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P O L I T I C A O Centro CßtBrinense N OTAS
Com séde na rua Mé·

RIO A Câmara mou a agencia noticiosa

Catarl.nense xico, nó. 74 - 4°. andar,
aprovou o.proJ·etodelei Iugo-Press,salas nrs. 402 a 404,

na Capital Federal, no que autoriza o Poder -x-
. .

intuito de proporcionar E�e�uti,:,o a abrir pelo
.

RIO :- Na r�união do

UM SA""O DE GA-TOS aos peregrinos eatarí- Mlm�térIO da F�zen�a, o díretörío !la�Ional da
"

nenses ao XXXVI Oon- crédito_extraordmár!? de UDN, a marorra dos seus
E í tí I t 3 milhoes de cruzerros m e JIl b r o B mostrou-seO que não resta du- A!lhemar de Barros, que gresso ucar s 100 n er-

para atender aos prejui- francamente favorável avida é que a candída- nao está de acordo .c�m nacional, uma est��a jos causados pelo tufão Juarez. O apoio pleiteatura do ilustre deputado a m.armelada . politica ag),'adáve� por oC_!isiao ocorrido na noite de 13 do por algumas secçõesJoege 'Lacerda ao gover- eatarínense. dOll festeJos que vao se
de Maio último nos mu- foi aceito, havendo ono do Estado nas pro- O sr. Jorge Lacerda, realizar, resolveu colo- ... d

I

t f
.

d teandídato da UDN, não car a disposição dos eon- merpios a zona nor e. con ormiemo e ou ra,..ximas eleições, correu-
d á f I

ao

gressistas catarinenses do Estado de Santa Ca O. sr. �arlos La�erdado pela legenda da UDN, po er a ar no nome .' tarina fOI a umoa voz díscor-deixou na politica cata- do seu chefe, Plínio à sua sé�e sOCIal,. onde .

-x- dante. Esclareceu que orinense um estado de Salgado, �ue apresentou- num. am�Iente amigo e
partido não deve apoiarenterna confuzão, a tal se candidate para ver hoapítaleíro encontr�rão BELGRADO - O pre- nenhum candidato e queponto que o proprio eleí- quantos adeptos lhe so- elementos que lhes orten- lidente Tito aceitou o
se recuse a ter comprotorado não sabe mais o braram da catástrofe. O tarão d�rant. a s�a per- convite das autoridades misso com o partido, eque fazer e está se de- PSP deveria votar em ma!lenCIa na <:,apltal. soviéticas para visitar Juarez não quer assumirsínteresando do pleito. Adhemar, ou pelo me- Oonvêm sali.entar que MOIICOU, segundo infor- compromissos.Vejam bem. A UDN nOI trocar seu apoio es- o Centro Catar1Dens� es-

-x-apresentou como seu tadual p�lo Federal ao t� l�calizado nas rme-
BUINOS AIRES' _

um candidato do PRP, seu presídente.. O PDC dlaçoeB da grande pra- � U a r e Z Fontes alemãs confirmamcoligado com o PSP e não poderá deixar de ça.ond.e terão lugar �s . . . que cerca de cincoentaPDC. Isso deu motivo a votar em Juarez Tavora. m�u� Impen�ntes een- convidado a VISitar técnicos alemães em ae- BOGOTÁ - Cairam
uma díssídeneía no par- E a UDN? moniss do maJ�Btoso con- Jaraguä ronautica que trabalham dois aviões da força aé-
tido do brigadeiro, que Coitada tia' UDN! clave euearístíco. '

.. nas fabricas de aviões rea colombiana: um entre
por pOUCO que se lhe Está viTenda seus dias· ENDEREÇO: O sr, Artur Muller

de Cordoba desde a ter- as loealídades de Salto
dê, vale 20.000 votos. de amargura, sujeitando- Centro C�tarinense telegrafou ao sr, Gene-

mínação da segunda e Muna, morrendo três
O PDC, criou outra dís- se ao primeiro candida- Rua MéXICO, 74 - 4·. an- r�l Juarez T��ora eon-

Uerra mundial talvez ocupantes, e outro na
sidencia de 10 diretoriosl to que lhe faça o elogio, dar - salas 402 a 404 v�dando-o a VISItar nossa �etornem ao s�u pais base aére� de Palanque-municipais. O PSP

aca.,
mesmo que seja funebre. Telefone -

62.2.510 CIdade quando de sua
para ingres.sarem na ro, no rIO Ma.dalena,b� de receber um pu- E�planda do. Oastelo passagem por este Es-
«LuftHansa», na rena- morrendo um ocupante.

xao de orelha do sr.
,

P. P. RIO de JaneIro tado.
cente in�u8tria aeronau-I==========tíea da Alemanha Oeí-

•,___

aGalIotti
Os snre. dr. Edmundo

eas de Cordoba, de pro- da Luz Pinto, General
� priedade do Estado, mas Gentil Barbato (que é

Por J. DB CASTILHO PINTO
.

� OS demais estão em ne- grande adepto do sr,
__�. gocíações com as firmas Plinio Salgado) dr. Abe-

alemãs. lardo Luz, CeI. Lopes
-x- Vieira, professor Mancio

. SÃO PAULO - Reu· Costa e· Antonio Luz,
nido sob a presidencia acabam de ipotecar so
do sr. Raul Fila, o di· lidariedade ao sr. Gallo:.
retorio do PL decidiu ti, no futuro pleito.

& 'NOTICIAS
aceitar o ingresso dos
deputados Mauricio San
tos, Geraldo Silveira
Bueno, R. Nunes Ferrei
ra e Luiz Francisco que
integravam o PTB.

-x-
PORTO ALEGRE - O

sr. Walter Jobin decla
rou que o PSD gaúcho
de forma alguma pode
apoiar 8'l'>candidatura do
sr. Juscelino. Responsa
bilizou o atual candidato
do PSD como culpado
pelo clima de intranqui
lidade reinante no pais.
E disse que, se não fosse
a íntransígenoía do PSD
teria sido possível en
contrar uma formula para
pacificaçio e congraça
mento.

DOCUMENTOS

em avízo datado de 27
do correnre o Snr. José
Izidoro COl?i, Delegado
de Policia, previne aos

� """- '"'_._ _- __--

cidadãos estrageiros resi- A imprensa. vem noti- um dos poucos países E se esses países, re
dentes neste municipio e ciando que o Brasil es· democráticos que não presentantes máximos do
Distrito de Corupá que, tá prestes a reatar as mantém comércio com bloco ocidental e defen
durante o proximo mês relações comerciais com os comuniitas. De fato, sores vigilanteB da de
de julho, deverão apre- a RúsBia e seUB

.

satéli- a própria nação nortea· mocracia, c o m e r c i am
sentar nesta Delegacia os tes, sendo que o café mericans, mais o Cana- com os comunistas sem
seus documentos de iden- seria o primeiro produ- dã, a Inglaterra, França, que suas instituições de-

,

====================

tidade pessoal, para con· to a ser transacionado. etc, povos democraticos mocraticas sofram aba- TRAGADO PELAferência do registro, resi- Aliás, muito Ie tem e baluarte.s do combate lo, é porque de par comdencia e emprego, servi- escrito sôbre o assunto, ao. comuDIsmo, não pr-:- essas relações medidas AMAZON IA?ço esse que será feito havendo duas correntes, cedem c0I!10 nós pOlS existem que neutralizam
gratuitamente. ' ,um� favorável outra c.on. sio_ conheCIdas. s�as re· qualquer investida da Que destino teria tomado o jovem expIo'Delegacia Auxiliar de trárla á esse comérCIO. �ak::Siae��:�:I:!�élrt�i propaganda vermelha. . rador francês RAIMOND MAUFRAIS '?Policia de Jaraguá do Sul, A primeira dessas cor·
em 30/6/66. rentes apoia· se no fato I . Assim,. também o Bra- Um caderno de Pági'l a dm i r a v e I, perfazen-bem' explicavel de que sll, conJuntalD:ente c0!D nas maculadas pela in- do um �panhado geralpoderiamos obter do gru- F 36 esse comé�clo,. podIa tempérie, localizado ás do que foi de fato a \ ou-

po comunista todos os azem anos adotar pr?vldeIl:CI&S ca- margens do Rio Tamuri, Isada excursão que Hai-materiais de que neces- _ Realisava-se 'a pri- paze.s de ImpedIr que a
em plena Guiania Fran-, mond Maufrais estavasitamos notadamente ma- meira viajem de avião poss�Tel propaganda <:0' ceza, trouxe dolorosa levando a cabo pretenquinãria e trigo, e isso de Londres a Australia. m�Dlsta entrasse e. m- interrogação sobre o dendo efetuar a ligaçãopor um sistema muitissi-

_ Qeclararam••e em
flUlsse em nosso melO. destino de RAYMOND Uaqui-Tamuri e Oiapo-mo compensador. de vez greve no Rio, os gar- MAUFRAIS, um jovem que-Maroni,atravessandot

- Feito isto, podiamoB 1 d . .

S d Tque as ransaçoas se- çons, fechando osbares,. exp ora or que, em ou· a mospla erra e u-riam feitas á báse de cafés, hoteis e restau.
comerCiar .francamente sado empreendimento, mucumaque.troca e ainda com a van· rantes. c?m a R�ssia e seus .p�. penetrou no sertão ama· Logo ao inicio, luta

tagem de não precisar- _ A I Assembléia Na- pIlol e dISSO só advI�lB zonico. contra doenças.mos de dolares. A se- cional, na Alemanha, vantagens para. �ó�, VIS- OS apontamentos do A febre o domina. Fe.segunda, vê nesse co- aprovou por 237 votos
to que a· aqulslçao de DIÁRIO abandonado jun- ridas surgem e multimércio um meio dos co- contra 138 o tratado de muito do que necessita- t� .80 rio, traduzem as plicam-se. E êl.:: sozinhomunistas desenvolverem paz com· os aliados. mos seria feita por um dIfIculdades que teve de tendo .como úmco �ome intensifi�arem �ua pro· _ Em 29 de junho de preço muito mais· em vencer, as luta� que .tra- panhelro �oby, seu IDSSpaganda IdeológIca eli- 1919 era assinado o tra- conta do que o exigi«lo vou 1?ela sobrevlvencla, o paravel cao.

tre nós, pois opinam que I tado' de paz em Versai- pelos nossos atuais for- deseJO de . alcançar o
por entre a'S m�rcado- les.· necedores. objetivo colimado, a es· Aos poucos liberta.serias que nos enVIassem, peran98 de voltar à ter· da indispensável baga-mandariam também far- .

� . '_�_............... ra natal após conquista gemo À fome, acresce-seto material de propagan· � � do sertão desconhecido. a sêde, uma sêde atróz,da vermelha. De modo � AtenvAo Colonos � Este mesmo caderno, sofrida em floresta de
que tanto a corrente fa-

I I
conservando religiosa- ar abafado, rareando sem-vorãvel quanto á con- O mez de Julho é a época melhor para o mente os t.rmos de que pre a comida por escas.trária ao reatámento do plantio de arvores, o Posto Agropecuário tem se serviu para transmi· S8Z de caça. As últimas

n08SO comércio com os � para pronta entrega as seguintes mudas: � tir à posteridade as vici. paginas do diário são a
países da "cortina de � Duas mil de Eucalyptus "VIMINALlS" � tudes da dificil jornada, expressão do enfraque-ferro" têm' as suas ra-

I Quatro mil de Eucalyptus "ROBUSTA"

I
está agora ao alcance cimento sempre cresceu-

zões, uma visando res·, Oito mil de Eucalyptus "TERETRlCORNIS" dos leitores do Brasil, te. Estava esgotado. A
guardar os nossos inte-

I
Duzentas mil de "Café Catura"

I
graças ao lançamento, ddrradeira anotação da-rêsses econômicos, ou- As mudas são distribuidas GRATUITAMENTE. pelas Edições Melhora· ta de 12 de fevereiro detra a nossa forma de Deve se notar, que o "CAFÉ CATURA" mentos, na tradução de 1950. No dia seguinte,govêrno democrático. � é a melhor variedade para o nosso clima, � � Carlos Chaves, de AVEN. já nada mais constavaMas há uma faceta do � de porte baixo, devem ser plantadas quatro � TURAS NA GUIA�A. de suas anotações. Me-caso qu� precisa 'Ber le- � mudas por cova, a primeira colheta é !lO se· � As, cenas, mais emo· ses após, seu caderno évada na devida conta, e

� gundo ano.
.

�
cionantes vem transcritas encontrado ás margensque é de ser o Brasil_..... -...._ .
com' uma naturalidade do rio.

Duas correntes, uma favorável outra contrária

COTUCANDOI ...
Aos vehiculos de

carga foi proibido
transportar passa
geiros; ás motoci
cletas trafegar de
escapamento aber
to; a8 b i c i c I e tas
transitar nas calça
das e todos eles de
correr a mais de
40 Kms. dentro do
quadro urbano! ...
Tudo muito direito;
porém falta ainda
acertar uma "coisa"
sôbre certos "pé de
borracha". Mas eu

que vou dizer, lo
go eu heim?!... Me-

Illhor parodiar o ju
deu do Balança: -

Senhorr saberr mass
non quererr· dizerr,
tem mêdo que "ti-
ra" Ie leva na "jus
ta" pra explicações
con "manjorengo".
Senho:rr s a b e r r

M· Ima811 .. � anJaram ....

JOCAPí
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OORREIO DO pOVO DOMINGO DIA 3-7-1956

Dr. Murillo Darrato �8 Azavado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio,(Á Comercial Ltda)
Rua MarechalDeodoro da Fonsece N°. 122

laraguá do Sul

,

NA FALTA DE
�" APPeTITe

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul t==--�====.�·"_�===� "-"'-'F�;;;";;;6�-C;'���;i'-"'_iL E I NRo. 7 II ]1))10 lIJ�llCJH[ IAlUfM.ANN II DE HAJFE:H.:M:ANN d'c c:m:A.. ,J[,TDA. �Isenta as Sociedades Esportivas do ti MÉDIfJO CIBURGI..l.O II Rua Ceio Emilio C. JOlnlan, -N. 62 - Jarauuá do Sul - S. C. �imposto ds Licença, Art. 89 e 113 li
Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

I
do Código Tributário; I.i.."!,' Drogas nacionais e estrangeiras, encontra-se,sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto AlegreO snr. Artur' Müller, . Prefeito Municipal de li U a disposição do distinto público, apresentandoJaraguä do Sul, no uso das suas atribuições. III CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B li serviço criterioso e Preços MódicosFaço saber a 'todos os habitantes dêste Mu- ii CLINICA GERAL li "_III_'I!!!!I'_I11_''' .... '.·'_'"_"'_I11_"I_"nioípío, que a Câmara Municipal votou e eu san- II "II .I'!!""'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!''!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!�Iclono a seguinte lei : II Longa pratl�a em Hospitais .Boropeus liArt. 1CI.) Ficam isentos do imposto de Liceu- li ,Consultório e residência: iiça constante do Art. 89, § 1°., do Código Tributá- ii Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 iirío, as viagens feitas quando em excursões

espor-I ii iitívae, fretadas por sociedad�s esportivas devid�- ii CONSULTAS: iimente legalisadas a estabelecídas dentro do Muni- ii Pela manhã: das 10 ás 12 horas iioípio, bem assim as excursões religiosas e escola- II ii
reli, e, ar�i�o 113, let.ra "b" ás Rocíedad�s das mes- II Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 hor�s IImas condições, em hipódromos de corridas e eam- iI Atende chamados durante a NOIte iipos de futebol, quando a renda reverter em. bene- I:·;:.. :1:::. .

d d "'i:.
• ......- - - -----......--------••fieío das' mesmas sOCle a as. :::::::::::::::::.=:::. .__ __ _ ..

Art. 20.) Revogam-se as disposições em con

trário, entrando esta lei em vigôr na data de sua

publicação. .

Prefeitura kunicipal de Jaraguá do Sul, em
24 de Junho.de 1955.

.

, ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal
OCTACILIO P. RAMOS - Dir. do Dep. do Exp.

JOÃO M. VERBINENN - Escriturário "Z.2"

���i-
� CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X' III Dr. Dsn, Cubas D'Aquino III I CIRURGIÃO DBNTISTA I '

��

'�---------------------------------------------� CLINICA· • CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB.
!l§l6

e:.===========_�
- Tfatamentos de canaes sob conlrôle radlourálico � ,� Modernas Dontes móveis em microniulI e ouro .Iatinado � PA R A f E R f OAS,� HORÁRIO �

ECZEMAS,� MANHÃ - das 8 às 12 HS
00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00 I N F L A M A ç Ö ES,
� Residência e Consultório ao lade da � C O C E I R AS,00 Prefeitura Municipal - Fon� 220 �
00 JARAGUÁ DO SUL - SAMTA CATARINA 00 f R I E' I R AS,
�OO���IOOOO�OO�OO� NUN,CR EXISTIU IGURl ESPINHAS, ETC.

(

Declaração
Eu abaixo assinada la:E���:::�������::::::������=�=��=�=���==��=���;;laE L S A MARQUARDT,

casada com Oarlos Mar
quardt, domiciliada e re

sidente no 'distrito de
Corupá, a estrada Fachi
nal, declaro que tendo
falado centra a honra de
Alberto Ziehlsdorf e Ri
cardo Vibrantz, por esta,
declaro que retiro o que
disse por não ser verda
de, e tambem tenho, ,8
dizer que a filha de Al
berto Ziehlsdod de no

me OELlA, com 18 anos

de idade, é uma moça
de bom comportamento
e honesta.
Pelo que passo a pre

sente que assino.
Corupá, 27-6-1955.

ELSA MARQUARDT
Reconheço a firma su

pra de Elsa Marquardt
do que dou fé.

.

Corupá, 27-6-1955.
Em tasto• da verdade

O tabelião
, JOSÉ PASQUALINI

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na l

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

II que dispõe de maior sortime�
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajesoil
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

AUX. TRAT. SfFILlS

"" �Ç!.\"

rQAN s POtll��
.._-_ .._ _.-- ..

(I:::==:::.·----···-····-····-····i1
li II

Agente nesta municipio:

.'1.1: �:��:�=.� !J�.·I: SERCIO THOMSEM �!it�m�l���i:l���D K W JARAGUÁ DO SUL - Rua Ma.l. Deodoro da Fonseca, 319 - SANTA CATA/RINA h
.

ultee 08
ii marca . .. ::

oJe mesmo cons ...li ATr�tar nesta ge- ii preços sem compromissoii rencia. ii

1�����=������====����==��==�===��=�=�=3Ci na C A S A R E A L em�::::::::=::::::::::=::::::::::;::::::::::::::;Jj D-;; D Jaraguä do Sul.

IMPUREZAS DO SANGUE?

�MXIH Df IOfiUflRA

"iJ;..
,,'<

Magresa
Cançaçc
Psllioez
Fraqueza

IODOlllO
DE ORH

Calçados

rs so
,

são ::es melhores e
- mals baratos -

Produtos da:

I Indústria de Calçados
Gosch Irmãos, S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

2
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���G�t��L
CONTÉM

EICELEITES

ELEMEITOS TOIICOS

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

ronlco dos convalesl!entes

I Tonico dos desnutridos

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

quíticas, receberão a to

nificação geral do brga-
nismo com o

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"pregadl CIa lxiU Da:

Tosse.
Resfriado.
Bronquita
Escrofulos.
(o'nvalescenças

VINHO éREOSOTADO
É UM GERADOR D.E SAÚDE.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COLOCAÇÃO POR
PONTOS PERDIDOS
1. lugar: João Pessôa

Fern8ndo A. Springm8nn Dr. Wal�emiro Mazurechen

OOIJREIO no povo DOMINGO DIA õ·7-1965 õ

·ESP,OR' T·E-S��OO���'00 Associação Rural de Jaraguá do Sul :

F �1 · , �ORdJ· A:NCDBA"ADEB I d.11 Dia do Colono � I
aC1 vitória o . . aepen 111! )

.

I I
P�n�Oi:n! � ����n�- !�T�:ri��Oq�.��:A

- OUTRAS NOTAS I��__!�� E
to citadino promovido cometeu nada menos de Seleto 5 X � � .

pe la Liga Jaraguaense de quatro "hands-penalty' IplOranga 2 m Local: 'Centro Pecuário "João" Cléophas" tiDesportos, preliaram na prejudicando assim sen- zm �
tarde de domingo no sivelmente sua equipe, Local: Guaramirim - � �gramado da rua Abdon dos quais somente dois 1. tempo: Seleto 3 x 1 -�" 00Batista os quadros do foram assinalado-s pelo FinaI: 5 x 2 - Marcadores: � Como é de tradição, tambem este ano a Associação Rural de Jara- �
C. A. Baependi x Bota- arbitro. Assim venceu bem Lourival 3, Olinger e Bu- �� guá do Sul, levará a efeito grandes festividades na data dedicada a laboriosa

OO�f F C
.

I bi
-

d id classe dos agropecuários.ogo .., cujo resu tado o t-campeao a Cl ade blitz para os vencedores Ás 9 horas _ Recepção ao Exmo. Snr. Governador do Estado.
, final apontou uma vitoria numa partida em que e Pinter e Buchmann 00 » 9,30 horas _ Desfile das Associações Esportivas e Recreativas 00
relativamente facil do bí- excéto os primeiros 30 para os vencidos - Juiz:

_I
em homenagem ao Colono. 00campeão da cidade pela minutos o restante lhe Elpidio da Silva Renda » 10 horas - Inauguração da Exposição., �

contagem de 5 x 1. A foi todo favoravel. Diri- $
.:

» 11 horas - Inauguração do Edificio da Delegacia de Policia. �Cr . 605,00. \-- .

» 12 horas - Churrascada oferecida ao Exmo. Snr. Governador �
equipe alvi-negra sömen- giu o encontro o juiz Quadros - SELETO: � e comitiva., �te resistiu até a altura Arthur Zimmermann, da M'árI'o, Jaime e Call'·, Joel, 00Z'm Á oo�\ s 15 horas terá lugar a extração da rifa em beneficio désta entí-

--' dos 30 minutos iniciais Liga Jaraguaense de Des- Miro e Jamil; Silvinha, dade, constante dos seguintes premíos :
'

quando conseguiu com portos com trabalho aoeí- Mirem, Olinger, Lourival 00 1 - Uma Novilha Jersey, doação Governador Irineu Bornhausen 00muito esforço manter in- tavel, falhando a meu ver e Bublitz.

�
2 - Um touro Holandes-Jersey, doação Prefeitura Municipal 00cólume sua meta. Toda- apenas na não marcação IPIRANGA' Olegário 3 - Um arado Tipo Rud Sacks, doação Associação Rural �via' após a marcação do de mais duas penalida- Buchmann e' OÚmpio .,' 00
4 - Uma máquina de cortar trato, doação Cia. Máquinas Famac

002Z:S. .

b dá" d'
.. 5 - Uma Carpinadeira, doação Erwino Menegotto

-

prrmeiro tento aepsn- és m ximas 10 ísoutíveís Faustino, L o u r e n ç o e 6 - Uma balança tipo Romana, doação Germano Stein S.A.
diano feito pelo extrema contra o Botafogo. Thomsen; Osmar, Nunes, 00 7 - Uma Porca Caruncho, doação Prefeitura Municipal �
direita Jorge, eaíu assus-

DAD.OS TÉONIOOS Pinter, Sanson 13 Mário. 0000
8 :_ Um jogo de latas para Mantimentos, doação R. Grossenbacher S. A.

�tadoramente de produ- 9 _ Um Moinho quírera, doação Metalurgica Timboense S. A.
'

cão O quadro botafo- Local; Campo do Bae- 10 - Uma Serra traçadeira, doação Milton Bardal & Cia. Ltda.

00Acaralo O X � 11 _ Um jogo Alumínio, Chá e Café, doação Posto Hans Beyer
guense, permitindo ao. pendi - 1. .tempo : Bae- ,W 12 _ Um Debulhador de milho tipo Tamoyo, doação Müller Irmãos Ltda. �Baependímanobrar a von- pendi 2 x 1 - Final: 5 x 1 Estre Ia O Ii�

13 - Uma Forma p. bolo '�Waffel", doação Müller Irmãos Ltda.

��2Z:Stade construir êste mar- - Marcadores: Jorge 3 e 14 _ Um jogo ferramenta; 4 peças, doação Pedro Rengel �
cador sem muito esforço, Nutzi 2 para os vence- Local: Nereu Ramos _

15 - Um Serrote de 55 ctms., doação Milton Bardal & Cia. Ltda.
- 16 _ Um Saco Adubo pI milho, doação Buschle & Lepper Ltda.muito embora para isso dores e Zico para os 1. �empo: Empate O x O - � 17 _ Um Saco Adubo pI milho, doação Buschle & Lepper Ltda. 00tenha contribuido o za- vencidos - Juiz: Arthur Final: O x O - Juiz: An- � 18 a 20 - Um Saco Ração Balanceada, doação S.A. Moinhos Rio Grand. �

gueiro Olindo ao cometer Zimmermann - R end a: tonio Smeha -

Renda:;l:8S
21 _ Um Serrote pI podar, doação Milton Bardal & Cia. Ltda.

��OOI á· C $ 74500 C $ 76000 22 -' Uma Leitoa Buroc-Jersey, doação Prefeitura Municipalduas pena idades m XI- r. ,. r. ,. 23 a 24 _ Uma Leitoa Berksyre-Caruncho, doação Prefeitura Municipal
mas que Jorge converteu Quadros: C. A. BAE- Quadros· A C A RAí: 25 a 28 _ Um Leitão Caruncho, doação Prefeitura Municipal
em tentos. E por falar BENDI - Rolli, Eduardo Samir, Vergundes e Le- 00 29 a 34 - Um casal Marreco Pequim, doação Prefeitura Municipal �
no zagueiro botafoguense e Octacilio; Taranto, Bal- vinos; Amandus, Aliberto � 35 a 40 - Um casal Frangos Plymouth Branca, doação Prefeitura Municipal �

.

I' h Z
I'

J Ab I T'- A th
.

h � 41 a 46 - Um casal Frangos Rew Hamphsyre, doação Prefeitura Municipal 2Z:Snão posso deixar de ana- oqum o e epi: orge, e e; 180, r urzm o, � 47 a 52 _ Um casal Frangos Rodes Vermelha, doação Prefeitura Municipal �
lisar a conduta dêsse Walter, Ohadéco, Turibio Americano, Mengarda e

;Z'm
53 - Um Pulverizador "Lavrador", doação Dr. Felix Schaeffer - Dir. D.D.S.V.

��jogador que sem favôr e Nutzi. Fischer. 54 - Um Saco H.C.B., doação Dr. Felix Schaeffer - Dir. D.D.S.V. 2Z:S
nenhum foi o elemento BOTAFOGO F.O.: An· ESTRELA: Osni, Julio

-

55 - Premio Segredo, doação Dr. Lauro Bustamonte - Dir. Fomento Animal
da retaguarda do Bota- toninho, Jacú e Olindo; e Alcides', Daniel, Valé- � 56 - Premio Segredo, doação Dr. Vitor Peluso, Secretário Agricultura W

m 57 - Um Chuveiro Elétrico, doação Schulz & Cia. Ltda. �fogo que mais lutou du- Bubi, Vino e Walter; rio e Renato; Nique, Ge- � 58 _ Um Nível "Canário" 00rante os noventa minutos Olívio, Adolfo, André, tulío, Dalmo, Mário. e � 59 - Um Aplicador Blemco, doação Blemco S.A. �
do encontro, mas que, Ksiser e Zíoo. Tute. � 60 - Um Balde de Zinco 7 litros.' �

�
61 - Dois Alfanges doação Jobrasil

�62 - Um Alfange doação Jobrasil �

R
·

t
� 63 - Dois Forcados doação Jobrasíl �

Divisão em eVls a � 64 - Um Forcado doação Jobrasil 00
00 Os bilhetes poderão ser adquiridos a Cr$ 20,00, nésta Associação, 00

- Final: Agua Verde 2 x ° - (lider invicto) ° p. p. � nos postos de Corupá e Nereu Ramos e com os agentes, dando direito a en- W
Marcadores: Schünke e A V d

� trada no recinto da festa. �

Cído _ Juiz: Elpidio MlIr-
2. lugar: gua er e e 00

-------------------'---'----1
�

tins - Anormalidades: A A��i I�g���' Baependl-Ex- 00 I Churrascada - .,�bidas - Música! mpartida foi suspensa por tra e Tamandaré 6 p. p. 002Z:S
.

��falta de garantia ao falta-
20

. A Diretoria da Associação Rural convida as autoridades, os asso-rem mmutos para o -x- � ciados e povo em geral para com sua presença honrar a festa dos lavradores, �término da etapa comple- PRÓXIMA RODADA � esteio econômico do nosso municipio. �
mentar. Z'm �

Quadros: AGUA VER- (hoje) m ' Jaraguá do Sul, em 15 de Junho de 1955. 00
DE: Lite, Nivaldo e Paiva: Agua Verde x João Pessôa 2Z:S A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO RURAL �
SC�dhünkeA' Liba e pNu�es; em Estrada Nova 00 O PREFEIr:r_O MUNICIPAL �

1 o, . genor, ereJra, Baependi-Extra x Taman- 00 A COMISSAO ORGANIZADORA �Grimm e Santos. daré. na rua Abdon Batista 00
.

. 00
o;:a�!�D����tre ; A��� �fi���OO�OOOOOO �mu�oooooo�OOOOOOOO�OOOO�OO�OOOOOOOOOO��OOOO��OO
cente I, Furtado e Janjão;
Alfredo. Rosa, Vicente II,
Artemiro e Silva.

Segunda
Avai 4 I BaepeÍldi Exlra I
Local: Guaramirim - 1.

tempo: Avai 1 x O - Final:
Avai 4 x t - Marcadores:
Aguiar 2, Quincas e Wal
mor para os vencedores
e Horst para os vencidos
- Juiz: Adolfo Sanson.
Quadros - AVAl: An

gelino, Néco e Acacio;
Maurito, Furtado e Ferrei
ra ; Severino, Quincas,
Aguiar, Walmor e Desi
dério.
BAEPENDI- EXTRA:

Manfredo, Borba e Rei
ner; Horst, Mario e Bas
sani; Cebola, Edgar, Sil
veira, Zico e Chiquinho.

-x-

Agua Verde 2 I Tamandaré O
Local: Guamiranga - 1.

tempo: Agua Verde 1 x O

Dr. iI
e••a .IE .al••

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- PartoF ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-détrico - Electro-cauterização

I - Ráios Inira-vermelhos e azuis.'

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

,

Cllnica Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 \ex'residencia de dr.
AJ\l'aro Batalha).
Consultas: Das,9 ás 12 e das 15 as 18 hs.Números do ca-;'peonatoJ 11_.aa_.a._11I Iiii!iIiIIIDI_tal_IJI&lBlfl'IiIiBl '_III_III,8IDI_I. � E _r@iIIi��_ -�@I8ffi�

COLOCAÇÄO POR PONTOS PERDIDOS 1I1_�:�d�_��:����I�_�,�_��:I�_a:i::�i�:,:."ll ß COMf�IßlllDß. - ADV�CAA:iA_ SE�:iu�BILI-
1. lugar: Baep2ndi, Seleto e Ferroviário ° p. p. Rua Marecbal Deodoro, 122/130 - Caixa Postal 19 _

�: :��:;; ���!��!:�::��LHBIIlOS �:::: I

°LAONMJOBPßRIOGTUETEOI-RR,DE. SMEUISNFAILNHcOoSnÉAA I contrato::le:�::r;::s: ;:::�u�::a�:�s e com-
pleta aS$istência técnica contábil, jurídica e

Jorge (Baependi) e Lourival (Seleto) 3 - Nutzi

I fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi.
(Baependi) 2 - Bublitz e Olinger (Seleto), Buchmann Vermifugo suave e de pronto ços comerciais em geral.
e; Pinter (Ipirangél) e Zico (Botafogo) 1 tento cada. - efeito Dispensa purgante e dieta! Corretores da ç. Nac. eguros «Iplrangb operan-

ARRECADAÇÃO SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR· do em Fogo, Acidentes dó Trabalho, Aciden-
I

ME o n. 1, 2, 3 e 4 tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res- ii!.- Os três jogos rea jzados pelo certame da la. Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua própria! ponsabilidade, Civil e Fidelidade. !§!divisão da Liga Jaraguaense de Desportos, renderam Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas.a importância de Cr$. 2.105,00. remédios \

PRÓXIMA RODADA (HOJE) Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
- A COMERCIAL LTDA. -

C .
MINA-cnR! para o seu tl'lhl·nho.

uma orga_ni_za_ç_ãoas_s_u_as 'ord�ns!
Acarai x Ferroviário - ampo do Baependi n u

Baependi je Ipiranga - na rua Quintino ·Bacaiuva E um produto dos Laboratórios Minancora Eugênio Vitor Schmückel - economista e contador.
Estrela x Botafogo - em Nereu Ramos - J ° I N V I L L E -

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



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 3-7-195õ 4

Deutsche· Beilage des "Correio do Povo"
fP) tfl\ TI ii 11- ii TIr JUAREZ auf . Humor ueher die IU- Unterstützung IArgentinien11 \UI 1l 1L li. 1L lli\ Propagaadareise . ..

fuer Gallotti' baut Oelleilung
EIN SACK VOLL KATZEN . -

Der General Iuarez Ta- kuenftlue flnfiellsarmee Die.. Herren Dr. Edmun- Argentlnlen zieht zum

k t seíner R lse do da Luz Pinto, General Ausbau seiner WirtschaftOs besteht kein Zweifel Ohr. gezogen, da er nicht vora am au sem,er e.
I ...

•

f' I M
L:.

•

C
'

n wo er fúer In uroPI Gentil Barbato (der ein in immer grösserern .
as-darueber, dass die Kandí- mit dem ketarlnenser po- 10 orupa a ,

P
.

srab eusleendtsches Kapital
'

eine Kandídatur Propa • 'grosser arrelgenosse von �datur des íllustren Depu- litischen Brei eínverstan-SI- ,

d ht Dr. Plinio Salgado ist), heran. Jetzt soll mit aus-tados Jorge Leeerde als den ist. gan a mac e.
Wie aus Deutschland Dr Abelardo Luz Oberst ländlscher Hilfe eine 1600Staatsgouverneur bei den Der Kandidat der UDN, Von seiner AbrKeised�der- verlautet, erzählt man sich Lo·pes Vieira Professor Km, lange Oelleitung vonnächsten Wahlen, aofge- Herr Jorge Lacerda, kann sammelte dieser an I at

ueber die Kommando- Mancio Costa' und Anro- den Erdoelfeldern im ãus-fuehrt auf der Llsre der nicht Im Namen seines circa 60 höhere Offiziere
h dOA...

S
.

k "ft sprac e er ....uropa-: rmee nlo Luz erklärten sich mit sersten ncerdllchen ZipfelUDN, in der katarinenser Chefs Plinio Salgado der verehnig�n treít r� e
folgendes: Die Soldaten Herrn Gallotti zur nächsten des Landes, dem Grenz-Politik einen Zustand von sprechen, da dieser sich um sic, enen er en
müssten mehrere Sprachen Wahl solidarisch. gebiet der Provinz Saltahellíoser Konfusion ge- auch als Kandidat aufstel-I Grund angab, weshalb er
können, denn beim Vor- mit Bollvlen, bis ins Küs-,

schaffen hat, der -letzt den len Hess, um zu .eehen, fuer
.

d I_�s e s hohe Amt
marsch wuerde englisch

----------

tengbiet gebaut werden.Punkt erreicht hat, dass wieviele Anhaenger aus kandidaflert.
gesprochen werden, an der JUap8Zdir Weehler selber nicht der Katastrofe noch übrig Front deutsch, in der Etep-mehr weiss, was er ma- geblieben. sind. Der PSP Konnten SowJ'ets V pe natuerllch franzceslsch, ....chen soll und an der Wahl duerfte Adhemar weehlen beim Rückzug italienisch

uninteressiert ist. oder wenigstens seine 2 verbessern? und in der Gefangenschaft'

Passt gut auf! Die UDN staatliche Unterstuetzung russisch. Etnsenhower, derstell Ie von sich àus einen gegen die des Bundes für Ein deutscher Fachmann sich weniger als General
Kandidaten des PRP auf, seinen Praeeldenten tau- auf dem Gebier der fern- wie als Gessenlunge in
der mit dem PSP !lnd PDC I s�hen. Der PDC �!rd es gelenkten Raketen, der im Deutschland gezeigt hatte,verbunden ist. Dieses ler- DIcht unterlassen, fur lue- Rahmen der russíschen wird wahrscheinlich später
gab einen Grund zur rez Tavora zu stimmen. Versuche, die ehemalige die Krlegsverbrecher bes-
Spaltung der Partei des Und die UDN? V 2 zu verbessern, ein- timmen! Nach dem Nürn-
Brigadiers, die wenigstens Arme UDN! Sie macht gesetzt war und jetzt in berger Gesetz, dass be-
20.000 Stimmen ausmacht. bittere Tage durch und den freien Westen zurück- kanntlich sein Gesetz
Der DDC, schuf eine an- sich dem ersten Kandída- kehrte, erklärte, dass die rueckwirkend g e I te n d
dere Spaltung von lOten, der' ihr ein Loblied deutschen Wlssenscheftler macht, kann man wohl mit
munizipalen Direktorien. singt, unrerteenlg, selbst fraglos den Russen in der Berechtigung' die FrageDer PSP wurde von Herrn wenn es ihr Begräbnis ist. Weiterentwicklung der Ra- stellen, warum lebt er noch?
Adhemar de Barros am P. P. kerenrechník geholfen här- Denn nach dem Gesetz
_---------------------, ten, dass diese Hilfe aber sind Kriegsverbrecher die-nicht ausschlaggebend sei, lenlgen, die einen Krieg

KO I O 0'.-, s toeO da sie immer nur in Teil- vorbereiten. Wer bereitet

I gebieten eingesetzt worden den kommenden K r i e g'seien und nie einen Ein- vor?!
blick in den Geeamtsfend
der Forschungen gewor- --------"""1'""-
nen hänen.

LO KA L E S
::::::::::::::::::=::::::::::::::,::::::'0:::::::::_ ••_:::::::-'::::::::'-:::::::::::::;:::::,:::::::::::::::::::::::::::
<!J���c:::"=>C:::>@)

.

Munizipale ��lilik. Die na- O�Oc::::::::a Celso' s' ranco C::::::::>GOOtlonele Politik des PRP •

Oueberzeugre das munlzl- O Despachante Aduaneiro
pale Direktorium, in Iara- O Matriz: Rua Babitonga, 23 FUial: Praça General Osd- OgUß davon, däss man _ Edif. próprio. Telefone, rio, 115 - Edificio «SantaDas Konsulat der Bun- keinen eigenen Kandidaten

�
213 - Cx. P., 35 - End. Juliu - �part. próprio, 32 O

c

deerepubllk Deutschland als Praefekten aufstellen Tel. eBranco. Telefone, 4773
in Curltlbe ist von Montag kann und man den Namen S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná O.

bis Freitag für den Publi- des durch die UDN auf- Importação _ Exportação e Cabotagem _ Ques-kumsverkehr von 9 bis 12
ge s t e II t e n unterstützen O tões administrativas OUhr geöffnet. Am Sonna-

bend ist das Konsulat ge-
muesse.

O bem como todos os serviços junto à AlfAndega OSCHADET KAELTE I Asthma .---- schlossen. Es ist von der U I ti' d m oelle'nll·. de SAo Francisco do Sul, são executados corri pon-n ers ue zunI e -

O tualidade e presteza, dispondo pare êsre fim OBEI RHEUMA'?
Wir werden darauf eut-

Post bzw. Universitaet zu ehen Beistand. Herr Artur
de uma organização perfeita com escritórios

O
In der Regel nichtl Trocke- k h d

Puss in acht Minuten zu Müller richtete an den ,

ne Kaelte ist ungefaehrlich.
mer sam gemac t ass erreichen und befindet sich Herrn Deputierten Antonio e récnícos.

Feuchtes, nebliges oder reg- die Tabletten in der Rua General Car- Carlos Konder Reis ein Dispõe de páteos para depõsrro de medelra Onerisches, kaltes Wetter aber "Enfin" neiro 6t (früher 1470), Gesuch uni Berücksichti- junto ao quadro da estação e nos trapichesverschlimmert rheumatische
EHRINooR unmittelbar neben dem b' B

.

h' d C d C b

�
Beschwerden. Wie muss es der C. F. BO.... gung elm unaes aus- de embarque a onta a ruz, em como
dem Leidenden da wilkommen & SÖHNE, Mannhein, das Neubau des Hospitals das halts-Voranschla(i folgen- armazem para depósito de mercadorias em ge-sein, ein Mittel an der Hand bekannte und altbewaehr- Clinicas. Caixa Postal N. der munizipaler Anstalten: ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. '

,

zu haben, welches die Sch-
te Asthma-Mittel, wieder 172, Telefon t 196. Bei Hospital Jesus von Naza- �

, ,

m��� ��\ekanntesten Mit- überall erhaeltJich sind. schriftlichen Eingaben an rerh, Corupá ; Hospital Encarrega-se de EmbarquàS de Madei!'as e de outras Otel gegen rheumatische Ge- das Konsulat wird gebeten, Sankt Josef, Jaraguá; Gym- Mercadorias para o exterior do Brasil e

Olenk- und Gliederschmerzen, die Briefe nicht an ein- nasium São Luiz, Jari1guá; tocalidades BrasUeiras
,

���t�� Irrf;�::� . �E:r:Z�:i�:��;�� �:3·fo��1��E�:t���; O T::il!,;.':: ::.f:.�n!::'i ':....::::::••:=� O�:l:.::=�irJ,��.f,� ');;;;;. ::"b'�:�:ze:·s KODsul.ts el�:!�g�ftI��uá�. ;:��:���..

Filmaron-Boehringer, das besondere P lege. Níveo er- publik, verzichtete unwi- direkt an den iIlustren. ULTRA-SOM _ Tratamento moderno e efi-bekannte deutsphe zuverlaes- �?�� ;!Vit�t�td�8e:�hmeí- d�rruflich auf seine Kan- kata�inenser Vertreter ein- ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

Isige und unschàedliche Band- Níveo gibt.' .1III1lI"j�1 dldatur. gereicht wurde.
I
_. Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum-wurm·Mittel ist in den besse- III

ten Apotheken und Drogerien �-_ _-_._._-_ __.._.;._._--- _.__ _ _

" bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos,
:r��d;e:a�:rm'!�!!. a�� r·_·········D;�--E;i�h-K�·�f;;�·�·_·····�

..

·�ii I tf���:�ã�ad��I:�irí�t:.�:, ������� :âl���:!s::�11��� inmi�a���h,c�:r� 19�. 6 H 46 li Arzt. und Chirurg li I'I beldes. Asma. afecções do estômago, etc ...
n l� III MASSAGENS ELÉTRICAS -

Tratament-I
·�======��==========�I ii p'romoviert an der medizinischen Faku!tät der li m das Paralisias com reativação das funçõeo!l Universitäten von Köln (Deutschland) und ii

I'" musculare.s e nenosas. Atrofias, fraquesa funs '

ii Porto Alegre iI cional dos músculos em geral, da bexiga, or-
ii CHIRURO - PRAUBNARZT - OBBURTSHBLPBR - li gãos digestivos, etc... -

ii KINDBR ___: UND ALLOBMBINB PRAXIS li ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - ELETRO-li LANOB PRAXIS IN' BUIlOPABISCHBN KRANKBNHABU-

111--
CIRURGIA -' ELBTRO-COAGULAÇÄO I'ii Konsultor,iunS�R:d Wohnuno : ii -. BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

__1-MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN I C> ii mfra-vermelho ...
u Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 ii CONSULTÓRIO - R u a dos Bombeiros

I
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des H Sprechstunden: ii (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie li Morgens von tO bis 12 Uhr - ii I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horasII Nachmittags von 14,30 bis 11,30 Uhr li RESIDÊNOIA - RuaMinistro Calogeras, 350

11=_a_m__b_e_st_e_n_z_u_d_e_n=g_er_i_ng_s_t_en__p_r_e_iS_e_n__b_ed_i_en_t_.='1 L=====�.,,::_=-ara_"-=� ! Fone 305 - J O IN V I L L E • S. o.
•

Achtuog
Im Monat Juli ist die beste Zeit zum

Bäume pflanzen, der Posto Agropecuario hat
zu sofortiger Ablieferung folgende' pflanzen:
Zwei Tausend Eukaliptus "VIMILALlS"
Vier« « "ROBUSTA"
Acht « « "Teretricornis"
Zweihundert Tausend "Café Catura"

- - Die Pflanzen werden GRATIS verleilt. -

Mann beachte, dass der "CAFÉ CATURA"
'die beste Sorte fuer unser Klima ist, es gibt
einen niedrigen Strauch, es müssen vier Pflan
zen pro Grube gesetz werden, im zweiten Jahr
liefert er die erste Ernte.

,�'

Apotheke "Sehu}-z"

JABAG�A DO SUL

-

')

zum Besuch nach
Jaraguá eingela- Es sind 38
den

Jahp8 hep•••Herr Artur Müller lud
den Herrn General Juarez
Tavora telegrafisch ein,
unsere Stadt während sei
ner Reise durch diesen
Staat zu besuchen.

dass der erste Flug von

London nach Australien
ausgefuehrr wurde;
dass die Kellner von

Rio den Streik erklärten
und die Bars, Cafés, Ho
tels und Restaurants ge
schlossen wurden;
dass der Reichtstag in

Deutschland mit 237 Stim
men gegen 138 Stimmen
den Friedensvertrag der
AHierten annahm;
dass em 29. Juni 1919

der Friedensvertrag (spr.
das Friedensdiktat) von

Versalllee unterzeichnet
wurde.

Flugzeugunglück
der Panair

Eine Constelletlonsrna
schine der Panair do Bra
sil SIA. sruerzte Huf dem
Flug London-Buenos Aires
bei Assunção ab. 1 Pas
sagiere und 7 Mann der
Besatzung kamen ums

Leben.

8ekanDlDachung des
deutschen KODsulats

in Curitiba

)
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OORRErO no povo DOMINGO DIA 3-7-1956

Edital de Oitavão
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 triilta dias, virem ou dele noticia tiverem que por parte
de Augusto Neitzke, me foi dirigida a petição do teor abaixo:
"Elxmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do
Sul - Augusto Neitzke, brasileiro; viuvo, lavrador, residente
no distrito de Corupá, desta comarca, por seu bastante pro- O Cidadão Francisco Fernando Fischer, síndl-

. curador e advogado infra-assinado; inscrito na ordem dos co da messe falida de J. Schreiner etc ...
advogados do Brasil, secção deste estado, sob n. 387, com

escritorio a rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 437, nesta .

FAZ SABER aos que o presente edital, com

cidade, vem perante V. Excia. para expor e requerer: 1.) prazo de sessenta dias, virem ou dele conhecimento
Que o suplicante, consoante formais de partilha e escrituras tiverem que atendendo ao que foi deferido pelo MM.
de compra e venda que a esta [unta, possui em condominio
com seus filhos menores, Adalberto ti Anita, bem como, com Dr. juiz de Direito da comarca, que os bens da re-

o ausente e maior, também seu filho, Waldemar Neitzke, ferida massa serão vendidos por proposta, em carta
que se encontra em lugar incerto e não sabido, uma casa fechada, a ser abérta em Juizo, no dia 17 (dezesete)
de material, para residencia, construida num terreno sito à de agosto proximo, as 10 horas, sala das audlenclas,estrada Felipe Schmidt, no distrito de Oorupä.. avaliada em

•

inventario por Cr$ 4.500,00 e na qual tem o suplicante o Edifício do Forum de Jaraguá do Sul, com as for
maior quinhão, no valor de Cr$ 5.200,00 (oínco mil e duzen- malidades legais, cujos bens e valores são os abal
tos cruzeiros), sobre Cr$ 1.237,50 (mil duzentos e trinta e xo relacionados:
sete cruzeiros e cincoenta centavos) que é parte somada dos ) U d d d J IIi outros trez condominios já acima citados; 2.) É principio 1°. m terreno sito na ci a e e oinvi e, a

assente no artigo 635 do Codigo Civil que, quando por cir- rua Aubé, fazendo frente nessa mesma rua com 25
cunstancías de fato ou por desacordo, não for possivel o metros, travessão dos fundos com 20 metros, com
uso e gozo comum, resolverão os condominios se a coisa terras de quem de direito, extremando por um lado I '

deve ser administrada, vendida, oh alugada. "E, para exer-
.

Ocer o direito que ali se inscreve, teem os condominios a
com 128 metros, com terras de Paulo Werner e por rg ã o 5 e . H a rmon i 9·5

ação propria, que se tirua pelos artigos 405 e seguintes, do outro lado com 120 melros, com terras de Barros :

Oodígo de Processo Civil. 3.) Para que se ajuize a ação, [herdeiros) contendo a area de 2.625 ms2. Registra- Acabamento perfeito
pela qual se de um destino á coisa comum, exige a lei que: d b ° 3°14 Iiv � d f' I d R j t

.

S ld d d
a) não suporte esta nenhuma divisão comoda ou utíl, ou

O so n. � no ro o o o reta o eg s ro . onon a e agra avel

seja a divisão ímpropríaa seu destino; b) quando, por não geral de [olnvllle snr. Rodrigo Lobo, avaliado em . PREQOS MODICOS
se poder firmar um acordo amigavel entre os condominios, Cr$ 78.760,00. .

Harmonias' 12 d I
não possam estes usar ou ·fruir a coisa em comum; Eviden- !o.) Um terreno slro em joinville, fazendo frente. . : mo e os,
temente, um predio de moradia, tam como é o que foi her- Ab' r d d lr

.

f GI f especiais pI VIAGEM
dado e adquirido pelo suplicante e suplicados não comporta

na rua u e, Iga o ao escn o acrma, a�en o. ren- CAPELAS e IGREJAS
.qualquer divisão é indivisivel por natureza e pelo seu pro- te na mesma rua, com 10 metros, travessao dos fun

prio destino. E, pois pela mesma razão, impossivel é o uso dos com 16 métros em terras, de Paulo Wernér, ex
e gozo comum do mesmo predio. 4.) Assim sendo, para tremando por um lado com 108,90 metros em terras
solver ou melhor, para que se resolva a situação natural- de Paulo Werner e por outro lado com 108 metros
mente nascida, somente trez caminhos podem ser seguidos com terras da compradora, com a area de l .621 ,15pelos condominios, entregar a coisa à admínístração, de
quem se escolha, loca-la a quem se convier ou vende-la, ms2. Registrado sob n". 3.214 do livro 3 do oficial
para que se extinga o condomino. E estes são os objetivos do Registro geral de Iolnvllle, snr. Rodrigo Lobo,
legais, que podem intentar judicialmente, por força do que I' d C e. 48 6�0 00
dispõe o artígo 405, doCodigo de Processo, já mencionado.

avs Ia o) em r..,
d'
u, .

.

I' b b
5.) Como cabe ao suplicante o dever de declarar qual a

3°. U.ma casa
.

e materl� , sita so re am os os

providenciar que prefere (§ unico do artigo 405), aqui maní- terrenos acima descritos, avalIada em Cr$ 14.620,00.
festa sua preferencia pela venda do imovel, afim de que se I Total dos bens 202.000,00 (duzentos e dois mil
reparta entre os condominos o preço que se obtiver, na cruzetros);venda e efetivar nos termos dos artigos 704 e 706, da leí

•

. doul d
'

processual. A p'referencia pela venda, aqui manifestada pelo � que.m os bens quizer a 9ulrtr, .

evera reme-

suplicante, importa em direito que não lhe pode ser negado ter ate o die e hora supra referidos a sua proposta
e �esulta em ser a mesma efetivamente �endida, mesn;t0 que por carta fechada, ao sindico abaixo assinado, no
a ISSO se oponha 9.ualq�er ou�o condC?ffilDo. Bem ponsso la Forum da comarca de jaraguá do Sul sendo eles
assentou a [urísprídeneía, sabiamente rnterpretando osprin-' . f' d'· d .,cipios legais, que qualquer condomino tem a faculdade de entregues a quem maior oferta izer, epors _e pa- llii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�1
requerer a venda da coisa comum, para fazer cessar o es- gos no ato, o preço e despezas de arremataçao, po
tado d�, Í!ldivisão, não sen�o licito a. maioria impedir tal denda entretanto, dar fiador idoneo por tres dias.
venda Ac. C. A. D. F. apud - De PII!-Cldo e Silva, Com. Co4-. Os bens constantes acima poderão ser examinados
1. volume n. 589 "Prefermdo o suplicante que. a vendase· I d
faça, não cabe, pois, aos demais condominos, aporem-sé a por· quem I�teress�r p�ssa no loca os mesmos. O
sua pretensão para que se ponha fim a comunhão. 6.) Pró- presente editai sera afixado no lugar de costume,
vam so.bejamente. a existencia da comunhãC?, os dC?cumen.to.s 'publicado no jornal local "Correio do Povo", Jornal
que exíbe o sU]llica�te. E, se, para evídencía da ímpossíbt- de Joinville em Ioínvllle e Diário Oficial do Estado.
lidade da dívísão, nao basta a natureza do imovel, pedeque' .

J'
se �aça, pára essa prova, a vistoria que tornar mister, bem Dado e passa�o n�sta clda�e de aragua do
aSSIm, que se tomem os depOimentos dos demais condomi- Sul, aos 16 (dezeseis) dias do mes de Junho do ano

nios, sob pena de confessos. 7.) Assim, pede e requer ·a de mil novecentos e cincoenta e cinco.
citação dos suplicantes,digo dos suplic�dos, nas pessoas dos Eu Francisco Fernando Fischer sindico o
cuadores nomeados, face ao que preceItuam os artigos 387 '. .

"

e 463 do Codigo.Civil, para que, na forma do artigo 406, dO subscreVI e 8S8100
• " .

Codigo de Processo, venham, no prazo de cinco dias, con- franclsco fernando FIscher - smdlco
testar a presente ação, sob pena de não o fazendo, ser de- Visto - Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito
cretada a venda do mesmo im9vel, 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 varios co-proprietarios, proporció- .W===I!!!!!'!!!!!!!!'---'!!!!!!!!!!�••
nalmente a seus respetivos quinhões, que se avaliam segUli
do a parte que compete a cada um deles, conforme folha de
partilha apr.esentada, ficando desde ja citados para todos os
demais atos da ação, até final sentença e sua execução,
tudo sob cominações legais. Pede-se seja citado o represen
tante do ministerio Público. Da-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 aCOl:do com a lei. Pede Frutiferas e
deferimento. Jaraguá do Sul, 20 de Maio de 1954. Assinado)
pp Arquimedes D,antas (estava selada com Cr$ 3,50 estaduàl, Ornamentais
devidamente inutilizada com data e assinatura). E como es

teja ausente o condomino WALDEMAR NEITZKE, pelo pre
sente cito ao mesmo por todo o conteudo da inicial, bem

as.s� para ?ontes�r o pedido, si quizer, dentro do prazo da
leI, IStO é, crnco dIas. E para que chegue a noticia a publico
e de todos que interessar possa, mandei passar este edital
com o prazo de trinta dias que será afixado

.

no lugar de
c9stume, publicado pela imprensa local e Diario Oficial do
Estad? Da�o e passado nesta cidade de Jaraguá .do Sul,
aos vrnte diaS do mez de Junho do ano de mil novecentos
cincoenta e cinco. Eu, 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

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

.Massa Falida de J. Schreiner

Edital da. Vinda de baßs da Massa

...
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STA. OATARINA II

A...JGASOLINA _ DE ESTEIRAS ..
� ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, IIB combustível e acessórios. . ii

F I G U E RASS. A. :1
Lubrificação-carga de Baterias etc. !I

: �

PO R TO A L E G R E : CONSÊIlTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- II

filial: Ruà Tiradentes, 1, 1 _ floriono.Pllis :::�
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Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci·
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

11111111111118 •• GilaltA
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NOTICIAS MILITARES
Junta de Alistamento Militar de Jaraguã

. do Sul - S. c.

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

cluídos no excesso do contingente, deverão compa
recer a esta Junta, afim de requererem seus Cer
tificados de Reservísta, de preferência na parta 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. .

Jaraguâ do Sul, em 22 de junho de 1955
MANOEL CARVALIIO LOPES

1°. Ten. Del. õa. D. R.

"BOHN"

Orgias: Sio construidos
em 6 disposições a
escolha dos interessados

e.'alagos Gratis
·

Demais informações com o Representante Geral
·

para os Estados de Santa Catarina e Paraná"
.PA UL O /(OBS - SÃO BENTO DO SUL ICaixa Postal, 39 - Estado de Santa Catarina

ATENÇÃO: Chamo a atenção dos ínteressa
dos para o NOVO ORGÃO, re-

· 'centemente adquirido pela Igreja Matriz de
Mafra - Neste Estado.

rt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::::::\11
II s A 1 Ã\e IR IE (C ill) IR]}) I!
� �I
::

- DE - :!

::::':Ii:.• ,'comlr:::�:mp���:�:rsu�:::�s ,;1
..:;11.:.inteira satisfação. o SALÃO RECORD,

ii' c<!m suas noyas e modernas instalações, tra- ii
ji ra a nossa cldade, o que de melhor se põs- ii

I.!.: sa oferecer para o embelezamento ao mundo Ji!
!!'.

feminino como sendo: H
li Pe n t e a dos - C o r t e de C a b e los ii

Ir permmOle� atói;;é frio' I l8ai li·
i.1 ii

1.;.:· A venida Getúlio Vargas N°. 220 i.�i.�ao lado da Companhia Telefonica
it r - n
ii JARAGUA DO SUL ii

�.:�:::!:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::J

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do'

'BR.. ••••11. allill
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina
Rua bdon Batista (Defronte a nA NOTICIA"

- JOINV!LE -

,

�:::. 1!i!El=--lliiiiiliiiiiim,=-·=:=I._,.-i!E�1!I

1_ 1---
Foto Piazepa::=l .

iii Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaràguá do Sul J

I.
Defronte ao Ginásio São LUjz

I
I
I
iii -x-

I Dispondo do melhor equipamento
_ pode atender á todo e qualquer

'

H chamado ,fora do gabinete.
r.:=: 'lIEI=-unmiillEEiFWiiiiiiIIIII!i!!!E!I!=-.!lIl'E!llSiElI_!l:=1I

Fotografias em geral - Filmes de varias
marcas e tamdnhos

-x-

T,:_m á disposiçã9 aparelhos fotográficos ale
maes <NOIGTLÄNDER» e outros de ótima

qualidade - com lentes azuladas.
Veja a exposição sem compromisso.
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ANO XXXIV JARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 3 DB JULHO DB 1955 - SANTA CATARÍNA - N. 1.848

ITOCAIS I Relistro Civil Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada, e

Irene P. Günther Oficial do residente neste distrito, á

Registro Civil do 1°. Distrito Estrada Itapocü, filha de
d C J

. d S I José Rosa e de Maria Bis-AllililS as enti�ad.s ass is- riza, filhinha do sr. Egon a omarca aragua ou,
leneiais. O sr. Artur Silva, contador do Banco Estado de Santa Catarina, pa Rosa.

Müller encaminhou ao Inco, de Guaramirim; Brasil. Edital N. 3.812, de 25.6-55.
sr.' deputado Antonio o sr. Carlos Hafer- faz saber que camparece- Daniel Ttssl e
Carlos Konder Reis, o mann, c o mpet e n t e ram no cartório exibindo os Maria Fellpp
pedido, para destaque no farmaceutíeo nesta cida- documentos exigidos pela lei Ele, brasileiro, solteiro,
orçamento Federal,' as de: a sra. Silvia Frutuo- afim de se habilitarem para lavrador, domiciliado e

seguintes entidades des- so, esposa do sr. José casar-se: residente neste distrito,
te municipio: Hospital Frutuoso, residente nes- Edital N. 3.808, de 20-6.õõ. em Retorcida, filha de Va-
Jesus de Nazaré, Ooru- ta cidade e o menino Wigand Neltzke elentim Tissi e de Lina
pá; Hospital São José, Oscar, filho do casal Eroa Meier Uber Tissi.
Jaraguá; Ginasio São Edemar - Ruth Schmalz, Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
Luiz, Jaraguá; Colégio residente em São Bento lavrador, domiciliado e doméstica, domiciliada e
e Jardim da Infancia do Sul. residente em Benedito No- residente neste distrito,
Säo José, Corupá; Oen- Dia 6 o sr. Waldemar vo,.fiIho legitimo de OUo em Retorcida, filha de An
tro agropecuário de Ja- da Costa, gerente da filio Neítzke e de Ida Isbemer tonio f'ellpp e de Joana
raguá, Associação Rural, aI em São Francisco do Neitzke. Katzmarski Pelípp.
Congregação Evangelica Sul, da firma Manoel F. Ela, brasileira, solteira,d S h J á d C t S A E para que chegue ao co-as en oras, aragu a os a . . ' doméstica, domiciliada e d d d

.

C lê
.

N h D' 7 A t i P nhecimento e to os, man ete o gio OS8a Sen ora ia o sr. n on o e- residente neste distrito, á d Id F t· Bä d drí f
. .

passar o presente e ita quee a una em rra o ri, uncronano aposen- Estrada Ieragué-Bsquerdo,R·
,

C N- t tdI' T será publicado pela impren-10 erro. ao, cons a a o; o sr. naCIO oma- fl'lha de Guilherme Mel'er.

D' l' ld t It sa e em cartório onde serádo pedido o Oolégío r- se 1, resr en e em apo- e de Ottllía Pleske Meier. afixado durante I e dias. Si'vina Providencia e Sa- cusinho; a srta. Glacir J

grado' Coração, por já I Gessner, sobrinha do sr. 'Edital N. 3.809, de 20-6-55. alguem souber de algum im

ter sido o pedido feito Manoel F. da Costa e o Paulo Pavanello e pedimento acuse-o para os

díretamente aquele ílus- sr. Antonio Vieira, moto- Rosa Olivia ßonomlní tins legais '

"

tre representante cata- rista residente nesta cí- Ele, brasileiro, solteiro, 'IRENE PEDRI GUNTHER
rinense. dade. lavrador, domiciliado e Oficial

Fesla de Tiro �e Rei _
Dia � o sr: Alberto Mar- residente neste distrito,

SchIelzentest. Nas festivi- fezzollI, r�sIdente em Co- em Itapocúsinho, filho de

dades promovidas no rupác o. Jovem Werne� Andréas Pavanello e de

Espirito Santo, dia 29 de Vasel Iílho dO,.Sf. Alfre Brminia Tecíla Pavanello.
Maio de 1955, pelo Clube d� VaAsel, resídente em Ela, brasileira, solteira,
Atlético Baependí, além RIO. Cerro. doméstica, domiciliada e

dos demais esportes e
Amda na mesma �ata residente neste distrito,

que daremos oportuna- a sra. Ruth Schneider em Irapocúslnho, filha

dei'mente, sagraram-se na Schmalz, esposa �o sr. Eugenio Bonomini e de

secção de tiro rei, 1°. E�emar S.chmaiz, md�s- Olivia Montibelli Bono-
cavalheiro e 20. cava- tríal, residente em Sao mini.

Ilheíro os seguintes cí- Ben�o do Sul.
Edital N. 3.810, de 20.6.55.

dadãos: Walter Horch -
Dia � a. sra. Inez Ma.f- João de Souza e

.

Rei Lothar Sonnenhohl- Iezzolli e�p. d? sr. JulIo
c..Nair .Feliciano. ,_ .

1°. 'Cavalheiro, 'Alfredo Ma!fezz�llI, reSidente -e: Ele, brasfleiro, soÍtéiro,
Domingos Janssen - 20. ItalOpolIs e o sr

..
Art r

operário, domiciliado e
Cavalheiro. Emm.endoerfer, reSidente residente neste distrito, á
Correio do Povo, em- na CIdade de Blu�enau. Estrada Jaragu6, filho de

bora tardiamente, deseja .

A todos os a)�.lVerBa� Luis de Souza e de An
aos componentes do no-

rlantes. os. cumprImentos tonia Mendes.
vo reinado, os melhores do «CorreIO do Povo».

Ela, brasileira, soiteira,
votos de felicidades. Contraio de Casamento operária. domiciliada e

Aniversários. Faz anos ho.
.

Com a gentil senbori- residente neste distrito, ii
je o sr. Pedro Winter, ta Margith Mey" diléta Estrada Jardguá, filha de
industrial em Rio Cêrro. filha do industrial Leo- Carlos De Toffel e de

mesma data a srta. poldo Mey e dona Frida Rosa Feliciano.

�óa Izabel Mascarenhas, Mey contratou calamen- Bdital N. 3.811, de 24-6-56.
residente em Nereu Ra- to, ontem, o sr. Alfonso Darcy Xavier e
mOl. \ Odebrecht, do alto

co"1 Diamantina Rosa
Dia 5 a eta. Lily Mül- merci� de_ Rio do S.ul: E.Ie, brasileiro, solteiro,ler, esposa do sr. Arno AqUI. vao aos dIStll�- operári'o, domiciliado e

Müller, industrial nesta tos nOIVOS OB cu.mprl- esidente neste distriro, á
cidade; na mesma data mentos do "Correio do Bstrada Irapocú, filho de
a garotinha Tânia Ma- Povo». Thiago Xavier e de Vir-

gUia Lourenço.
i!!c::aIii_iilEiil'r:=:IiiiIIiili!!!ii" .I: II: !III_ :e li 1E!iiE!EE!1II

--

'Febres (Sezões, Malárias,
Impaludismo

Maleitas, Tremedeira A Sociedade Escolar
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - Evangélica Jaraguá N. 99,

pelo seu Presidente aoai-
"Capsulas Antises,�nicas xo assinado proibe a

1_- M."nancorau qualquer pes8ôa de plan
tar e usar da terra da

Iii Em Todas as Boas Farmácias referida Sociedade, a par-
III

, _
tir des1;a data.

I
É um produte dos

La.
boratórios MINANCORA I Estrada

J.araguá
99, 27

de Junho de 1955. ,

- Joinville - Sta. Catarina - I R'ldollo HoOmann
iiilSllEr.El!iii!!!!!!!'�:II::!!�:�;:i Presidente
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II Pudim Medeiros .. A Melhor Sobremesa IIli'
::
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M'achinas de CoslOra
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

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

LeoPo.po. ITIJe'l{ ,:,";'\c
-

fi Oswaldo. Odebreoht
e Senijora}·, �,' '"

Ie Senhora
... !: '. ,t_ • ,"",'" �. ...,.,

pärticipam o D,oivado de seul!f filhos

(,
...

, Mar,g!,th.· e Alfon�, �',
ALFONS e MARGITH
Apresentam-se noivos

�araguá do Sul, 2-7-1955 - Blumenau

, Edital de Citação de Réu Ausenle
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de

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

,
FAZ SABER aos que o presente edital, com

o prazo de cinco días, virem ou dele eonheeimen
to tiverem, que tendo sido o réu HENRIQUE
MARCOS, brasileiro, casado, servente, com 31 anos
de idade, condenado ao pagamento' da ímportan
cia de "duzentos e cinco oruseíros", por incidir
nas penas do art. 129 do Código Penal, por sen

tença proferida por este Juizo, em data de 23 do
corrente, e se encontrando dito réu em lugar in
certo e não sabido, pelo presente edital chamo e

cito ao referido réu Henrique Marcos, para que
apele da decisão condenatória, sob pena de passar
a mesmo em julgado. E para que chegue a noti
cia ao conhecimento do réu Henrique Marcos, se
passou o presente edital que será afixado no lu
gar de costume, ás portas do Forum e publicado
pelo [omal local "Correio do Povo". Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos vinte e

quatro dias do mez de junho do ano de mil no-'
vecentos e cincoenta e cinco. Eu, Ney Franco, es

crivão, o subscrevi.
(á) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito
Está conforme o original, do que dou fé.

Jaraguä do Sul, 24 de junho de 1955.
O Escrivão - NEY FRANCO

tIISD r IIOIIQUITEI'

0111 [Insel IDI
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."ANOIl TON"
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- JARAGU DO SUL -

ii
, ::
ii Medicamentos e Perfumarias ::

'III Simbolo de Honestidade .:1.:1Oonfiança e Presteza
li A que melhor lhe atende II
li e pelos menores preços ii
l�....._...... ..._.__ _._ __ _._ .__.__ __ ..)j"'-li_••••••••••_ __ Ii.__ a __ __ _ ____. _••..,-

Dr. Francisco Antonio Piccione.
:D1I[�.D][CO

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

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

COB.UP.&_ - SAN�A CCA�AH.][NA

•

(Ü) §a lhlão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CliA. WEIlEt KNJI))i]§IID!L Joinville

conserva o tecido da 'roupa porque lava facilmente e com rapidez.

��,!'RCCA,
I .-.

ESPECIAliDADE

I
•

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


