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o Fim Dos ExtremismosUnifiaação
Solidarios -Mais o exemplo Arqenlino Alemanha
com Juarez No mundo não poderá poder, desiludido, Oll Enquanto Peron que con-

mais haver lugar para derrubou. trola todo o noticiario A Conferencia dos 4 se é que se encontrarão
Os Prefeitos de extremismos, quer da A Argentina o exem- para o exterior afirma Grandes, marcada para na cidade à margem do

Jaraguá e Join- direita ou da e�querda. plo maís recente. Peron que está senhor da sí- 18 de julho proxímo, em lago Leman. Se assim
. A época dos ditadores começou a cercear a tuação, noticias de outras Genebrä, está ameaçado fôr, a intenção de pazvila

passou. Caiu Mussolini, livre pratica religiosa, fontes afirmam que uma de fracasso total. Talvez que a Conferencia dos
O sr. Pref. Artur, Mül- Hitler, 08 dias de Peron queria nomear e exone- junta mílítar controla o até, nem chegue a se Quatro Grandes encer- -

ler, respondendo a oar- estão contados, o fim rar bíspos e seus auxi- governo, estando o pro- reunir os Quatro Gran- rou, já se desvanece ao

ta que lhe dirigira o sr. dos comunistas tambem liares e cobriu sua na- prio Peron detido. des, tão sombrias são 8S primeiro embate com a

General Juarez Tavora, não está longe. ção de luto. O que é Iamentavel, é, perspectivas 'do, concla- realidade de espírítos
acaba de hipotecar sua O povo alem de satu- De uma vêz, na defesa que o povo venha a so- ve. Washington anun- prevenidos e de direitos
solidariedade politica na rado dos engodos tão de da liberdade -e da reli- frer as consequencias da ciou, de acordo com o ameaçados.
campanha daquele ílus- uso dos "chefes" desses gião, mais de 350 mortos ambição de um homem. chanceler alemão Ade-
tre homem público bra- partidos que, para subi- e milhares de feridos, nauer, que não se trata- ==========

síleíre, na campanha pa- rem, prometem proteger I alem de dos que procu-

C dOd 1 d P�D
ria ali, como tema do-

ra a presidencia da re- a religião e até invocam ra�am �o.· exilio, n!>s 8n I 8 OS O u e minante, na unificação Grevistaspública nas eleições de o nome de Deu s e, paizes VIZInhos refugío,
PIB d � C

o ou reunificaçio da. Ale-
3 de Outubro. qua�do senhores.da força escapando .assim a ges- e u8ll18 018flO8 manha, desaparecendo, F:rancesesTambem o sr. Prefei- trucidam padres e pas- tapo peronísta. por tanto, a República
to Rolf Colin de Joínví- tores, tirando ao cidadão Alem disso, as forçasl O PSD em sua eonven- Oriental Alemã, obra so

le teve inde�tico gesto. até o direito de entrar armadas do paiz visinho, ção, indicou nome do sr. víetlca, Por seu lado,
P�lo que estamos infor-\ numa igreja. não tolera dividiram-se para nunca Francisco Gallotti para Moscou informa que é

mados, tambem o sr. ma�s r.egiIl!-ens de "lbr- mais, enquanto _não de- o cargo de Govel'�a�or seu fito principal a paz,
Rudolfo Jahn, Prefeito de tas '. Hltler�stas na A�e- sl!-pare�er o regimen da do Estado nas eleíções mas jamais, consentiria
Guarámirim vai dar seu manha! faeístas na Ital�a, vI�lenCIa, •

voltarem a de 3 de Out�bro � o na reunificação citada,
apoio a candítadura Ta- comunistas na Russía, unir-se.

.
PTB o do dr. Vitor Pítz- pois considera a Ale-

vora [ustícíalistaa na Argen- Somente no Uruguai mann, de Brusque, para manha Oríental uma en-
.

tina e íntegraltstas no pousaram 39 aviões pí- vice-governador. tidade independente e

Brasil, nevem estar su- lotados pela nôr da avia- Francisco. Gallotti, de livre. Sob sua proteção,
licientemente esclareci- ção, alem de navios e tradicional familia cata- na realidade. De modo
dos com os exemplos outras armas de guerra rinese, foi senador pelo que, como ponto de par
dos fracassos de todos destroçadas. nosso Estado e atual- tida para um fracasso,
os governos de ditadores E a chaciná ainda não mente é administrador nada poderiam encontrar
do mundo, pois o mesmo acabou. As noticias con- do Porto do Rio de Ja- melhor os dois grandes
povo que os colocou no tinuam a ser confuzas. neiro. adversários de Genebra,

Ainda este mês deve
rão visitar diversas cida
des catarinenses os snrs.
Juscelino Kubischeck e

Plinio Salgado, cadída
tos a Presidencia da Re
pública no pleito de 3
de Outubro.

n, R"'Doluça-o' n;a �rg"'ntl·na y��ta�:n:��!o o��as�Sa�n � rI � cidades de Mafra, CanOl.
,

• nhas Porto União, Join-Protesto solene contra o regIme de Peron vile, Blumenau, Itajai,
/

. Por" DE CASTILHO PINTO Flor�a�opolis, �ages e
.

Tubarao.
Desde muito antes do gentino Juan Domingo os ditadores, pelos moti- Plinio Salgado irá a

comunismo, do fascismo, Pe'rón tenha confiscado vos já apontados, inves- Joinvile, Blumenau e FIo.
e do nazismo, formas de jornais, expulsado, en- tem sempre cont'l"a todos rianopolis. .

govêrno autoritárias de carcerado e até elimi- e contra tudo.
história\ mais recente, nado jornalistas, advo
que a sobrevivencia dos gados, médicos, funcio
regimes discricionários nálios, homens do povo
tem repousado na maior e demais elementos li
ou menor quantidade de barais pró ou contra o
átos de terror praticados. sistema de gov'êrno im
pelos ditadores.

I· perante na Argentina.
Por isso a expulsão, Pois essas atitudes, essas

o encarceramento e demonstrações de fôrça
.

Conta o padre José mesmo a eliminação su- constituem uma necessi
lfernandez que ao re- mária são átos rotineiros dade, uma decorrencia
bentar a revolução em nos sistemas que têm a do próprio regime que
Buenos Aires, ele visitou, ditadura como forma de aguilhôa o povo argen:
juntamente com outros govêrno, não importando tino, e qual um borrão
representantes do clero que as vitimas sejam de lama e de sangue
argentino, diversos bos- pró ou contra o regime. vem manchando o ideal
pitais e igrejas a fim de Sem esses átos, umas democrático das Ameri
levar assistencia espiri- vezes de caráter interno, caso
tual aos feridos. Em vista outras se dirigindo para
do perigo que correriam o exterior e que são
caso fossem encontrados essência e súmula de
usando batina, todos sai- ação dos sistemas tota·
ram em trajes civis e litários, não pOderiam os
levando uma maleta, com ditadores comandar por
o material necessario á muito tempo as rédeas
extrema unção.Visitaram do poder.
o Hospital Ralser, que Assim sendo, não adi
abrigava grande numero mira que o ditador ar-

O que adimira, isto ------.---
sim, é 'que a. revolução
não tt"nha vingado já na
sua primeira arrancada,
pois os ideais que a im
peliam - religião e de
mocracia - são fôrças
contra às quais se tem
esboroado toda e qual
quer resistencia.

Rume ao

Juarez em

propaganda
O General Juarez Ta-

vora regressou de sua
============================================================�=======================

viajem ao Ceará onde
fora em propaganda de

. .sua ·cawHdMU� "'"

Antes dessa viajem
aquele candidato reuniu
cerca de 60 oficiais su-

'periores das Forças Ar
madas, aOR quais expli
cou as razões que o le
varam a aceitar sua in
dicação para disputar
aquele elevado cargo.

Atravessou a fr.onteira em trajes civis, fugindo de Peron
A aventura do padre José Fernandez, da Catedral de Santa Sofia

Paraguai, de
I

bícicleta, sem tonsura, de bigode e costeleta
I

RIO, 23 - Encontra-se de feridos, e tambem o I tesca, arder o Arcebispa-116, o padre José Fer
no Rio, desde ontem, o Hospital Duran, este ís- do, com diversos repre- nandez preparou se para
padre . José Fernandez,. raelita. sentantes do clero em a fuga, alegando ter um
da Catedr�l Sofia de ProBse�uindo no seu 8�U interior. Segundo me parente enfermo na cí
Bu.enos �lres, o qual relato, dIss.e que atra- disseram, os revoltosos dade de Rosario. Fez a
veio !ugido. do regune vessou, SOZInho, a Plaza atearam fogo e lançaram. viagem de onibus masperonísta, tendo atraves- de Mayo, cerca das 20 ás chamas pessoas Vivas,

'

sado a fronteira em rou- horas, notando, então, muitas das quais tiveram ao chegar ficou com re

pas civis, sem tonsura, que o conflito havia morte horrivel! ceio de ser preso, uma
de costeleta e bigode, atingido a seu auge. PARENTE ENFERMO vez que teria de atra-
pedalando uma bicicleta. - Nessa oportunidade, EM ROSARIO vessar a zona militar do

O padre José Fernan- vi, numa antevisão dan- A' meia-noite do dia Campo de Mayo.
dez fugiu da capital ==========================================
portenha á meia noite
do dia 16 do corrente,
data em que eclodiu iii.

revolução, tendo ido de
onibus até Rosario, de
onde seguiu para Santa
Fé. Dali transpôs a fron
teira com o Paraguai
pelo rio Piltomayo, indo
até Assunção, onde, gra
ças à ajuda do repre
sentante diplomatico bra
sileiro . conseguiu uma

passagem por via aerea

para São Paulo, onde
chegou às 19,30 horas
do dia 20.

CRISTÃOS JOGADOS
VIVOS AO FOGO

(Ielvino lins desistiu
Etelvino Lins, candi

dato da ala dissidente
do PSD e da UDN ao

cargo de Presidente da
Repúblicá, desistiu irre
vogavelmente' da sua

candidatura.

COTUCANDDL ..
O "carvão" entrou

grosso, pois o pre
ço "deles" vai de
1.500 a 30.000 e mais
cruzeiros, depen
dendo isso de alguns
fatores!... Mas a

coisa melhorou mui
to, pois já se pode
falar diretamente, é
só dis c a r !. .. Por
certo melhorou tam
bém a central, não
sendo mais tão feia,
arcaica e falha de'
conforto como era.
antesl . .. Melhorou
ainda "aquilo" post
ado defronte a Elé
trica do Romeu, que
c ans a d o com o

"pêso" dos fios ou

dos anos vivia todo
curvado como a

fazer um "rapapé"
aos que passavam! ...
Manjaram!...

JOCAPí

Esse fato, o fracasso
do movimento revolucio
nário, é que causa es

tranheza: porém, no san

gue e nas torturas que
ele desencadeou ficou o

protesto Bolene e inapa-
Também a sua inves- gavel contr.a o regime

tida encarniçada Gontra. que infelioita o povo ar
o clero argentino e por gentino, protesto que não
assim dizer visando a há de ser o último e que
própria religião, sacrilé- mais cedo ou mais tarde
gio que levou o povo a acabará varrendo o di
deflagar a revolução, é tador Perón' e toda a sua
coisa que não pode cau- camarilha de caudilhos
sar adimiração porque alucinados.

da

Aprisionaram os

diretores de uma

fabrica

PARIS, 24 - Os oito
centos grevistas da So
ciedade Geral de Cons
trução Mecânica, que
ontem mantiveram os três
diretores da emprêsa pri
sioneiros durante dez
horas, anunciaram que
não abandonarão a fá
brica enquanto não obti
verem aumento de sala
rios. Hoje pela manhã,
OB gre.istas, permiÜtam
�. -entrada de suas espo
sas, para visitá -los: mas

advertiram que não darão
passagem a diretores,
nem à 'policia.

Ai V8Dl os
candidatos

Curso gratuito
de Taquigralia
A Escola Modêlo

de Taquigrafia, diri
gida 'pelo Prof. Ser
gio Thomaz, abriu
matriculas ao novo
curso de taquigrafia
por correspondência
que terá a duração
de cinco meses, após
o que serão· conferi
dos diplomas aos
aluDos aprovados em

exame final. Para
maiores informaçóe8
escrever à E s c o I a
Modêlo de Taquigra.
fia, Rua Barão )tape
tininga, 275, 9°. an

dar, sala 93, Caixa
Postal, 8600, f o n e

36·7659, São Paulo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Massa Falida de J. Schreiner I. EM.ES!i!!:'-.L I
o snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de Ed t I d d d b d M � 6811as I d �

�:::ag:Uá do Sul, no uso das suas atribuições, de- I a e vln a e ans. a assa � :�m6:�: l:;a
as

�
Art. 1e.) Fica aberto por conta do saldo de � nacíonaís e estrangeiros Iarrecadação do exercício findo, o crédito suplemen-

O Cidadão Francisco Fernando Fischer, slndl- � com 48, 80 e 120 baixos
tar de Cr$ 546.957,20 (quinhentos e quarenta e seis

co da massa falida de j. Schreiner etc...

I
PIANOS - HARMONIOS

!mil, noveeentos e cincoenta e 'séte cruzeiros e vinte FAZ SABER aos que o presente edital, com lnstrumenlas para Irqueslras
centavos), para refôrço das dotações orçamentárias prazo de sessenta dias, virem ou dele conhecimento BANDAS e JAZZ-BANDS
seguintes: tiverem que atendendo ao que foi deferido pelo MM. � Violinos - Flautas - Saxo-
O 04 3 Cr$ 6.000,00 Dr. juiz de Direito da comarca, que os bens da re- � Iones - Clarinetes - Pistons
O 43 1 20.000,00 ferida massa serão vendidos por proposta, em carta Trombones - B a i x o II -

I'O 44 3 8.000,00 fechada, a eer ebérta em juizo, no dia 17 (dezesere) .Ba t e r í

a s completas
o 70 1 6.000,00 de agosto proxímo, as 10 horas, sala das audiencias, Corneias e lambares - Melados Cordas e Palhelas

IO 70 3 26.250,00 Edífícío do Forum de jaraguá do Sul, com as for- ENFIM TUD.O .QUE FOR DO RAMO
O 90 2 2.400,00 malidades legais, cujos bens e valores são os abaí-
1 00 2 6.600,00 xo relacionados: I Peçam preços e- demais ínfermações ao representante: J
1 00 3 46.800,00· 10.), Um terreno slto na cidade de Iolnvllle, a PAU L O KOB S J
1 n 1 2.400,00 rua Aube, fazendo frente nessa mesma rua com 25 S- B I d S I C'

.

I'1 21 1 9.600,00 merros, travessão dos fundos com 20 metros, com
ao en a o u - aixa Postal, �9 - Sanla Calannl

2 40 1 2.400,00 terras de quem de direito, extremando por um lado ----.._...._.._,-------------
2 94 1 3.500,00 com 128 metros, com terras de Paulo Werner e por
3 30 3" 18.000,00 outro lado com 120 melros, com terras de Barros ::,Ji::::::::::-'::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::�':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.....

6 90 1 2.400,00 (herdeiros) contendo a area de 2.625 msâ, Registra- II 11))TQ) ° 1"RTD>llrIHI w � TrTfM � �T�T "iI
6 90 2 2.400,00 do sob n". 3214 no livro 3 do oficial do Reg-istro ii ll\\.......,ll\\. \U ID\..&lU !Vll..8\l.�l.� ::

8 11 1 75.000,00 geral de [olnvllle snr. Rodrigo Lobo, avaliado em li MÉDIC;O CIRU.RGIllO II
9 31 1 52.000,00 e-s 78.750,00. ii Ei

9 34 1 15.900,00 2°.) Um terreno sito em Iolnville, fazendo frente ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
9 34 2 4.000,00 na rua Aubé, ligado ao descrito acima, Iazenäo Iren- ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
9 84 1 17.500,00 te na mesma rua, com 10 metros, travessão dos fun- II ii

9 84 4 14.000,00 dos com 16 metros em terras de Paulo Werner, ex- li CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ii
9 94 1 10.000,00 tremando por um lado com 108,90 merros em terras ii CLINICA GERAL li
O 24 3 196.707 ,20 ��:��!�a;V3�n���p·���o��,tr�o�d� ::'e� ��8 1 ���r,7; li Longa pratles em Hospitais Europeus i.!.!Cr$ 546.957,20 II C

Art. 2°.) Revogam-se as dísposieões em oon-
ms2. Registrado sob n", 3.214 do livro 3 do oficial 11 onsultório e residência: ii

trário, entrando êste decreto em vigôr na data de do Registro geral de joinville, snr. Rodrigo Lobo, ii Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 ii
sua publicação. _

avaliado em Cr$ 48.630,00. II :1

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 30.) Uma casa de material, sita sobre arnbos os :! CONSULTAS: ii
27 de maio de 1955. terrenos acima descritos, avaliada em Cr$ 74.620,00. II Pela manhã: das 10 ás 12 horas ii

ARTUR MÜLLER _ Prefeito Municipal Total doe bens 202.000,00 (duzentos e dois mi! !I Pld d/I h
ii

cruzeiros). i'l
e a tar e: as 14 1 2 ás 17 1 2 oras iiOCTACILIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp.

JOÃO M. VERBINÉNN _ Escriturário "Z" E quem os bens quizer adquirir, deverá reme- i Atende chamados durante a Noite II
ter até o dia he hora su�rad' referid�s a sua proposta ::'t!::::::::::::::::::=:::::::::::: _ _ __ _ _:1:::
por carta fec ada, ao sm ICO abelxo assinado, no

- _ -_ _ _II

Forum, da comarca de jaraguá do Sul, sendo eles
entregues a quem maior oferta- fizer, depois de pa
gos no ato, o preço e despezes de arrematação, po
dendo entretanto, dar fiador ídoneo por tres dias.
Os bens constantes acima poderão ser examinados
por quem íntereesar possa no local dos mesmos. O
presente edital será afixado no lugar de costume,
publicado no Jornal local "Correio do Povo", jornal
de joinville, em Iolnville e Diário Oficial do Estado.

Dado e passado nesta cidade de Iaragué do
Sul, aos 16 (dezeseíe) dias do mês de junho do ano

de mil novecentos e clncoenta e cinco.
Eu, Francisco Fernando Fischer, sindico, o

subscrevi e assino
Francisco Fernando Fisoher - sindico lU

Visto - Paulo Perelrilo Ferreira - juiz de Direito
e
&It

o

rr=::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::.-.:::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::� �
I! ,,= lP (f}) § l[ (ffi 1ffi IE f IE I =" I! �
ii fi �

PORTARIA NR. 50 ii RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 li �

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de ii JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II �
Jaraguä do Sul, no uso das suas atribuições, re- li Secção de lavagem, depõstro de lubrificantes, II a=

solve:. ii combustível e ecessõríoe. Ii

Promover ao Padrão "Z.2", o Escriturário Pa- !! Lubrificação-carga de Baterias etc. II --.----.----
......-

drão "Z", João Mathias Verbinenn, do Quradro III ii ßmlDO precisa de uma

Único do Municipio, a contar do mês de abril do II CONSBRTO - REFORMA E RBTIFICAÇÃO DB AUTO- II ,boa bicicleta, ou
ano em curso. lili MÓVEL B CAMINHÃO. ii 11m bom rádio, então vá

I' h
.

Registre-se e Cumpra-se II li oJe mesmo consultar os
Prefeiturà Municipal de Jaraguä do Sul, em ii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO n preços s�m compromisso

8 de junho de 1955.
.. l{ II na C A S A .R E A L em

ARTUR MULLER - Prefeito Municipal �::::::::.::::::::=:::.::::::::==::::::=:::::::::=:::::::::=::::::=::::::=� Jaraguá do Sul.

.

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re

solve:
Conceder exoneração a Elvira Luiz. Nicolini,

ocupante do cargo de Professôr Padrão "O", do
Quadro Único do Municipio, a contar désta data.

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

15 di junho de 1955.
ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

I,====!!!"""'==�==========="""""'I /Í'=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::'-:::::::::::::::::::;:::::::::=::::::�
Illi. Franci�co Antonio Ph:cione II Empr-· Sul Bràsileira de Eletrecidade S.A. li -__,-----
I _ _

- ..

.

:M::m;.oICO ii :M:ArJRIZ:: JOINVILLE ii lPrtTh ii� iL�� trl\
Cirurgia Geral de adultos e crian�as Cli- ii P' d" ii 11 '!JI11llV 11 \'\"0@.\UI
Gy ii ara a nossa Istmta treguezia mantemos em estoque: li

nica eral - Partos - Operações _ I. 'I' Proibo' terminantemen-
Moléstias de Senhoras e Homens. H _

Uma .linha completa de motores nacionais. e estrangeiros de alta e baixa li te a entrada de pessôas
!! ro!açao, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 CIclos. APARELHOS DE MEDI- !l
l�' ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS ii ������:s :e�m��::ap!�:
ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTICAIS LO- ii torização não me res
ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de li ponsabelizo p e I o que!! luz e força de qualquer capacidade. ii
..

A d II possa acontecer a08 in-
ii .

nossa seção e instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de ii fratores desta.
co :aup� - SAN�A CA�AH.JI[NA ii lDstalação de luz e força. . ii

\6::::::::::::::::;,::::==::-.::::::::::::::::::=:::=:::::::::==::::::::::::::::=�:=:::=:::==::::::::::::::::::=:::::::::=::::::�::-� EUDeni�O{Ut�'ra�k�;i��k

, DEORETO NR. 7
abre crédito suplementar

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, no U80 das suas atribuições de
creta:

Art. 1('.) Fica anulada a dotação orçamentária
abaixo discriminada: •

5 �4 3 Cr$ 35.000,00
Art. 2°.) Por conta déssa anulação fica aberto

o crédito suplementar de Cr$ 35.000,00 (trinta e

cinco mil cruzeíros), para refôrço das verbas se

guintes:
2 94 "2 Cr$ 25.000,00
9 44 2 10.000,00

Art. 30.) Revogam-se as disposições em con

trário, entrando êste decreto em vigôr na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, Im
================:====

30 de maío de 1955.'
.

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
OCTAC!LIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp.

JOAO M. VERBINENN - Escriturário "Z"

�================��PORTARIA NR. 51
PARA F�RIDAS,
E C Z E M A S,
I N f l AM A ç O E S.,
COCEIRAS,
, R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

. I

Especialis&a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.

Calçados

llIRGO
...

são es melhores e
- mais baratos -

Produtos da:

I Indústria de Calçados
Goseb Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul

Santa Catarina
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Dp. Renato W'alte:ra
IMÉDICO

m CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇA·S I

'1
,DE SENHORAS - PARTOS IBr9nquitn - ULTRA-SOM - Tratamento moderno e afi- --

E.crofulo.. ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e l�
C I _-

-

Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- II--"'7"" onva escenças
VINHO CREOSOTADO I

-.
bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, _

É UM GERADOR DE SAÚDE, I inflamação dos seios, dos ovários, da próstàta. O-ii- Afecções da pele, fistulas, varizes e úlceras re- II

.:1:;:1.:(:::::::::::::=:::::::::::-'::::::=::::::::)'•••
:1 ·:l.:i ,I beJ.tl�st'8'�N�fe�l�T�öllgmag*r=�;;;enl. Imv d III das Paralisias com reativação das' funQÕeo

.. en e-se ..

1'·-
musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs I'!I,:i Uma motocicleta '1:1.::.: m-'
cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

_
,

D K W gãos digesti�os, etc...

m-'I marca . ..

O Cti Tratar nesta ge-
ii NDAS URTAS - DIATERMIA - ELETRO-

!I rência. II li CIRURGIA - BLETRO-COAGULAÇÄO m
�===:::: I �:i���f!�:�;::.re�;i:�I::;'=;;� ,

,{�IXIR Df I06.DfIRA I� REsf��ic�Ä��U��i!iS�;O6C�f:;:ras, 350 I·I I 'Fone 305 - J OINVILLE - S. C.
AUX. TRAT. S FILlS •

;.;;;..;;.----- ...1 .'EES m::::uc::.'!! 5-= 'í*"'ioWli!!S':::T' ii

ESPORTES
I

'

,POR Je ANDRADE I

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do r". Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Salda Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitar-em para

casar-se:

FIIrme na �ll�e]fatlOlCal, O J�(jíij ressöa
o

Jogou muito o Baependi-Extra merecendo melhor Borte

Barato, Edgar'-Mário e Sivei- Edital N. 3.806, de 16-6·55.
ra outros grandes batalhado- Aristides M. Gonçalves e

•� ����OUTROS DETALHES
Ele, brasileiro, solteiro,

Local: Campo do Baependi. comerciário, domiciliado e
1°. tempo: Empate 2 x 2 - Fi- residente 'nesta cidade, á
nal: João Pessôa 4 x 2. Mar-

rua Benlamln Consrant,cadores: Etti 2, AHredinho e
Nestor para os vencedores e filho de Manoel Marceli
Horst e Zico para os venci- no Gonçalves e de Antô-
dos - Juiz: Arthur Zimmer- .

Alb G I
mann _ Renda: CrS 1.600,00.

DIa ano onça ves.

QuadI'os: JOÃO PESSÔA: To- Ela, brasileira, solteira,
mazelli, Chico e Alidio; Flo- doméstica, domiciliada e
riani -Il, Floriani I. e MaHez- residente nesta cidade, á
zolli; Vitório, Bttí, Alfredinho, rua Benjamin Consrent,Solano e Nestor. .

BAEPENDI-EXTRA: Manfre- filha de Germano Horst e

do, Barato e Reiner; Mário, de Matilde Horst.
Edgar e Zieo (Chico); Adolar,
Horst, Silveira, Amadeu e Cópia de Edital de Pro
Chico (Zico). clamas de Casamento re

cebida do Oficial do Re-

Em bonita raação o Tamandará consegiu o empata �i:�::' d�iV;u�· SÕd Fra.
,

2 X 2 O RESULTADO DE GUAMIRANGA g��;1 ���·:26'�l��i�:,6�
Erecê ôrephanes de Oli-

veira
.

Ele, brasileiro, solteiro,
dentista, domiciliado e re

sidente nesta' cidade, filho
de Vergílio Osório D'Aqu,i.
no e de Ursulina Cubas
D'Aquino.
Ela, brasileira, solteira,

professora normalista, do
miciliada e residente em

São Francisco do Sul, fi
lha de Daniel de Freitas
e Oliveira e de Marcílla
Stephanes de Oliveira.

Edital N. 3.801, de 11·6-55.
Germano F. Engelmann e

Elll Behling
Ele, brasileiro, solteiro,

Será iniciado na tarde Abdon Batista; Seleto x lavrador, domiciliado e
de hoje o êampeonato da Ipiranga na cidade de residente nesre distrito á
primeira divisão da. Liga Guara.mirim. e Estrela x' Estrada Itapocú-Hansa,' Ií
Jaraguaense de Desper- Acarai na Vila de Nereu lho de Frederico Engel
tos. participando do mes- Ramos. mann e de Linda Kath
mo sete clubes que são: Assim, ante a geral ex- Engelmann.

'

C. A. Baependí, S. D. pectativa �e nosso públ!- Ela, brasileira, solteira,
Acarai, Botafogo, Estre- co esportivo teremos fi- doméstica domiciliada e
Ia, Seleto, Ferroviário e nalmente o inicio do oer- residente �este distrito á
Ipiranga. 'tame citadino, que certa- Estrada Irepocú-Hanse 'fi
A primeira rodada a mente levará as praças lha de Ricardo Behling e

ter lugar êsta tarde cons·, desportivas aquéla assis-I de Lina Behllng. .

ta dos seguintes enoon- tência entusiástica que
tros: Baependi x Botafo- hã muito tempo abanöo
go, no gramado, da rua nOIl nas eanchas.

Perante uma boa assistên
cia preliaram na tarde de do
mingo no gramado da rua
'Abdon Batista, os quadros do
João Pessôa e Baependi-Ex-
tra, em prosseguimento ao

campeonato da 2a. divisão da
'Liga Jaraguaense de Despor
tos. O prélío que vinha sen
do aguardado com interêsse
pela torcida agradou plena
mente tendo as duas equipes
proporcionado um futebol dos
melhores quer na parte téc
nica como na disciplina. Ao
término dos noventa minutos
o marcador acusava a vitória
do João Pessôa pela conta
gem de 4 x 2, mantendo-se
assim firme na liderança do
aludido certame, agora dis
tanciado a 4 pontos do ime
diato colocado. O triunfo dos

comandados de Etti pode ser

considerado justo, muito em

bora a rapaziada baependia
na pelo que apresentou du
rante o prélio .merecesse sem

dúvida um resultado melhor,
portanto em diversos momen
tos chegou mesmo a dominar
seu valoroso adversário, mas
futebol se ganha com bola na

rêde, justamente o que não
fez o Baependi-Extra. Dirigiu
o encontro com trabalho cor
reto o snr. Arthur Zimmer
mann, da Liga Jaraguaense
de Desportos. Individualmen
te no quadro vencedor Etti e
Alidio foram os baluartes se

guido de perto por Tomazel
lí, Floriani I. e AHredinho. No
quadro vencido gostamos do
trabalho de Reiner em pri
meiro plano, sendo Manfredo,

Em prosseguimento ao, do

c.ampeonato, podendo I
cadores pela ordem: �al

campeonato da 2a. divi- dêsde já ser considerado mor, Aguiar, Mau r 1 t o
são da Liga Jaraguaen- como- o mais sério can- (centra) e Vicente - Qua
se de Desportos, prelía- didato ao certo máximo. dros: TAMANDARÉ: Ari,
ram na tarde de domín- Dirigiu o encontro o sr. Oswaldo e Silvestre; Vi
go na localidade de Gua- Frederico Doester, da Lí- cente Furtado e Janjão;
miranga as equipes do ga Jaraguaense de Des- Dirso�, Sil�a',. Jimenez,
Avaí x Tarnandaré, cujo portos com trabalho cor- Artemire e AlCIdes.
resultado apontou 'o em- reto. AVAí F. C.: Eugênio,
pate de dois tentos. O DADOS TÉCNICOS Néoo e Acácio; Souza,
plaoard constituiu a sur- Local: Guamiranga - 1°. Maurito e Vieira; França,
prêsa da rodada, pois a tampo: A�aí 1 x O - Fi- Wal.mo�, Aguiar, Quinca
14 dias atraz numa par- nal: Empate 2 x 2 - Mar- e Silveira.
tida amistosa entre os

dois clubes o, caçula da
Liga fora arrazado pela
estravagante contagem de
8 x 1, daí éra de se .es
perar uma fácil vitória
do quadro de Guarami
rim. Todavia íato" não
aconteceu muito embora
o placard de 2 x O pró
Avaí tivesse perdurado
por muito tempo no mar

cador, mas o Tamandaré
em bonita reação conse

guiu estabelecer o empa
te, graças ao esforço de
sesperado de seus ínte
grantes. Assim com êsse
empate quem lucrou foi
o João Pessôa que mar

cha firme na liderança

da Primeira
L. J. D.

Oarnpeonato
Divisão da

E para qUe chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren-I
sa e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Si
alguem soub.er de algum im
pedimento acuse-o para os'

tins legais ...
IRENE PEDRI GUNTHER

Oticial

Acarai X Botafogo não
chegaram - a vitória ...

Erros iguais e placard em branco
Como preliminar do cotejo I culo pobre de técnica com os

João Pessôa x Baependi-Ex- dQis conjuntos 'se dividindo
tra, preliaram amistosamente nos erros e defeitos, daí o
as representações principais placard em branco, que ao
do Acarai x Botafogo, ambas final premiou a horrivel apre
militantes de nossa primeira sentação. dos litizantes.,, divisão. O prélio em si não DADOS TECNICOS
correspondeu a expectativa Local: Campo do Baependi.
do público, mesmo porque, o 1°. tempo: O x O - Final: Ern
futebol posto em prática pe- pate: O x O - Juiz: Octacilio
los dois conjuntos foi dos pio- P. Ramos - Quadros: S. D.
res,' chegando até mesmo a ACARAI: Samir, Vergundes e
irritar os torcedores que cla- Levinos; Allberto, Amandus e
mavam por um futebol mais Abel; Tião, Hass (Arthurzi
prático e combativo. Mas os nho), Americano, Mengarda e
dois quadros evidentemente Marico.
não se encontraram e até o BOTAFOGO F. C.: Antoni-I
espirito de luta tão ,comum nho, Jacú e Olindo; Bubi, Vi
por parte principalmente do no (Girola) e Walter; Olivio
Botafogo desapar..eceu por (Malária), AdoHo, André, Kei
completo. Enfim um espeta-. ser e Zico.

,Ö����t��L
CONTÉM

FRAçoS E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

To....
Re.friados

Dr. Murillo Barreto de Azeve�o
I ADVOOADO I Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
Escritório no préd'io (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

laraguá do Sul

de ROBERTO M. BORST
a que dispõe de maior sortimen·
to na praça e oferece seus arti.

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

Agradecimento e Missa

t
Affoaso Nicoluzzi e família, Venânció Nico
luzzi e família, João Nicoluzzi e familia (au
sentes), Emilio Nicoluzzi e familia (ausentes),
Vva. Mercedes Trentini Nicoluzzi e falllilia,
Franz Herbst e familia (ausentes), Eugenio
Colli e familia (ausentes), Ricardo Grimm e

familia, Oscar Nagel e familia - filho., genros, noras,
netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais
parentes da pranteada

Vva. MARIA MAES NICOLUZZI
falecida a 21 do corrente, na idade de 81 anos, vêm por
êste meio externar a, 8ua gratidão aos bons vizinhos pelo •seu earlnheso auxilio e conforto neste doloroso transe;
as pessoas que enviaram flores, corôas, telegramas, etc.;
às que acompanharam o corpo da extinta até a sua ultí-
ma morada, bem como a todos aqueles que de qualquer
modo vieram trazer o testemunho de sua solidariedade.

Em especial desejam nesta oportunidade agradecer
ao Dr. Waldemiro Mazurechen, pelo carinho e dedicação
dispensado, a extinta e 'ao Rev. Pe. Vigario Theodoro
Becker, pela encomendação do corpo, tanto em casa como
no cemiterio.

Aproveitam o ensejo para ecnvidâ-los para a Missa
de 7° dia que, pela alma daquele ente tão querido, será
celebrada na Igreja Matriz São Sebastião, quarte-teira,
dia 29, (São Pedro e São Paulo) pelas 6,30 da manhã.

Antecipadamente renovam agradecidos.
Jaraguá do Sul, 25 de Junho de 1955

Farmacia Central i
DE JB[A.lIFEH.�AN� d1= C][A.. ][,rDA.. �
Rua Cei. Emilio C. Jourdan; N. 62 - Jarooná fio Sul - S. c. �
Drogas nacionais e estrang�iras, encontra-se, .,a disposição do distinto público, apresentando

___�:: .�.r����:",: :ir:ç.����.i,�:�.. "'ID'_OO

11:8:::::; :�._nl &!ia IU"SiII I S5 IDII!iiiS"1 __ &ai UI a!E lala&: .1 5iIi!! I" _1;11

I Dr. Fernando A. Springmann i
Formado pela Faculdade de Oienetas Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CUnica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 (ex-residenoia de dr.
Alvaro Batalha)."
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

I ='�7e��IDI;;;a'�:"'�"'��':"�-��it:'-= i
Eär::r.:=:::=.. iiiii II'_ IR' _ IDI .. '.1_ Ia. _ IAI .. IDI &I Im iiii I I @! lai ..... I.iã
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LôNiBíiiÚElàr sMiNANCOnr I
Vermitugo suave e de pronto Iefeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o' n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIBA,
MINANCORA para o seu tilhmho.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
,- JOINVILLE-

Machinas de Costura
!USESt IRONQUITESf Alemãs, Japonezas
I1IBI [RUSIT IDO e ou�ros tipos pelos me-

(IUVIlIA; Ihores preços v.s. pOde-
."ANDE TON..., I rá verificar sem compro-

....-r.-- __::...;_.J misso, na CASA REAL.

! \

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilageides "Correio do Povo"
-----------------------------------------,--

.

Dill fndl! dl!f [xlrl!ml! KATARINENSER
POLITIK

«Ich habe nichts anzu- gen, andere Menschen zu

ziehen», das ist ein ge- sehen und so weifer,' ist
flülleltes Wort bei den die erste Reaktiqn von 98
Damen. Aber wie ist es unter tOO Frauen: «Oh,
in Wjrkllchkelt? D i e dafür habe ich gar nichts
Frauen ceffnen die Türen anzuzlehen!» Man kann.
ihrer Kleiderschränke und als Mann einladen und
da hängt dann Bügel bei anregen, wozu man aUCH
Bügel die Fülle, welche will, die erste Antwort
«nichts» ist. Es ist ein kommt als sieben fach ge
Rätsel, aus welcher uner- brochenes Echo aus dem

f h •

t' li K gründlichen Tiefe dieses Frauénrnund, und sie

UCllnrlS ISeuer onlress «Ich habe nicht�, enzuzie- I�ut�t - nun, wi�. kennen
,

.

hen» heraufsrelgt. Uns, sIe Jetzt zur Genüge, In
�� de� em 17., bIS 24·1 Männern aber toent dieser teressant ist, wie die Da

Iulí 10 RIO statrftndenden Ruf so aufreizend ins Ohr men sie mit Gefühl b€
internationalen Ehehans- wie das drohend schrille frachten, Das «Ich habe
tíschen Kongress werden Summen einer Mücke die nichts anzuziehen» kann
22 �ardiliäle und 400 Bi· uns an einem Som�er- bang klingen, fordernd,
sch�fe erwartet. abend hartnäckig umkreist, erschrocken oder ankla-
DIe Vo.rharbelfen dauern um uns ein Tröpfchen gend, je nachdem, was

an und ISt der 30. d.�. Blut abzuzapfen. Bille, auf den jeweiligen Mann
als Abschluss fuer die genau, darauf läuft es besonders wirkt. Selten
Anmeldungen fuer Unter- auch hier hinaus! aber ist Resignation darin,
kunft und Verpflegung Jeder Ehemann weiss, I denn es gibt kaum eine
vorgesehen. dass eine Kollektion von Frau, die nicht wetss, dass

zwanzig noch recht an- hier Beharrung schlless
sehnlichen 'K I e i d e r n lieh doch zum Ziele führt,
«nichts» ist, wenn die schon darum, weil die
Stunde gekommen ist, Männer dieser Zerrnür
ihm ein neues abzubetteln. bungstaklik einfach nicht
In der Mode ist alle paar gewachsen sind. Meine
Monate Herbst, in dem Herren, wenn eine Frau
die Kleider gleich den sagt, sie habe nichts an
welken BIrettern von den zuziehen, glauben Sie ihr
Bäumen fallen und nichts nicht! Seien Sie gewiss,
mehr wert sind, so teuer dass sie Kleider in Hülle
sie auch waren. Gut, meí- und Fülle hat, aber kaufen
ne Damen, das mag wohl Sie ihr so rasch wie rnö
so sein, aber wer soll mit glich das gewünschte
dtesem .Rhythmus Schritt neue Stück, nur dann he
halten? ben Sie Frieden ..• bis
So oft sich die Gele- zum nachsten «Nichts».

genheit ergibt, einmal
auszugehen, sich zu zeí-

Die Frau
Noch immer das Beispiel Argentiniens ICH HABE NICHTS ANZUZIEHEN

In der Welt wird bald
kein Platz mehr fuer Ex
treme sein; sei es von

rechts oder links. Die Zeit
der Diktatoren ist vorbei.
Mussolini und Hitler sind
schon gestuerzr, die Tage
Perons gezählt, das Ende
der Kommunisten ist auch
nicht mehr fern.
Das Volk, ueberseetrlgt

durch die von den "Chefs"
dieser Parteien gebrauch
ten Koeder, die, um em

porzusteigen, und, unter
Anrufung Gottes verspra
chen, die Religion zu

schuetzen, waehrend die
Machthaber Pa t e r und
Pastoren niedermetzeln
und dem Buerger bis zum
Recht, eine Kirche zu be- Nur in Uruguay suchten
treten, alles entziehen, 39 Flugzeuge, von der
duldet keine weiteren Re- Elite der Luftwaffe ges
gierungsbildungen mehr I feuert, eusser Kriegschif
von "isten". Hitleristen in fen und anderen zerstörten
Deutschland, Faschisten in Kriegseinheiten, Zuflucht.
Italien, Kommunisten in Die Schikanen haben noch
Russland,' Iusrlcrellsten in nicht aufgehört. Die Nach
Argenfinien und Integra- richten sind weiterhin kon
llsten in Brasilien dürften fuso Waehrend Peron, der ArsenoferratoBe • Boehringer
geriuegend durch die alle Nachrichten fuer das bietet rasche und' zuverlaessíge
Beispiele an Zersehrnette- Ausland kontrolliert, be- Hilfe. Arsenoferratose enthaelt

rung aller diktatorischen kennt gibt, dass er Herr
Arsen und Eisen, die bekannten
Blutbildner und hebt den Ap-

Regierungen in der Welt der Situation sei, geben petit, besesäers bei Kindern und

aufgeklärt sein, denn das- Nachrichten aus anderen junge� Maedc�en. Allgemeines
seibe Volk, das sie ge- Quellen bekannt, dass Kraeftl�ungsmlttcl. Schmeckt gut

h dí M h
.

M'l'" btell di und Wird selbst von magen-reeusc t an ie
.

ac teme. I Itara tel u�g
, le empfindlichen Patienten immer

brachte, stuerzte sre. RegIerung kontrolliert und vertragen.
Argennuten tst das neu- Peron selber gefangen sei.

e�te Beispiel. Per.o� begann Zu beklagen ist, dass HOROSKOP FUERdie f r e I e RehglOnsaus- das Volk unter den Kon-I "

'

uebung zu beschneiden, sequenzen des Ehrgeizes DEN RHEUMATI-
wollte Bischöfe und ihre eines Mannes zu leiden KER - 1955
Hilfen ernennen und ab- hat.

setzen und versetzte seine
Nation in Trauer.
Bei der Verteidigung

von Freiheit und Religion
gab es ueber 3ãO Tote
und teusende . von Ver
wundeten, ausser denen,
die in den benachbarten
Laendern um' Exil nach
suchten und somit der
peiontstlschen Gestapo
entkamen.

Um diese Kandidatur
und das Perrelbündnls,
das sie unterstützt zu be
kämpfen, finden in Floria-

Anseerdern werden sich nopolis Unlerredungen
die miliraerischen Streit- starr betreffs einer Ver
kreeíre mehr teilen" wäh- einigung zwischen dem
rend das Gewaltregime PSD, PTB und dem ab
nicht verschwunden ist, rrünnígen Flügel der UDN,
sie haben sich wieder ve-. dem sich ebenfalls zirka
reinigt. 11 munizipale Direktorien

des PDM, die mit der
Aufstellung des Herrn De
putierten Lacerda durch
ihre Partei nicht einver
standen sind, anschllessen,
Wie wir sehen, wird es,

Mit der Aufstellung des I falls die neue Vereinigung
perreplstíschen Kandida- zustande kommt, einen
ren Jorge Lacerda als harten Kampf geben.
Staatsgouverneur zu der Heute dürfte in Floria
am 3, Oktober stattfinden- nopolts die Versammlung
den Wahl spaltete sich des PSD zur Wahl ihres
die ketarínenser UDN. Kandidaten als Staats

gouverneur zu den näch
sten Wahlen staatflnden.

BLEICHSUCHT,
BLUTARMUT

Perren gegen
.

dié Religion
Januar: Schmerzen, Februar:

-------- ------------ Schmerzen ... Ja, Rheuma ist
hartnaeckig! Wenn nicht
rechtzeitig und gruendlich
eingegriffen wird, kann das
Rheuma seine Traeger das L d V

.

Die Aktion der argen ti • schlagen hebe. Den Auf- ganze Jahr ueber begleiten. 1 .____

an - und iewirlschaflliche Rifa zum Wohle des Land-
nischen Polizei gegen die wieglern drohte er strengs- Immer muss der Rheumatiker S I a I i o n.. Die munizipale wirtschafllichen Vereins. W i r
Katholiken und Protesten- te Bestrafung durch das auf der Hut sein und jeden1-----·------- Land- und Viehwirtschaft- machen unsere Leser auf
ten wurde mit der Verhat- bestehende Gesetz an. �:;��C:m:�d jee�e�gi���c�e� ::=======:=========== Iiche Sterton "João Cleo- die Verceffentllchung an

tung von verschiedenen kaempfen. _ Ein Mittel hier- anderer Stelle dieses ßíer-
Patern und Pastoren fort- fuer ist TogaI! phas" verteilte im Monat res aufmerksam betr. der

f t Sol idarisch Togal- Tabletten schaffen Haemorrhoiden Mai folgende Pflanzen: Rifa zu Gun 15 t e n desgeAse z .

F' I' h t "t J
nicht nur voruebergehend Er- 4.380 Eukallptus, 840 Suo Landwirtschaftlichen Ve-m ron eic nams age mi uarez Ieíehterung, sondern mildern Juckreiz Ekzeme, Fissuren. .

60 hversammelten sich unge- schnell und gruendlich rheu- '

, curuiuve, sç warze relns, deren Verlosung em

faehr 30,000 Katholiken In Beantwortung des an matische und gic h tis c he Haedensa (Pomade) be- Akazien, 16,715 K a He e,
"Kolonlstentag" stertfinden

auf einem Platz gegenüber ihn vom Herrn General Schmerzen, Entzuendungen ruhigt schützt heilt. 80- 1.1::0'" Blumenkohl und
wird.

K h d und Bewegungshemmungen. .' .' (J (J
der irc e un prorestler- Juarez Tavora adressierten Nehmen Sie daher vertrauens- fortíge WIrkung, beque- 3.200 Kopfkohl. Es wurden Munizipale Politik. Für den
ten gegen die polizeiliche Briefes, sprach der Herr voll das klinisch erprobte und me Applikation. Formel 28 künstliche ßefruchrun- t 7. d. M. wurde die muní
Verordnung, die die tra- Praefekt Artur Müller sei- empfohlene TogaI, es wird der Haedensa - Geselle- zlpale Ver,semmlung der
dití II Proz Ion ver Ik II;;! I d

. auch Ihnen Hilfe bringen, wie h It B l' Z' 1I lODe e essl ... -

�e vo om�e.ne IoJO i arität es ,schon vielen geholfen hat.
C �, er ID. uge assen gen beim Rindvieh

vor-I
UDN vorgesehem, um den

bietet. 10 der pohtlschen Kam- In allen Apotheken und Dro· bel 'den deutschen Kran· genommen und' 22 durch Kandidaten fuer das Prä-
Die Katholiken schwenk- pagne dieses in der bra- gerien erhaeltlich. kenkassen. kuenstliche Befruchtung fektenamt bei der Wahl

Utennd wesics��ee�asfahuetn/ücwh�� silianischen Oeffentlichkeit I ".; _ _. _ ._ _ _ .. :� gebor�ne Kälber registriert. I im Oktober zu wählen.
bekannten Mannes für den :(

- ---.--- --- ---- - - - _

';: _

wO�i�n P��z�tO!:!���en t
die g���s���nt�nto���n amd e3: II O r. Etich Kaufmann' j! Hondels,hkommen m 1"1' I K'odl"d'ten des P�D undzum Platze fuehrenden Oktober stattfindenWáhlen !! Arzt und Chirurg li uU ,U

'

U U
Strassen durch Tanks und aus. II promoviert an der medizinischen Fakultät der li Bonn PIB von Souto Cntarinn
����S!�:nge������t�·n�e:� Ro�tC�01ie: �nerr J����f� II Universitäten v;�rt�Ö�le�:ut5chland) und II
wurden vorjenominen. bezeigte desselbe. I.ii.i CHIRURG - FRAUENARZT _ GEBURTSHELFER _ III

Soweit wir informiert ..

Wie verlautet, soll d�r il KINDER - UND ALLGEMEINE PRAXIS li
Heilige Vater vom Vatikan sind, wird auch Herr Ru- II LANGE PRAXIS IN EUROPAEISCHEN KRANKENHAEU-

aus Perron mit Exkom- dolfo Jahn, Praefekt von :111 SERN

munizierung gedroht ha- Guaramirim, den Kandi- Konsultoriun und Wohnung:
'

ben, falls weitere Verhaf- daten Tavora unterstuet· II' Rua P�es. Epitácio Pessôá, 139
tungen von Priestern stat- zen.

ii Sprechstunden:
tfinden sollten. ;1 Morgens von 10 bis 12 Uhr
Wie durch Radio am Da kommeD die li Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr

r�:::�:
r

�����i\t.���1i Kandidaten. l=,=:�:'::,::::=::==�====J
ses Tages in Buenos Ai- Noch ' diesen Monat II==========�==========,I
res eine Revolution aus, duerften die Herren Jus-
die innerhalb kurzer Zeit celino Kubischeck und
durch das Militaer nieder- Plinio Salgado, Kandida
geschlagen wurde. In, sei- ten zur Praesidentschaft
ner gegen 6 Uhr nach- der Republik fuer die Wahl
mittags gehaltenen -Rede, am 3. Oktober, verschie
lobte Perron besonders dene kéltarinenser Staedte
das Militär, welches sich besuchen.
nicht feige zurückgezogen Der Kandidat des PSD
und verräterisch gehandelt wird u.a. die Staedte Ma
haefte, sondern tapfer die fra, Canoinhas, Porto,
gegebenen Befehle ausge- JoinvilIe, Blumenau, Itajaí,
fuehrt und den Aufstand FlorialÍopolis, Lages und
in kurzer Zeit niederge- Tubarão besuchen.

Adrian Faber (FD)

6 H 49 LOKALES

).

, Das bisherige deutsch- - Der PSD bezeichnete in
brasilianische Handelsab- seiner Versammlung den
kommen soll einen neuen Namen des Herrn Fran
Rahmen beKommen. Die cisco Gallotti für das Amt
Vorbesprechungen, die in des Staatsgouverneurs bei
Bonn geführt wurden, den Wahlen am 3. Okto�
werden jetzt in Rio von ber und der PTB den des
einer deutschen Wirt· Dr. Vitor Titzmann aus

schftsabordnung, mit Mi· ,Brusque zum Vize-Gou
nisterialdirigent Dr. Felix verneur.

Prentzel an der Spitze, Francisco Gallofti, aus

fortgeführt. Es handelt einer traditionellen katari
sich um 'eine andere Form nenser Familie stammend,
des Warenaustausches und war Senéltor fuer unseren

Zahlungsverkehrs, die den Staat und ist augenblick
Interessen der beiden lieh Administrator des
Partner b,esser entspricht: Hafens von Rio de Janeiro.

-
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Apotheke "Sebulz"
,
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Jll.BAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

pas Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am' besten zu den geringsten Preisen bedient.

,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437

Jaraguá do Sul Santa Catarina
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NOTICIAS MILITARES

Edital de Cita9ão
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da lei, etc:

. FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo
de trinta dias, virem ou dele noticia tiverem que por parte
de Augusto Neitzke, me foi dirigida a petição do teor abaixo:
"Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do
Sul - Augusto Neitzke, brasileiro, víuvo, lavrador, residente
no distrito de Corupá, desta comarca, por seu bastante pro
curador e advogado infra-assinado, inscrito na ordem dos
advogados do Brasil, secção deste estado, sob n. 387, com

escritorio a rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 437, nesta
cidade, vem perante V. Excia. para expor e- requerer: 1.)
Que o suplicante, consoante rormaís de partilha e escrituras
de compra e venda que a esta [unta, possui em condominio
com seus filhos menores, Adalberto e Anita, bem como, com
o ausente e maior, também seu filho, Waldemar Neitzke,
que se encontra em lugar incerto e não sabido, uma casa

de material, para residencia, construida num terreno sito à
estrada Felipe Schmidt, no distrito de Corupá, avaliada em
inventario por Cr$ 4.500,00 e na qual tem o suplicante o

maior quinhão, no valor de Cr$ 5.200,00 lcinco mil e duzen
tos cruzeiros), sobre CrS 1.237,50 (mil duzentos e trinta e

sete cruzeiros e cincoenta centavos) que é parte somada dos
outros trez condominios já acima citados; 2.) É principio
assente no artigo 635 do Codigo Civil que, quando por eír-
cunstancias de fato ou por desacordo, não for possivel o

W����WW�WIll!��W�W
uso e gozo comum, resolverão os condominios se a coisa ��2:8:S2:8:S2:8:S2Z:S2Z:S2:8:S!§!2:8:S2:8:S2:3:S2:8:Sm:Sl�:n:�S�2:8:S
deve ser adm:inistrada, vendida, ou alugada. "E, para exer- W 00cer o direito que ali se inscreve, teem os condominios a 2:8:S CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X

�
ação propria, que se tirua pelos artigos 405 e seguintes, do

0011 O ri O S n y C u b a s
_

O'A q U II n o ;2:8:SCodigo de Processo Civil. 3.) Para que se ajuíze a ação,
pela qual se de um destino à coisa comum, exige a lei que:
a) não suporte esta nenhuma divisão comoda ou util, ou

seja a divisão impropria a seu destino; b) quando, por não � I CIRURGIÃO DBNTISTA I 00se poder firmar um acordo amigavel entre os condominios, s:az
CLINICA _ CIRURGIA BUCAL _ PRO'TBSB

�não possam estes usar ou fruir a coisa em comum; Eviden- m 2:8:S
temente, um predio de moradia, tam como é o que foi her- � '.alamenlos de canaes sob conlrôle radiográfico �dado e adquirido pelo suplicante e suplicados não comporta

002:8:S Modernas ponles' móvel's em ml'''''ronl'ulI e ouro plall'nado 002:8:Squalquer divisão é indivisivel por natureza e pelo seu pro- li

prio destino. E, pois pela mesma razão, impossivel é. o uso H O R Ã R I O
e gozo comum do mesmo predio. 4.) Assim sendo, para 00 MAIDÃ _ das 8 às 12 �
solver ou melhor, para que se resolva a sítuação natural- � TARDE _ Atende com horas Marcadas �
mente nascida, somente trez caminhos podem ser seguidos 2:8:S 4 2:8:S

pelos condominios, entregar a coisa à admínístração, de 00 Residência e Consultório ao lado da Iquem se escolha, loca-la a quem se convier ou vende-la,

; P Ieít M" 1 F 220
para que se extinga o condqmtno. E estes são os objetivos re ei ura UDlCIpa - one

Wlegais, que podem intentar judicialmente, por força do que JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 2:8:S
dispõe o artigo 405, do Codigo de Processo, já mencionado. W�������W!ils:m�����WW
5.) Como cabe ao suplicante o dever de declarar qual a 2:8:S2:8:S2:8:S2:8:S�2:8:S2:8:S2Z:Sm!2:8:S2:8:S��2:8:S�2:8:S
providenciar que prefere (§ unico do artigo 405), aqui maní-
festa sua preferencia pela venda do imovel, afim de que se

Ireparta entre os condominos o preço que se obtiver, na

venda e efetivar nos termos dos artigos 704 e 706, da lei
processual. A preferencia pela venda, aqui manifestada pelo
suplicante, importa em direito que não lhe pode ser negado
e resulta em ser a mesma efetivamente vendida, mesmo que
a isso se oponha. qualquer outro condomino. Bem porisso ja
assentou a jurispridencia, sabiamente interpretando os prin
cipios legais, que qualquer condomino tem a faculdade de
requerer a venda da coisa comum, para fazer cessar o es

tado de indivisão, não sendo licito a maioria impedir tal
venda "Ac. C. A. D. F. apud". -, De Placido e Silva, Com. Cod.
1. volume n. 589 "Preferindo o suplicante que a venda se �

faça, não cabe, pois, aos demais condominos, aporem-sé a
_!!!!!!!!"' !!!!!!!!!.sua pretensão para que se ponha fim a comunhão. 6.) Pro- .-===

vam SObejamente a existencia da comunhão, os documentos
. que exibe o suplicante. E, se, para evidencia da ímpossíbí
lidade da divisão, não basta a natureza do imovel, pede que
se faça, para essa prova, a vistoria que tornar mister, bem
assim, que se tomem os depoimentos dos demais condomi
nios, sob pena de confessos. 7.) Assim, pede e requer a

citação dos suplicantes digo dos suplicados, nas pessoas dos
cuadores nomeados, face ao que preceituam os artigos 387
e 463 do Codigo Civil, para que, na forma do artigo 406, do
Oodigo de Processo, venham, no prazo de cinco días, con

testar a presente ação, sob pena Ode não o fazendo, ser de
cretada a venda do mesmo ímovel, procedendo-se de acordo
com o que preceitua o artigo 632 do Codigo Civil e § 2. do
mesmo artigo 406, citado, para que se proceda ao rateio do
preço alcançado entre os vados co-proprietarios, proporcio-
.nalmente a seus respetivos quinhões, que se avaliam segun
do a parte que compete a cada um deles, conforme folha de
partilha apresentada, ficando desde ja citados para todos I)S
demais atos da ação, até final sentença e sua execução,
tudo sob cominações legais. Pede-se seja citado o represen
tante do ministerio Público. Dá-se a esta ação o valor de
Cr$ 6.437,50. Nestes termos, A. esta com os documentos jun
tos, e para que tudo se processe de aeosdo com a lei. Pede
deferimento. Jaraguá do Sul, 20 de Maio de 1954. Assinado)
pp Arquimedes Dantas (estava selada com Cr$ 3,50 estadual,
devidamente inutilizada com data e assinatura). E como es

teja ausente o condomino WALDEMAR NEITZ:KE, pelo pre
sente cito ao mesmo por todo o conteudo da inicial, bem
assim para contestar o pedido, sí quizer, dentro do prazo da
lei, isto 'é, cinco dias. E para que chegue a noticia a publico
e de todos que interessar possa, mandei passar este edital
com o prazo de trinta días que será afixado no lugar de
costume, publicado pela imprensa local e Diario Oficial, do
Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte dias do mez de Junho do ano de mil novecentos
cincoenta e cínco, Eú, Ney Franco, escrivão, o subscrevi
Assinado) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito. Está
conforme o original do que, dou fé.

Jaraguá do Sul, 20 de Junho de 1955.
O escrivão � NEY FRANCO

•

Junta de Alistamento Militar de Jaraguá
do Sul- S. C.

,

CLASSE DE 193&
Os oidadões pertencentes à classe de 1935, in

cluidos no excesso do contingente, deverão compa
recer a esta Junta, afim de requererem seus Cer
tificados de Reservista, de preferência na parte da
manhã, devido a aquisição da taxa militar na Co
letoria Federal.

Deverão apresentar nesta Junta, o Certificado
de Alistamento Militar e 3 fotografias 3 por 4 de
frente.
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I! Dr. Arquimedes Dantas II
� ADVOGADO �ii .
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Jaraguá do Sul, em 22 de junho de 1955
MANOEL CARVALHO LOPES

1°. Ten. Del. 5a. D. R.

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do

.............11l
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

MUD A S
I

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Iebotíce
beiras, etc .. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, erc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

JCorupa

CalDara

- JARAGUÁ

Municipal
Ata da reunião Ordinária de 24-5-55

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do
ano de mil novecenros e cincoenta e cinco, pelas
sete horas, na sala do Forum no edificio da Prefei
tura Municipal de Ieraguã do Sul, reunidos os snrs.;
Ney Franco, João. José ßertolí, João Lucio da Costa,
Francisco Modrock, Mario Nicolini, Augusto Silvio
Prodoehl, José Pasqualini, Waldemar Grubba, Dur
val Mercarro e Raimundo Emmendoerfer. O sr. Ney
Franco, Presidente, ao constatar a presença de nú
mero legal, declarou 'aberta a reunião e ordenou ao

sr. 2°. secretário que procedesse a leitura da ata da
sessão anterior. Após lida e discutida foi a mesma

posta em votação, sendo aprovada sem emenda, pe
lo que passou a ser assinada pela Mêsa. Foi dada
llvre a palavra, fazendo uso da mesma o sr. Rai
mundo Emmendoerfer, falando à respeito do seu pe
dido de informação apresentando na reunião de vin
te e seis de abril, o qual não foi respondido sans
fatóriamente; para tanto volre a apelar ao sr. presi
dente para que este encaminhe outro pedido de in
formação ao executivo municipal, com referência as

despesas da Prefeitura Municipal com combustivel,
concertos e manutenção de seus veículos, durante o

exercício de 1954, no Posto Corupá, Posto Beyer,
Auto Jaraguá S. A. e na oficina Vlgando Volgt. Fl-.
cou esclarecido, que a dlecussão lerá lugar na pró
xima reunião. Passou-se á Ordem do Dia. Foi lido
o Parecer da Comissão de Obras Públicas; referente
à Indicação do sr. Raimundo Emmendoerfer. Pediu
o obteve a palavra o sr. Emmendoerfer, referindo-se
ao parecer da Indicação aludida, dizendo discordar
do mesmo, esclarecendo que já na Câmara anterior
debateu este assunto, o sr. Herbert Schneider, sendo
também lhe negado tal intento. Em seguida obteve
a palavra o sr. João Lucio da Costa, dizendo que
pelas palavras do sr. Emmendorfer, este faz crêr e

obrigar, as comissões à mentirem em seus parece
res, porque se a Comissão esclarece que a estrada
é particular, i porque o é; uma vêz que se baseiam
em fatos concretos. Fêz uso da palavra o sr. Mario Ni
colini, esclarecendo ao sr. Raimundo Emmendoerfer,
que esta mesma estrada que julga possuir cinco ki
lometros, psesue oiro e está transirável. Falando no
vilmente o sr. Emmendoerfer, não só se reíertu a
dita estrada Três Rios do Norte, que margeia o Rio
Itapocú, como também a estrada de Ribeirão Ceval
lo, e também a vila de Nereu Rdmos, que não dis
põe da ponte que merece. Posto em votação o alu
dido parecer, foi o mesmo aprovado por maioria.
Logo após foi lido o parecer da Comissão de Obras
Públicas, referente a Indicação do sr. José Pasquall
oi. Usou da palavra o sr. José Pesquallnl, agrade
cendo à Comissão que deu parecer à sua Indicação
alegando que a reconstrução do trecho da estrada
Municipal Felipe ôchímldr, que vai para Rio Novo
e Ribeirão dos Correias; é de importância uma vêz

qqe por lá são transportedas muitas tonelas de ba
nana. Em votação o parecer aludido, foi êle apro
vado por maioria de vovos. Nada mais havendo a
tratar o sr. Presidente, convocou nove reunião para
o dia 31 do corrente. Findo o que foi encerrada a

sessão.
(ass.) Ney Franco, João J. Bertoli, Fidelis Wolf.

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA) ;,

A MULHER EVITARÁ DORES�·

ALlYIA AS COUCAs UlfBINAS t
IImDt.ga9S. com nntapm p8ftll Itombrater ..8 Irr••ularidades das ----------- • _.._

fur.çCeo perlódiCas du senbor.as

É Calmana" O relutado. des.&aS
fUlIqõe5

p.------------.I-------------------.
Dr. Waldemiro Mazureehen

e.la 81 S.'BIfLUXO·SEDATUtAj
pela iIo 1.1-. comprovada eflcáata •
multo ritcQlltadtl. Deve G.r UJaCM

com confiança �'i!1'

FLUXO-SEDATINA
"

Rua Mal. Floriano n. 152

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

Aveniçla Getúlio Vargas N°. 220
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(Sezões, Malárias, I
Impaludismo UMaleitas, Tremedeira .

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM;_ I
"Capsulas Antisesonicas. I�

OO������������� SDr� � � cas�
�inancora" m

00 � aínda lhe falta uma Em Todas as Boas Farmácias m
� . -

.

J' S I � panela de pressão uma

IÉ
::

.il Assoclaçao Rural de aragua do u � bateria ,de aço In�x, ou um produto dos 'Laboratórios MINANCORA II
2m 2m de Aluminio Rochedo, a li _ Joinville _ Sta. Catarina _ 1'-Casa Real tem sempre lU

preços.

ANO XXXIV _ JARAGui DO SUL - DOMINGO, 26 DB JUNHO DB 1905'- SANTA CATARINA - N. 1.847

Febres

LOCAIS
I· Loc�: �á-;;�--':��������;':' I� Çlo·�::i::�fi��.p:p��:� :�I�:iu�ifI��le��P��:f:i�
JISS ba de determinar ao di- to municipal.
ii retório municipal desse A aniversariante, vas-

� ;
partido em Jaraguá, que tamente relacíonada nes-

Como é de tradição, tambem este ano a Associação Rural de Jara- deverá abster-se de apre. ta cidade, onde gosa de
guá do Sul, levará a efeito grandes festividades na data dedicada a laboriosa sentar candidato próprio merecido acatamento,

� classe dos agropecuários. � ao cargo de Prefeito de- vê passar mais uma da-
� As 9 horas _ Recepção ao Exmo. Snr. Governador do Estado. W vendo apoiar o nome que ta do seu aniversário2m » 9,30 horas - Desfile das Associações Esportivas e' Recreativas �

I em homenagem ao Colono. � fOr apresentado pelá UDN. natalício por entre o

» 10 horas _ Inauguração da Exposição. w' contentamento geral dos
» 11 horas _ Inauguração do Edificio da Delegacia de Policia. 2m. Confe�encla. Regre.ss�� de seus parentes e pessôas� }} 12 horas _ Churrascada oferecida ao Exmo. Snr. Governador � sua viagem a Ourítíba, de suas relações sociais,

� e comitiva.

; �,s�, vereador Augusto motivo ' porque muitos
� As 15 horas terá luga'l' a extração da rifa em beneficio désta enti- SIlvIO Pr�doehl. serão, por certo, os
il dade, constante dos seguintes premios:

W Na capital. paranae?lse, abraços de felicitações-2m 1 _ Uma Novilha Jersey, doação Governador Irineu Bornhausen zes àquele
. es�rltor r�al!sou que receberá hoje," num� 2 _ Um touro Holandes-Jersey, doação Prefeitura Municipal � no aUdlt,órlO ,da Bíblíoté- [usto testemunho de apre.2m 3 _ Um arado Tipo Rud Sacks, doação Associação Rural W

"J

C I R I'Bti 4 _ Uma máquina de cortar trato, doação Cia. Máquinas Famas tz:S ca Púbhc�, Interessante
ço e estima, Isamen os, ea rzaram-

� 5 _ Uma Carpinadeira:doação Erwino Menegotto � co�fere_nCIa sobre, a eo- Parabens do «Correio se ontem na sala das
� 6 _ Uma balança tipo Romana, doação Germano Stein S.A. W 10nIs�çao estrangeíra no do Povo». audiencias os seguintes
l:3:'í 7 _ Uma Porca Caruncho, doação Prefeitura Municipal = BrasIl

'

casamentos. Venesio da� 8 � Um jogo de latas para Mantimentos, doação R. Grossenbacher S.A.

I
.

" Na mesma data o sr.
2m 9. _ Um Moinho quirera, doação Metalurgica Timboense S. A. A palestra fOI !�alIsa- Ludgero Tepassé, co- �ilva coI_Il.a srta. Eula-
00 10 _ Uma Serra traçadeira, doação Milton Bardal & Cia, Ltda. da ,sob o patrO?llliO da merciário, residente em

lía CO!rela, Oswaldo Ot-

� 11 _ Um jogo Aluminio, Chá e Café, doação Posto Hans Beyer SOCIedade Amigos da Guaramirim; sr. F. Fre-I
to Reímer c?m a srta,

w 12 _' Um Debulhador de milho tipo Tamoyo, doação Müll�r Irmãos Ltda. � Cultura G.ermanIc,a, ten- deríco Moeller,. índustrí � Norma. Schmídt e Fritz
2m 13 _ Uma Forma p. bolo "Waffel", doação Müller Irmãos Ltda. zes •

H W 11

i
14 _ Um jogo ferramenta, 4 peças, doação Pedro Rengel � do me�eCId� elogtosa re- aI nesta eidade.: I

'

,

e er com a srta.
15 _ Um Serrote de 55 etms., doação Milton Bardal & Cia. Ltda. � Ierencía da Imprensa pa· Ainda na mesma data MarIa Erdmann.
16 _ Um Saco Adubo pI milho, doação Buschle & Lepper Ltda, 2m ranaense. O sr. Alvíno Hadlích, in-17 _ Um Saco Adubo pI milho, doação Buschle & Lepper Ltda. � t

18 a 20 � Um Saco Ração Balanceada, doação S.A. Moinhos Rio Grand. W fesla de Sä. Pedro. O Olu- du�trial em E8trad� Ita-

VVI• Mlrl·1 Mies nl·enluIll·21 _ Um Serrote pI podar, doação Milton Bardal & Cia. Ltda. 2m be Recreativo Guarami- P,ocú e �e�bro,do DIreto- U U U UW 22 _ Uma Leitoa Buroc-Jersey, doação Prefeitura Municipal � no MUnICIpal da UDN2m 23 a 24 - Uma Leitoa Berksyre-Oaruncho, doação Prefeitura Municipal 2m rense fará realizar dia
.

,
"

� 25 a 28 - Um Leitão Caruncho, doação Prefeitura �unicipal � 28 d� junho a tradícío- A.manhã a srta. Olga 'I'erça-Ieíra, día 21, p�.
� 29 a 34 _ Um casal Marreco Pequim, doação Prefeitura Municipal ii nal festa "J�anina", .em Koehler, filha do sr.

las 24, horas, Ialecía

w 35 a 40 - Um casal Frangos Plymouth Branca, doação Prefeitura Municipal .m:z beneficio da construoão A.lexan,dre Koehler fun- nesta CIdade, à Est�ada
2m 41 a 46 _ Um casal Frangos Rew Hamphsyre, doação Prefeitura Municipal m::s Y

á Nova a veneranda VlUva
W 47 a 52 - Um casal Frangos Rodes Vermelha, doação Prefeitura Municipal W de sua séde social

.

Clon rIo aposentado
2m 53 _:__ Um Pulverizador "Lavrador", doação Dr. Felix Schaeffer - Dir. D.D.S,V, 2m N S 1- d S l'f E _ Dia 28 o sr. Mario Da. Mari� Maes Nicoluzzi.
W m:l o a ao o e eos"

, A extmta que contava2:m 54 _ Um Saco H.C.B., doação Dr. Felix Schaeffer • Dir. D,D.S.V. 2m porte Clube: As ,19 horas· Mello, professor em RIO
d 'd d d 81� 55 _ Premio Segredo, doação Dr. Lauro Bustamonte • Dir. Fomento Animal W

d' d f 'da Luz a avança a 1 a e e
l:3:'í 56 _ Premio Segredo, doação Dr. Vitor Peluso, Secretário Agricultura � Acen Imento a oguel- ,'. anos, era natural da Bel-� 57 _ Um Chuveiro Elétrico, doação Schulz & Cia. Uda.

I ra, as 20 horaB - O gran- W�hll1 2�f a �raá' ,Paudla gica tendo para o Bra-w 58 _ Um Nivel "Canário" de casamento do casal Ie e, un010n rIa o
'l"'g d2m 59 _ Um Aplicador Blemco, doação Blemco S.A. mais caipira do araiá. Departamento dos Cor- SI Iml. ra o . com seus

� 60 _ Um Balde de Zinco 7 litros,
A 2. h _ I i' d reios e Telegrafos nesta progenItores, q!landos:m w s 1 oras n CIO O

. ,contava 15 anos de Idade
� Os bilhetes ,poderão ser adquiridos a Cr$ 20,00, nésta Associação, � baile

. CaIpIra. animado CIdade; sra. EdICd8 He- vindo· fixar residenci�
2m nos postos de Corupá" e Nereu Ramos e com os agentes, dando direito a en- 2m por ótImo cunJunto mu- mann, e s pos a o sr.

J' á à E t d� trada no recinto da festa.

I
Bical

. Kurt Hemann, residente em aragu,' s ra a

� I I H· á tã' em RI'O do Sul' srta Te- Nova, onde até sua morte
aver: quen o, PI-' ,. 'd' t d t 'd'

. Churrascada -. Bebida.
- Música! h- d' t d resinha da Costa' sr, Pe. reSI la, e!l o cO,n ral o

� . n, ao, amen ?I!D arfoa o, '. an08 depoIB, nup01as com
w w rifas e a tradIcIOnal bar. dro P. Mascarenhas, dlg- 'á f I 'd L N'l:3:'í 2m . d b é o, no Agente da RVPSC o J � e01._o eno l-

w A Diretoria da Associação Rural convida as autoridades,· os asso- W raca as on cas .

NR" COIUZZI, Ulllao asta que2m .

d I h f t d I d 2m em ereu amos, sr.
t' l' d f

.

w CIa os e povo em gera para com sua presença onrar a es a os avra ores, � aniversários, A data .de Luiz Prestini, residente r�eram � a egrla e es-

� esteio eç�nômico do nosso municipio. � hoje registra o aniver- em Estrada Itapocú e a teJarem Juntos suas Bo-
2m Jaraguá do Sul, em 15 de Junho de 1955. 2m sário natalfcio da exma. menina Iria, filha do sr ..

das de Ouro, contando
� A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO RURAL � sra d Adélia Doubrawa Erico Bruhns comerci- ,tambem com numerosa

Bti O PREFEITO MUNICIPAL' �'
, ,

. prole, que s�ndo em nu-

w '- � mero de 12, apenas 7
2m A COMISSAO ORGANIZADORA 00 ainda !ivem, qu� são:

m���OO��OO�OOiiOO�����OO6n'iBti����� - f�a�, J���ir��n1�f����da�
Emílio, todos casados, e

deixando tambem grande
numero de netos. e. bis
netos,
'«Correio do Povo», as

sociando-se a profunda
dor pela qual acaba
de passar a família Ni
coluzzi, lhes envia, en

bora tardialmente, as

lQais sinceras condolen
cias .

Dia do Colono

ante em Joinville.
Dia 30.a sra, Hildegard

Grubba Meister, viuva
do sr. Oscar Meister e a

menina Eunice, filha do
sr. Germano dos Santos,
professor em Rio da Luz
Alto.
Dia 1°, o sr. Guilherme

Pradi, proprietário do
Bar Orlon, nesta cidade.
Dia 2 a sra. Alvina

Sehwedler, professora
em Bstr, Itapoeü-Hansa.
A todos os aniversari

ante. os cumprimentos
do «Correio do Povo».

o

•

(ffJffIA.·.••••
1�::':��:f#I:�j:/':·:··:'l�,��:. �c�o:n:se:r�v�·a�o

tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
_I.· �� .

I
•(fJl §a ll))ãt(()l (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CIAo WIETZEt llNJl))lU§·IlllAl JonnviHe

"
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ESPECiALIDADE

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


