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Corraio do Povo

ANO XXXIV - JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 10 de Julho de 1955 - Sta. Catarina N. 1.849 I

A visamos aOI

nossos prezados as

sinantes que esta
folha . deixará de
circular domingo
dia 17, reaparecen
do dia 24 com um

número especial.

I Conaresso
Brasileiro de
Ensl"no Co-

Rolarr Clube.' Num festivo de Prefeito Municipal.
jantar tomou posse, sex- Gorrem rumores de que

.

I
ta-feira ultima, o novo haverá só um candidato

AUGUSTO SYLVIO mercla conselho diretor do Ro- as eleições locais que
.. Em comemoração ao' tary Clube, desta cidade. será o da UDN; o' qual

A aproximação do 79°� havia o autôr «na força CIR, �u�hsmo de caráter 10. cinquentenário da
A sessão foi presidida deverá ter o apoio dos

auíversärío de fundação hidráulica barata e ecOnOmIC?, acrescen- Legislação Federal sö- pelo dr. Arquimedes demais partidos, ínelusí-
de Jaraguá do Sul (26 próxima» (1939). tem-se �Inda outros fa- bre o Ensino Comercial, D.antas,' tendo sido con- ve do PSD que sempre
de Junho de 1876) aträe- A base econômica, a t�res dlsc.ordantes, Ade, o Ministério da Educação

vldadol para a solenída- foi o principal adversa
nos um ensaio limitado sua essência, devemos dllJcrep�nCla, que te_m e Cultura, por meio. da

de os snrs. Preíeíto Mu- rio daquele. Chegam
de sua história, não do procura-la no espirito de concorrido na for.maçao Diretoria do Ensino 00- nici�al, Juiz de D!reito, assim os partidos [ara
ponto de vista meramen- seu colonizador, o CeI. e no desenvolvímeato mercial realizará entre Presidente da Camara guaenses a um entendi
te sociológico, susoítan- Emílio Oarlos Jourdan de Jaraguá do �ul.até a

os días 25 e 31 de Julho Municipal, Promotor PÚ- mente visando o bem
do quiçá a tio infamér- (formando-lhe o próprio �poca presente, díssen- de H55 o I Oongresso

blico e outr�s pessoas. do muníeípío, deixando
rima sociologia das ri- ambiente) - que, ao de- timentos êstes,. p�rec�- Brasileiro de Bnsíno

Houve diversos dís- de lado os parasitas,
validades, mas esboçan- sembarcar às margens nos, .de grave

_
IndISpOSi. Comercial, com séde na

cursos sobre o äto, no- que apenas querem fa
do-a dentro da perspetí- do rio Itapocú, êle, co- ção mt�rna, nao fo�s� a capital do Estado de

tendo-se tambem a pre- zer da politica meio de
va ecológica, que estuda lonizador, em canôa aç�o firme e. decídída, São Paulo, mediante sença do dr. Ricarte de conseguir emprego ...
as relações mútuas de vindo de S. Francisco mUi�as veze� mcompre- acôrdo de cooperação Freitas, ex-governador sem trabalhar, bem en
todos os organismos que do Sul, olha a terra e en�ida e ponaso mesmo da Campanha de Aper-

dessa entidade e atual- tendido.
vivem no mesmo meio, exclama arrebatado: �m�ateralmente co�ba- teíçoamento e Expansão

mente residente no Norte Ainda este mês deve
bem como sua adatação «Rapazes, aqui eu quero tida, .de um governo do Bnsino Comercial

do Paranä e delegações rão ser realisadas as
ao ambiênte. As palavras fundar uma grande usina muniClpa.l. enérgteo, na

com o Serviço Nacional
de Joinvile e São Fran- convenções, municipais

«ambíente- ou «meio» de açucaro Ésta terra obse�vâ�cia de um plano de Aprendizagem Co-
cisco. para escolha do oandí

denotam alguma coisa será de grande futúro eCOnOmiC? com r�izes mercial, Departamento
O novo conselho dire- dato, sl o acordo que

mais do que o lugar em para o Brasíl.» na pr�prla essêncía de Regional de São Paulo.
tor � composto dos snrs. se esboça não gorar.

que o individuo se en-
Realmente, «executan- fundação de Jaraguá do Os temas e trabalhos

MariO Tavarel da Cunha Clube Atlético Baependi. Con-contra e não cabiveis
do o plano traçado, SUAI.. a serem apresentados,

Melo como presidente, forme apurou a nossa
dentro de um esquema, construiu um enorme Juntam - se - �hes, a revestem-se da maíor

tendo come auxiliares os reportagem, o Cl u be

l!Cl�!e �:::s c:�:f::J:: ranoho, onde instalou a êsses. f�t.ô�es dlscor�an. importância para, o en- ��rlz�:�d�u,1��n�:�:�� Atlético Baependi está

humanas diferentemente usina açucareíra, com tes. i�iC!aiB os fatore.s sino comercial no país, ultimando entendimentos
10 fornalhas e possuindo 8cc�01?gICOS �e' coloní- A Escola Técnica de

e
_ Augu�to Schl!lidt, este com o empresário da Ia-

combinadas.
a capacidade de ferver za9ao, os. fatores. natu- Comércio «São Luís» de

como vice-presidente. mosa Orquestra de RuyDentro désta perspeti- 18 barricas. de

açucar'j
r.a�8 de div�rgêD;cla po- Jaraguá do Sul foi con- Jantar no Banniercio. Os

I
Rey para a realização

va não nos arrogamos Oontavam-se, ainda, dois Iítíco-admínístratívas em vidada a comparecer funcionários do Banco de um grandioso schow
a sugestão de medidas

alambiques que podiam
lútas futuras pela posse àquele conclave. Nacional do Comereio em um dos cinemas da

ou traçados de normas .'. de Jaraguá do Sul (en- "d d
-

de ação, de competência produzir 2.400 lítros. de tre Parat! e Joinville)
realisaram dia 4 dó cor- dC� a ebe I?lao menods gran.

não do estudioso mas a�uardente. As planta· quando os proprios ha- rente, no Restaurante iOSO ai e nas epen-

dos govêrnos legislativo çoes d� cana"de:açucar bitantes discordavam Deixou o PSD Marabá, um jantar de dências do Clube, com

e executivo, em que co- estendIam-se desde a entre êles meSm'os. confraternisação, por acompanhamento de co-

laborem, também, a eco- �arr� dC! Jaraguá até à.
A A

O vereador José termino do balanço se- mediantes e cantores. A

nomia e a politica como Imedu�çoe8 da el!ltrada � .

fator de �e.saco�do Pasqualini mestral. data provavel deste acon·

fatôres concludentes FranCISco de Paula» polltIco - admimstratlvo
C

. ..

t
Para essa festa tambem tecimento poderá verifi-

O ambiente em 'que (I.B,.G.E. n'b. 22). se constituiu diante da o r r 1 a m Il?liJJS en�8s foram convidadas as car-se em meados do
. .

i f d
-

d Que o fundador OIe anexação ou indepen-I boatos, agora llá �onf!r- autoridades e diretores mês de Setembro do cor-

:���co:g�e:a�ã���ma� mesmo, sustentára' acir- dência de Jaraguá, (en- mtados dPelo proPd�lo m- da agencia local do Banco rente ano. Continua, ,as
na serve-lhe como que rada luta pela conser- tão colônia cujo pro- eresAsa o

'd
a lversas Inco. sim, o Clube Atlético

ca�acteristica f u t u r a vação de sua colônia, prietário pedirá em 1883 �es�ops, er 9ue o. '!.r. Em nome dos funcio- Baependi no lançamento

acompanha-a' apenas depreende-se de uma ao Govêrno a revogoção d?St 'talsq�a Inel' escr�vao narios, falou o sr. Menoti de grandes acontecim�n.
moldavel em' sua essên. exposição feita ao então do decreto de 17 de IS rIda de PSoDrudP, e Nunes, contador, que' tos para o seus assoCl�
cia' pelos- fatôres de Governador do Estado, abril que mandava ane- verea or o

. '. elxo� saudou os convidados e dos. Os nossos cumpri-
,

'I
-

tá _ Hereilio Luz no sentido xar Jaraguá a Joinville aquele partIdo, mgres apresentoü suas despe- ment?s á esfor9ada di-
evo uçao a que es su , . _,

' sando -na UDN No retorla baependlana
jeito por força do pró- de «serem garantidas as petIçao ésta que conta

6'
I

•

d
didas ao gerente, sr. .

Prio espirito progressivo suas propriedades, inva- com a assinatura de 237 pr Xlmo .numerod t lahre- Adolfo Werneck Filho, Falecimenlo. Faleceu on-
,

.
'.. t mOi maIores e a es t f'd' C 't'bquando não obJeto à de didas por mtrusos e pessoas, con ra as que, Ab "

rans eri o para uri i a. tem, pelas 6,30 horas

estagnação de imobilida. criminosos», esperando por sua vez! opinavam so re o assunto. Agradecendo falou o Sr. da manhã, em sua resi-
de, por força retroativa por parte do Gov.rno pel� anexaçao a Par�ti Werneck, enaltecendo a dencia a Estrada Nova
de seus elementos hu- tôda a coadjuvação le- (�oJe Araquar1). JOlD- a anexa a todos os mo- dedicação dOI seus com- o snr. 'Paulo Neitzel.

manos, divergentes e gal para ser respeitada vllle, entreta�to, a�egaY'a radores, não querendo panheir08 de trabalho e O extinto que contava
dissociativos. a sua propriedade" e epl .seu favor a meXiS- ninguein assina-la. as atenções que recebeu a idade de 62 anol deixa
Precisou.se a data da coadjuvada a sua ini- tencia de uma estrada 15/9/1887. (ass.) Roberto durante sua estadia de viuva Da. Dora Le�smann

fundação de Jaraguá do ciativa nêste cometi- entre Araguari e Ja.ra- Buehler, Jorge Czernie- mais de dois anos em Neitzel e os seguintes
Sul em 25 de Junho de mento tão útil para o guá, oca�iando-je dai wicz. Outro dizia: «Nós, Jaraguá, por parte das filhos: Guilherme, caiado
1876. Caracteriza�8e ela Estado.» uma «série de deshar.- abaixo-assinados, decla- classes conservadoras e com a sra. Irmgard Mohr
junto a um· parque in- Os fatôres sociólógicos monia q�e provo�ou ramos de livre vontade do povo. Neitzel' Gerda .olteira
dustrial relativamente iniciais surgem com a uma espéCIe de duallda- que queremos continuar Quarta-feira, no Bar e Helm'uth ca�ado com

pequeno, pelo fator agri- própria caravana de que de de,mando E!m Jara- a pertencer ao munici- Rodoviario, ai classes a sra. Tus�elda Buerger
cola ou agro-industriali. se fez acompanhar o' guá». O Governo do pio' de Joinville como conservadoras e autori- Neitzel. -

zado, CeI. Jourdan, composta Estado, por sua vez, até agora. (ass.) Vitor dades ofereceram ao sr. Seu sepultamento dar-
A pretenção industria. de 60 trabalhadores, dos procurou an,exarJara�uá Rosenberg, João But. Adolfo Werneck FiJho, se-á hoje, às 14 horas,

lizadora sugestionou-se, quais ,54 pretos e 6 à Barra .�e�ha .

e criar schardt, José Koch,. e uma churralcada por para o cemitréio muni
talvez, na localização brancos, todos lavrado- um mumClpl(� md�pen- mais .as 231 assinaturas motivo d� sua promoçã? cipal.
de comunicabilidade do res e quasi todos origi- dente, que seria batizado referidas. para a Cidade de Curl- A familia enlutada os

centro a ferroviária e a nários do norte do pais, com o nome de GLORIA. Resolveu, pois, o Go· tiba.. pezames desta folha.
rodoviâria, ésta ligando 35 dos quais, pretos, Alvi�ro�-se, então, u� vêrno anexar Jaraguá a Oferecendo a home�a. (Cont. na última página)

Joinville - Blumenau' demandaram, mais tarde plebISCIto, onde surgi- Joinville em 22 de julho gem fal?u o sr. PrefeIto ----..--------

aquéla rumo ao escoa� a S. Fran�isco e. �arati: ram varios abaixo-�8�i- de 1898 ou sejam 22 Artur Muller, tendo agra- D d"ddouro portuário e ao Dai porque se diZia en- nados. U.f!l deles. dizIa: anos apÓs sua fundação; decido o homenageado. espe I a

oéste, em sentido oposto, tão .que «Jaraguá era «Nós, abaIXO - assmados, e 36 anos d�pois ele sua Dr. Luiz de Souza. De volta ADOLPI:i0 W�RNECK
representando pois Ja- conSiderada uma terra moradores de Jaraguá, anexação fOi Jaraguá do dos Estados Unidos, para FIL��, tra!lsferido p�ra
raguá do Sul a chave de negros e analfabetos» declaramos com esta e Sul desmembrado, cons- onde havia viajado em Curitiba, nao tendo tido
de ambas as vias de (I.B.G . .E. n°. 22.) Devido em resposta à pergunta tituindo - se Municipio d b I tempo suficiênte para
transporte, que benefi. a ohegada dêsses ho- que nos foi feita pela J'unto com o Distrito de gOds'?d e umla o sa con-

apresentar suas despe-..

l'd 'd d J' oe i a pe o governo
ciam extraordinariamen- mens de aôr, trabalha- �u]lmcipa i a � e om· Hansa - Humboldt (hoje americano acha-se entre did::,s a todo� os seus

te, em ambos os senti- dores, e a localizaçäo, VI a, se queriamos um Corupá). Dentre os 5 ó di' d S amigos e cllêntes do
dos, esta vasta zona em sua maioria,· no novo Municipio em Barra Intendentes Municipais � s

t
o dr. �I� e

to�zai Banco Nacional do Co

produta que «cada vez Morro da Bôa Vista, Velha, que não quere� de então -destaca-se o
I �s re t epu 8.01 e.s a ua

mércio S A filial de
mais progredirá e influi- deu-se-lhe, a êste, o �os pertencer a Join- sr. Artu� Mueller (hoje p Ó es e mUDl� Pi�. d Jaraguá do Sul, o faz

rá, coiDo fatôr econômi- cognome de morro da vllle, nem a Parati, mas, Prefeito Municipal) que J �preseÂ an ,eblé·e por este meio agrade
co de grande valôr na- Africa, o que não deve sim, formar um novo mu- ocupou duas veze! a Lar�gf f na ss�� Ja

cendo a gentil' acolhida
cional» (H. Bethlem). ser entendido,

1

como nicipio". Junto a ésta Intendência de 1924-25 egis a i�a, que vIaJa em
dispensada

. declaraoão, outro docu- e de 1 26-�9 sendo os fco�Pl·anhtla de �dua eXlI!-t&" DeseJ'and'o-lhes tod'asFalhou, porém, o autor peJorativo.
t . � .

� , ami la em SI o mUi o . .

citado, vaticinando que A discordância entre men O. demais. ocupantes os villitad�. as fellClda�es, colo�a os

Jaraguá do Sul drans- o espirito colonizadur e "Nós, abaixo-assinados, srs. Vitor Rosenberg, seus prestlmos ao dispor
formar-se-á, como deno- a opinião futura (indQ.s- declaramos, debaixQ de Henl'ique Piazera, Leo- Polillca Malicipal. Estão se dos mesmos, naquela
ta, num centro «lndus- trial ou agricola) como nossa palavra de honra, poldo JaJ}.s8en e João agUando, os politicos do capita1.
trial» de grande impor- que firmando, dêsde ló- que apresentamos a Doubrawa. ' municipio para a escolha Jaraguá do Sul, 8 de
tância» (baseado que se go,- hesitação, divergên- pre.f!ente lista junto com continú. do candidato ao cargo julho de 1955.

Jaraguá do 5u,I LOCAIS
( lO, d. ulDa série d. S)
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
DECRETO NR. 8
Concede aposentadoria ao Fiscal
Padrão "Z" - Henrique Pedri

O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, usando das atribulções contidas
no Hem III, do Art. 74, da Lei Orgânica dos Mu
nicipios, e,

Considerando o disposto no Inciso III, do
.Art. 197, do Estatuto dos Fuuoíonärios Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, adotado no

Municipio pela Lei nr. 2, de 10• de Março da 1951;
Considerando que o Fiscal Padrão "Z" Hen

rique Padri, do Quadro Único do Municipio, está
incapacitado para exercer suas funçõel oonforme
laudo .mêdído apresentado, DECRETA: .

Art. 1°.) É concedida a aposentadoria a Hen
rique Pedri, ocupante do cargo de Fiscal Padrão
"Z", do Quadro Único do Municipio, com venci
mentos integrais e a contar da presente data.

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

tráriQ, entrando êste decreto em "igôr na data de
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em

30 de Junho de 1955.
� _

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

JOIO M. VERBINENN - Escriturário "Z.2" .. 1 l1li

nacionais e estrangeiras,
manuais, de pé e eJetricas, Eu abaixo assinada
Bicicletas de diversos tipos,

. E L S A MARQUARDT,
pneus, c a m a r a e de ár, casada com Oarlos Mar

correntes, etc. Motores vt quardt, domiciliada e re

m a c h i nas d e costura, sidente no distrito de

adaptavel em qualquer tipo Corupá, a estrada Fachi-
d h, nal, declaro que tendoe mac IDa, tem sempre falado contra a honra deem stock a Casa Real,
ao lado,do Banco "INCO" Alberto Ziehlsdorf e Ri

cardo Vibrantz, por esta
JO;:::=:::===::::::=:::=-'::-'::::::" declaro que retiro o que
ii ii disse por não ser verda
ii V d a de, e também tenho a

I
ii an. a-s dizer que a filha de Al

Fotografias em geral - Filmes de varias II Uma motocicleta berto Ziehlsdorf de no-

marcas e tamanhos ii marca D. K. W. nre 9ELIA" com 18 anos

- x- li Tratar nesta ge-
de Idade, e uma moça

I Tem á disposição aparelhos fotográficos ele- i! rência.. I deh bo� comportamento
mães <cVOIGTLÄNDER» e outros de ótima • h ( ji

e ponles a.

qualidade - com lentes azuladas. I
�::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::G:�' e o que passo a pra

I ' . - ".. . sente que assino.Veja a exposiçao sem compromisso.
Corupá 27-6-1955.:p::::::::::::=:::::::-.::::::t:::-.:::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::� - X - I IMPUREZAS DO SANGUE? ,.

IIT, ]lJ)lo EIKeIHI IAlUfMANN 'I!IEI. D�sgden��e��;n�I���oe�u��:����o,· li I tLIXIR Df 100000fiRA . R��o��e�Â���:aR�;
li chamado· fora do gabinete. � I pra de Elsa,Marquardt�.!.' MÉDIUO CIBURQIA.O !!

'AUX. TRAT. SfFILIS do que dou fe.
i! H ��!!EEII-!!-!J-:'-"- . Corupá, 27-6.1955.ii Fo��::�s Pde;a������dê�:e�:n�)dj;i�aôr��s·A%:�:er- II 6:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':'-:::::::::::::::::::.:::=::::::::�

Em tõt;�b�l�ãOverdadeii C'RURO,A - SENHORAS - PAlITOS - CR'ANÇAS B li li Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. '". JOSÉ PASQUALINI
ii CLINICA GERAL ii II :MA�H.IZ: Jo:ill:NV][LLEii ii ii
" Longa pratiea em Hospitais Europeus i! ii Para a nóssa distinta freguezia mantemos em estoque: "ft d ß "IODf�CHlnl'II Consultório e residência: i! ii Uma linha completa de motores nacicmais e estrangeiros de alta e baixa cor e es u
ii Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 iii!:! !::lj rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos, APARELHOS QE MEDI- Os instrumentos maisEi

I: :: çÁO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS li afamados do país agoraii CONSULTAS: li ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· ii fabricados com vozes dei! Pela manhã: das 10 ás 12 horas !! li OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações:, de 'I':,' aço 5uéco i n o x i d a ve )••

li II luz e força de qualquer capacidade. de 48, 80 e 120 BaixosI.ill' Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas 1111 A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido :'de II Tim para pronta entregaAtende chamados durante a Noite II ii instalação de luz e força.
"

... ii por preços de tabela, �

a

::"========:::==::::::::::::.-::=:-.:=�:::===:::========tf:: 'b:========�======:::=========================:J) e.sa Real nesta praça

PORTARIA NR. 52
O snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá' do Sul, no UIO das suas atribuições; re

solve:
Dispensar o Fiscal Henrique Pedri, que em

comissão vinha exercendo o cargo de Diretor do
Departamento de Serviços Gerais.

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

se de Junho de 1955.
ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

�

PORTARIA NR. 53

PORTARIA NR. 54
o snr. Artur Müller, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições, re

solve:
Designar o Escriturário Lourenço Gresinger,

para em comissão exercer o cargo de Díretor do
Departamento de Serviços Gerais, continuando to
davia á disposição da Associação Rural.

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

30 de Junho de 1955.
.

ARTUR MÜLLER - Prefeito Municipal

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MIIANeORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
lIIIfAIfCORA para o seu filhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- J O I N V I L L, E -

t Pap"tleipa9Ao e

Agpadeelmento

Edital de Citação
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Di ..

relto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital,
com o prazo de vinte (20) dlas, virem ou dele co
nhecimento tiverem, que nos euros da Ação de Ali
mentos, em que é autora Helena Klok e réu Luiz
Zocatelli, foi designado o dia 4 de awosto vindouro,
as 10 horas, pare ter lugar a audiência de acôrdo,
em virtude do primeiro têrrno de acôrdo não ter si
do homologado, e tendo o sr. Oficial de Justiça cer
tificado não haver encontrado o réu, estando o mesmo
em lugar lncérto e não sabido, foi pela Promotoria
Pública requerido I expedição do presente edital, pe
lo qual chamo e cito ao réu LUIZ ZOCATELLI, pa
ra comparecer neste Juizo, sala das audiências, Bdi
ficio do Forum, no dia e hora supra mencionados,
afim de assistir referida audiência, sob pena de re
velia si não comparecer. E pare que chegue ao co
nhecimento do réu, se passou o presente edital, que
será publicado no jornal local "Correio do Povo" e
afixado no lugar de costume, ás portas do Forum.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos trtnta dies do mez de junho do ano de mil no
vecentos e cíncnenra e cinco. Eu, Ney Franco, es
crivão, o subscrevi.

(a) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito
Está conforme o original; dou fé

Jaragu6 do Sul, 30 de junho de 1955.
O Escrivão - NEY FRANCO

a:.:r:.u,_n._.I._II'_U'_II._U'_II._II.- 111_111_.

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

Cllnlea Médica - Cirurgia Geral - Partos

Oonsultõrio e Residência: Rua Preso Epi
tãcio Pessôa n. 206 tex-reaídencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs .

Cumprimos o doloroso dever de parti
cipar o falecimento ocorrido dia 24 do cor

rente, de nossa inesqueoivel filhinha

Ro.ie.er Terezinha
a qual desapareceu com a tenra. idade de 4
anos incompletos.

Agradecemos de todo coração às Exmas.
famílias que tão abnegadamente nos auxilia
ram neste doloroso transe, bem como à to
das as pessõas que n08 confortaram e acom

panharam o enterro, e pelas muitissimas
floras.

Externamos nosso especial agradeci
mento ao revdo. Padre Vigario pelas visitas
e suas confortadoras palavras. Tambem às
revdas. Irmãs pelo acompanhamento e ean

tíoos com os Cruzados Eucaristicos.
Á todos nossa imorredoura gratidão.

PEDRO KLEIN FILHO
e família

Guaramirim, 30 de Junho de 1955·

Illi. Francisco Antonio Piccione
I _.

- - -

JH:mDICO
I Cirurgia Geral de adultos e crianças CU-

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

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

co H.upA "

- SlAN�A CAlrAH.m:NA

--

pela _ &tA comprovada .flcá!áa •
multo r..u.da. Oeve ••r UQM

com conflanqa -,;;�

..- I" _'11_ III""U_ II'_ IUI_IPI_ I '&iiie II' _.u_ lU _II

I - Atende chamados de dia e a noite - iii=: ':. IL._ III_ II' _, I _ III _ III _ II'" I 1_ 111_ II' _ lU._ IIE

---------

AVÓ! MÃE! fiLHA!
-,

TOD A S DEVEI1 USA R

F,.utiferas e

Ol'l1amentais
fLUXO-SEDATINA

(OU RtGU1.ADQÁ VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS COUW UTfBIW �

--

-- - - - - - -

: ; Dr. Murillo Barrato da Azavado : ;-

. I ADVOOADO I· -

I

i
I

i

I

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
ktsetros, Mací
eiras, Iebotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

EmD'....... com .antapm p.,.
tombole' .. l'reaul.ridades das
fli•• 11 perlcSdléas dU ••nhoras

a Ç.I ....nt. " ,.."'tado' CIauaIt
.

fua�

FLUXO-SEDATINA;

I

I
I

i

i

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

•

'a,.aguá do Sul

:.>eçam Catálo
go Ilustrado

JLeopoldo Seidel

Corupã
•

-.
""�

- - -

-
- -- --

-

FLUXO·SEDATINA
DCONTRA..8B I. TODA PARTI

-

Maclíinas de Costura Declaração

. r= Foto PI.zers ::I
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

Defronte ao GiDásio sao Luiz
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COLOCAOlo POR PONTOS. PERDIDOS
1. lugar: Baependi e Seleto ° p.p.. _

2. lugar: Estrela e Acarai 1 p.p.
3. lugar: -Ferroviário 2 p.p.
4. lugar: Botafogo e Ipiranga 4 p.p.

ARRECADAOIO

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

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

- JOINV!LE -

OORREIO DO POVO .- DOMINGO DIA 10-7-1956

ESPORTES
I

-

POR J. ANDRADE I

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.,

•
Bonito triunfo do ACARAI

3 x '0 PLAOARD JUSTO - OUTRAS NOTAS
Debaixo de forte chu.va I passagem ee equilibrou I firme na vice-liderança.

preliaram na tarde de do- em �udo, menos na . m�r- OUTROS DETALHESmingo no gramado da rua caçeo de rentos. A equipe
Abdon Batista, os quadros do Ferroviário não se Local: Campo do Bae- Comunico á praça edo Aéarlli x Fer-roviário apresentou com sua força pendi - Renda: Cr$. 636,00 ao povo em geral que,em prosseguimento ao máxima, tendo até ímpro- - Preliminar: Acarai 2 x O.

em Abril do corrente
campeonato promovido visado o extrema Bagé Juiz: Blpldlo .

da Silva -

ano, vendi meu estabepela entidade local. O pré- em arqueiro, que muito 1. tempo : Acarai 3 x O -

lecimento eomereíal, deIlo que foi disputado em embora não comprome- Final: Acarai 3 x O - Mar- modo que qualquer pesterreno quasi impraticável tesse, lamate Inspirava cadores: Tlão, Camargo sôa se julgar ainda sernão apresentou um futebol confiança a seus compa- e Mengarda. credora. obséquio dírítécnico, isto porque, oe nhelros. O quadro rubro Quadros - A. C A R A I: gtr-se à Rua Marechaldois contunros dado a garantiu seu triunfo já na Samir, Vergundee e Levl- Deodoro s/n., onde per- Edital N. 3.813, de 28-6.65.dificuldade de movimentos primeira etapa quando nos; Amandus, Aliberto e
maneço ao inteiro díspôr» Arno Carlos Henriquejamais puderam por em conseguiu marcar os três Abel; Tlão, Arthurzlnho,
Jaraguá do Sul.. 7/7/66. Viergutz eprática um padrão de jogo tentos em menos de vinte Americano, _ Mengarda e

LoufiDor Seillert Ervine Seil Harmonias "IODfSCHlnrmeís apurado. Venceu ao minutos, flrmando-ee de- Camargo. Ele, brasileiro, solteiro,final dos noventa minutos pois na defensiva não FERROVIÁRIO: Bagé, ------.---- lavrador, domiciliado e
- Acabamento perfeito

a representação acaraiana, permitindo -asslm qualquer Acyr e Morrerl; Zéca, Fe-
Vende-ae residente neste distrito - Sonoridade agradavel -

sem contudo apresentar êxito do adversário. Assim Iicio e Quito; Miquimba, em Rio Cêrro, filho d� (6 Modelos)mais virtudes que seu venceu o quadro colorado Tlão, Pínrer, Nilo e Zé-
I Ricardo Viergutz e de ßer- Catá_logo.e�ista de preeosadversário, que diga-se de com justiça, mantendo-se binho. Uma casa de materia
tha VierguJz. ' � dlspoeíção dos Snrs.

e madeira em Nereo
Bla, brasileira. solteira, ínrereeeedos na Casa lealRamos, em bom estado JARAGUÁ DO QULdomiciliada e residente I

em vC .. A. BaepeDdí 7 Seeunda Divisão em Revista ���onöer��ãoÔCASIÃO nesre distrito, em Rio ce- -----_---
X IpiraDga 1 Alua Ver•• 2 I Joll P,ssOa I Colacaçia por ,ontls p.r.ldos

L TLrata� com Giardini �od:i1��d��gHB::t�U�m��� �ure s�us m�e& e

�
;oupe _

se�
L I E N 1 lugar' Joio Peasôa . enzr,

ôteínerr Seil. b di h
.

dLocal: Campo do Bo- oca: strada ova - Ao' •
� .... om n erro compran· o na

tafogo - 1. rempo: Bae- 1. tempoi 1 x 1 - Final: 2 �:��trar:' Atrua Verde TALHERES DE AÇO Edital N. 3.814, de 30-6·66. FARMACIA NOVAPendi 3 x O - Final: Bae- Agua Verde.2 x 1 - Mar- IS e

G W'd P ( It) e Aval� 4 pp I'nolldavel eorge lest e ·e BOBERTO M. BOBSTPendi 7 x 1 - Marcadores: ca o.reI: alva pena y . •

•

L b d 3 lugar' Baependi- da mais afamada marca Annita DulebaJorge 3, Elizardo 3 e e I a para. os vence 0-' .

ele, brasileiro, solteiro, 4 que dispõe de maior sortímen-
Faustino (centra) para os ras e Alfredmho para os Extra 6 p.p. "HERCULES" em estojos to na praça e oferece seus arti-
vencedores e Oswaldo vencidos - Renda: Cr$. 4. lugar: Tamandaré de 48, 104 e 130 peças mecânico, domiciliado e gos à preços vantajosos

700 00 J' G F 8 p p bem como todas as peça� residente' nesta cidade, á Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguápara os vencidos - Renda: �
- UIZ: eorg re- ..

avulsas, o f e r e c � peles rua CeI. Procópio Gomes -

_- "_�_-? =Cr$ 266,00' - Juiz: Antonio derioo Doster. -x-
� ....

dOI" fllh d G'
-

ômeha. Quadros - AGUA VER- Principais Brlllbeiras menores preços a Casa Real e weire, I o e UI- ----------
DE' Lít N' ld P' defronte ·0 C I' n e Buh r lherme Wiest e de Maria Bhd Ib t KI' kQuadros - BAEPBNDI: ', 1 I, l!a o e alva; Etti (J. Pessôa), Zioo .. �

Wiest. Lt e er o Hz e e

Gaulke, Schwerdtner e S�hunket Líba e Nu�es; (Baependí-Extra), Aguiar Ela, brasileira, solteira, Rogate Patzsch
OctaciIio; Taranto, Walter CI�O, AgeDor, Pereira, (Avaí) e Alfredinho (J. doméstica, domiciliada e Ele, brasileiro, solteiro,
Zépi; Nutzi, Elizardo-, Jor- Grimm e Santos. PeB8ôB) com 4 tentos; residente nesta cidade. á carpinteiro, domiciliado e

ge, Turibio e Oswaldinho. JOÃP P�SSÓA:. t:o- Nestor (J. Pessôa), Ohi- � � � GUt II � L rua Rio Branco, filha de residente neste distrito, á
IPIRANGA: Olegário, maz�lll,. ChiCO .e �hdlO; quinho (Baependi-Extra), II Estephano Duleba e de Estrada Nova. filho de

FaustinoeOlimpio; Thom- Floriam I! Fl�rla.m II � Walmor (Avaí), Cido Anna Duleba. Emilio Klitzke e de Ade4
sen, Lourenço e Osmar; M8ffez�olh; Vlt6rlO. EUI, (Agua Verde) e Silveira É

Ia Klitzke.
Mt1rio, Sanson, Oswaldo" Aliredmho, Solano e (Baependi-Extra) com 3 CONT f'\ Bdital N. 3.816,de tO.-7-65. Bla, brasileira, solteira,
Vasco e Garrincha. Nestor. tentos. Alfredo Neumann e doméstica, domiciliada e
__________ 1

-x-
-x- ElCELERT&S . Laura Erimann residente nesta cidade, á

.. _ la,pendl·Eltra 3 I 'amandaré 2 Pr"llma ra".dl _ Ho]'e Ele, brasileiro. solteiro, rua Benjamin Constant,Estrela 4 X lU. ELEMEITOS TOIICOS lavrador, domiciliado e filha 'de Willy Patzsch e

3 Lo�al: Oampo do Bae- Baependí-Extr-a X Agua residente neste distrito, tle Alvina Bmilia MarlhaBotafogo pendi - 1. tempo: Bae- Verde (R. Abdon Batista) Fdsforo, Cáleto, ArseDiato
em Ribeirão Grande do Mielke.pendi-Extra 2 xl - Final: João Pessõa X Avaí e Vanadato de s d d i o Norte, filho de Alvim Neu-Local: Nereu Ramos - Baependi-Extra 3 x 2 - (Itapocuzinho)' mann e de

_

Maria Duwe
E para que chegue ao co-

1
.. tempo: Botafogo 3x2 - Marcadores: Silveira 2 e I

TODleo dos eon'aleSlle�tes
I
Neum.nn.

nhecimento de todos, mandei
Fmal: Estrela 4 x ã - JI:1ar- Zico para os 'encedoieB . I Tonteo dos desnutridos Ela, brasileira, solteira, passar o presente edital que
cadores: Mene� 5 e Nloq�e e LourenQo 8 Vioente Alua Verde 2 doméstica, domiciliada e ::r! �:I�:��rr;l�nà':P:�;p�ra os v�nce o.res e I- para os vencidos - Renda:

X Os Pálidos, Depauperados, residente neste .distrito,VIO, And�e e Kelser par� Cr$. 285'.00 - Juiz: Elpi- Esgotados, Magros, Mães em Ribeirão Grande do
atixado dUlante I) dias. Si

os venCIdos -

..

Renda. dio MartlDI.
. I - .p ss.... 1 que Criam, Crianças, ra- N t f'lh d H E d alguem souber de algum im·

Cr$· 360,00 - JUIZ..A�thu� BAEPENDI- EXTRA:
uoao e oa

q��ticas, receberão a to- m���' e Id: Jari:g�ö�e; peàimento acuse-o para os

�Immpmaeter�anxn�- PrehmlDar. Manfredo, Bara,o e Rei- O J U I Z 'CONSEGUIU mticaçã? geral do orga-

I
Erdmann. �����a�EDRI GÜNTHERj,.J (J (J.

m b' h
.

Má
.

DERROTAR O JOA-O Dlsmo com o .

Quadros - ESTRELA: ner; .o?r I.J?- .a, rio e Edital N. 3.816 de 1°.-7-65. Oficial
Osni, Julio e Alcides; B.ass�DI; Lu�zmho, E�ga�; PESSÚA � Ill'!nl <Of1UlP'!nlA'l\n /'"
Daniel, Valério e Renato: 8Jltel�a, ZICO e ChlqUl- Por JOTA �cmJlJ1� �JlJ1\lJ1lL _--- � _.

Nique, Getulig._. Dalmo; nh�AMANDARÉ' A Em prossegúimenJo ao '1.------- Farmacia Central �
Menel e Tute. ..

. r�, campeonato da 2a. Divi- �
BOTAfOGO: Antoni- Artemlro e Silvestre; Vl-

são, jogaram domingo DE "HAFEH.lt.IA� dI= CIA. LTDA. �nho, Jacú e Olindo; Bubi, cen�e, F�rtado 8 Rosa; ultimo, entre outros, Agua juiz de futebol, e, com Rua Cal. Emillo C. Jourdan, I. 62 - JUBIUá do Sul - S. c. �Vino e Walter; Olivio, Klem, DIrso.n. Lourenço, Verde e João Pessôa, em seu procedimento visar

I
Adolfo, André, Keiser e Affredo e -,SIlva. cuja pqrtida o aspirante a unicame.nte desprestigiar a Drogas nacionais e estrangeiras, encdMra-se,Zico. -x- juiz, Snr. George Doster, Liga Jarilguaense de 018- a dispOSição do distinto público, apresentandoconseguiu com sua atua- portos que tanto· esforço serviço criterioso e Preços Módicos.------------'------""!---.

ção precária e parcial a tem feito para conseguir
derrota do João Pessôa. juizes honestos já que os

"_III_'I!!!1'_ til- III -,•• _111_." - "' - III _II

Conseguiu o mesmo capazes, bem sei, são _------------------_
aspirante duas penalidades poucos.
inexistentes, -uma das quais Quéro aqui lembrar a

apitada quando o arqueiro digna Junta Disciplinar
rebateu a bola, portanto que o único juiz, que
pena maxima na mão do nesse campeonato, tem
arqueiro; outra quando um denunciado atlétas foi o
a t a c an te aguaverdeano aspirante Doster, portanto
tranca o zagueiro e este cabe examinar si' o cul
caído a bola lhe bateu no pado são QS lItlétas que
peito, neste instante um por sinôl são varios desde --------------------.-la. atléta que por sinal pode o Torneio Inicio, ou será ... ...de ensinar o futebol ao Snr. aquele que teria por obri-
Doster, reclama sua de- gação ser ao menos ho
monstração de parcialida- nesto para não irritar os

de, eis que o mesmo as- atlétas" pois, tenho notado
pirante a juiz o denuncia que os jOiadores jara
em sumula, sem a menor guaenses primam na di-
advertencia. ciplina.
Esportista que sou, a Urge que a Liga chame

mais de vinte anos, esta- atenção - do Snr. Doster,
va para ver tamanha pa- para que tal coisa não se

Ihaçada de um que se diz repita.

Comunicação Reaistro
á Praça

Civil PpoibiVilo
A Sociedade Escolar

Evangélica Jaraguä N. 99,
'

pelo seu Presidente abai
xo assinado proibe a

qualquer' pessôa de plan
tar e usar da terra da
referida Sociedade, uar·
tír desta data.
Estrada Jaraguä 99,27

de Junho de 1955.
Rudolfo HoOmann
Presidente

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

. Santa Catarina,
Brasil.

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Cllnlca de. Olhos - Ouvidos - lariz e Garuanla do

........IU ••11

Números do Campeonato

Os seis jogos realizados pelo certame da
divisão da L. J. D., renderam a importancia
Cr$. 3.365,00.

PRINCIPAIS ARTILHEIROS Dr. Waldamiro MazulBchaß
e...is.I••

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adulto$ e crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e

f

Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico -.Electro-cauterização.

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

Jorge lBaependi) 'com 6, Elizardo (Baependi),
Lourival (Seleto) e Menel (Estrela) com 3; Nutzi
(Baependi) e Oswaldo (Ipiranga) com 2.

PRÓXIMA RODADA - Hoje
Ferrotiärio _x Botafogo - em Corupä ,

Ipiranga x' Acaraí - Barra do Rio Oerro
Seleto x Estrela - em Guaràmirim
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 10-7-1956

Deutsche Beilage-des "Correio .do Povo"
IN·NENPOLITIK

Zu dem em 17. Juni in
ilustrer ôtaetedepunerrer der Bibliotéca Pública do Erelvlno Lins hat auf die breiten Massen, seinem I stelle.

- Die Gerneehre
dieses Munizips. Estado, Curitiba, stattge- seine Kandidatur zum mutigen Eintreten für not- ueber eine verfassungswi-
Der Vertreter von Iara- fundenen Vortrag des Bundeeprästden I e n n amt wendige soziale Reformen drlge Loesung werden

guá in der Gesetzgeben- Kemmerrates, Herr Augus- verzichtet, da er einsah, und fuer die muaizipale wieder stärker und Etelvt
den Versammlung, der in to ôylvío Prodoehl, aeus- dass er infolge der immer Sei bstverwaltungsidee, no Lins erklärte in seinem
Gesellschaft seiner Frau serre sich schon die curl- geringer werdenden Lln- seiner Unabhängigkeit von "Brief an die Nation" mehr
reiste empfing viele Be-j

tibaner Presse aeusserst teretützung' keine Aussteh- den grossen Finanz- und oder weniger offen. dass
such�. lobend. Ihr schlíesst sich ren harte, den Sieg zu Wirtscháftsgruppen, die das Land eine Reorgani

Impluna des Rindviehs. S9- nun auch die paulistan�r erringen. Den letzten An- allein geeignete Perscen- sation erfahren muesse,

wohl die vererínaertache Presse an, aus der wir lass zu seinem Rücktritt Iichkeit zur Durchführung einerlei ob auf legalem
Station wie auch das mu- �::>Igendea e n r n e h m e n : gab das Verhalten von der erforderlichen durch- oder illegalem Wege.
ntzlpele Departement fuer •.. Der Vortra� war �ut Nereu Ramos, gegen den greifenden Reformen dar-

Land- und Viehwirtschaft aufgi�l:Iut und mít beweis- er schwere Vorwuerfe er-

haben sich darauf elnge- kreeftlgen Gr u end e n hob. Die PSD-Di�sidenten �C!l:::c:::::::::.=-==-r::::'==C-==e::=n::I=S>OC::=-:::::::B".�:::::r==anr::::::n>=::c:::>toC:.::=OC:::::=08GOª"��richtet das munizipale durchsetzt. Nachdem Prof. von Santa Catarma ver- ORindvieh gegen Tollwut �r..Leerres Munhoz schon b�endeten sich naemli�h
.

und Klauenseuche zu lmp- ID einen vorhergegangenen mít dem PTB gegen die Despachante Aduaneiro
feno Die interessierten �ortrag �eber das The�� UDN in den bevorstehen
Personen können die Chefs Alemamsmo no Brasil den Gouverneurswahlen,
dieser Dienststellen zwecks gesprochen harte und. das und man sagt, dass die

Behandlung aufsuchen. .neue. B�ch von W_'lson Absicht bestehe, direkt
. . . . .

- MattlDs ID der oeffentllchen oder indirekt die Kandi-
. �unlzlPlle P•.II�lk. D!e mu- Meinung des Curitibaner daturen von Kubltscheck
nlzlpalen Politiker sl�d zur Publikums Aufsehen erregt Goulart zu unrersruetzeu.
Aussuche ��s Kendídaten hatte, ist der Vortrag' des Btelvino Lins betrachtet
zum Munízlpalpraefekren Herrn

.

Prodoehl als ein die Haltung von Nereu
aufgeregt. Es gab A�fre- gluecklíeher Abechluse zu Ramos als Verrat, weil er
gung�n, da es nur einen betrachten, da er das bren- gerlIde der Kandidat der
KandJdate� zu den lokalen nende �hema sachlich und PSD.Dissidenten war, den
Wahle� gIbt, der von d�r gruendhch

. behandelte. die UDN gezwungenerUDN ISt und welcher. die Ausser dem Vertreter das messen zu dem ihren
Unter.stuetzung �ermeisten He�rn �ouverneurs waren erklaerr hatte; er könne,
Partel�n hat, elD�es�hlos- Llntversttaereprofeee o r e n, so sagte Lins, von der

Am Mittwoch offerierten sen díe P�D,. díe Immer zahlreiche Wuerdentraeger UDN keine Treue erwar
die Kundschaft und die der h�uptsachhchste Ge�- der Kirche,. die lokale ten, wenn setne eigenenAutoritaeten Herrn Adolfo ner hlervo� Ylar. �omlt Presse und em euserlese- Leute ihn verliessen. Viel
Werneck in der Bar Ro- kom"!en dle _Jaragu�enser nes Publikum. erschienen, leíchi hat aber trotz die
doviario ein ôplessbrare- P�.rtele.n zu �lDem Etnver- von welchem der R�dner ser Brklärung auch die
nessen zum Abschied sei- standms,. dle

.. da� Be_ste einen .ausser�Jrdenthchen Bemühung
.

des Luftfahrt-
n.e� Versetzung nach Cu- f�er das Munízlp .vora�s- Beifall erntete. mtnísrers Eduardo Gomes
rlflb�. . s�eht und lassen endlieh und des Generals Dutra
Eínleltend sprach

..
<ler dl� �Iutsa�ger (Parasnen) auf Lins eingewirkt, dass

Herr Praefekt Artur �uller ��Iselte, dl� aus der Po- Aus' al·h r Wal t. er seinen aussichtslosen
zum Wohle des GefeIerten, htl� nur eIße Anstellung Kam f abbrach. In diesem
W"'·hrend der G"ehrte "'rzlelen wollen ohne zu

p .---...- ....---._--.......---.- _ _--...._....-_ .. -_,-.-.-.-
�

\N "'.....' .. • Pali wäre das das einzige rr-··-
..·--------·..--- ··-..---..·-----·--· · ..

i'bestens dankte. arbeIten selbstverstandhch Sehr sicher und elegant, Ergebnis ihrer Bemühun- II •••
-

••e.. us e .11... riund woh.' v�rstanden. laessig mit dem Starter- gen um einen Einheits- ifl ..

Dr. Luiz de Sonza. Aus den Noch 10 .dlesem . �onllt schluessel spielend. der kandidaten gewesen, nach- ii _ JARAGUÁ DO SUL _

ii
Vereinigten �taaten zu- duerften dIe mUßlzlpalen die Vorstellung eines Lu- dem Adhemar de Barros' ii ii
rückgekehrt, wohin er auf Versamm!ungen zur.Wahl xusautos hervorrief, pfleg- endgueltig erklmrte, dass iii Medicamentos e Perfumarias II
Koslen der amerikanischen des Kan�ldilten stattflßden, te Herr Josef' D. in'Oraz er bei dem jetzigen Stand ii ii

Regierung reiste, befindet wen� d,.e getroff�ne Ue- die Geschäfte zu besuchen der Dinge nicht mehr zu- II
Simbolo de Honestidade ii

sich wieder unter uns ber�lßstlmmung mcht ver; und Schreibmaschinen, rücktreten koenne und der !!
Confiança e. Presteza li

Herr Dr. Luiz de Souza, schImmelt. Radio-Apparllte oder Pelz- Gouverneur von São Paulo ii A que melhor lhe atende ii
mäntel auf Abzahlung zu s�ineri Beschluss kund tat, H e pelos menores preços '

iikaufen. MtlDchmal leistete SIch beurlauben zu las- �:::::::::::::.-::::::::=:::=::::::===::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::&r
er eine Anzahlung, manch- sen, um sich mit ganzer

Allgemeine Ermattung und mal nicht einmal das. Die Kraft der Wahlpropaganda o=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::=::::-.::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::.�
BI"'rmut finden rasche und Ladenchefs nur an s· II . II

Das ist kein Druckfehler. - zuverlaessire Hilfe durch eini_ .

-

.

Ie fuer Juarez Tavora zu ii TIJ.) trl\ � "Ir Irl\ 1D> IE W IE 10> .1

Rheuma ist tatsaechlich so alt. Ie Flaschen Arseuoferratole_ perscenhch wandte SIch widmen. Auf seiner Reise II Ie K \LV U1 11. \UI llJ) 11. � =:tI i�An Skelettfunden aus d e r Boehringer. Arsenoferratole Herr Josef - wagten es nach Santa Catarina und .•
='

H
Steinzeit wurde festgestellt, regt den Appetit an und wirkt nicht den so wohlhabend P

• il 58 II
dasIS die Menschen sChdion da- Blutkoerperchen bildend und auftr�tenden Kunden nach

arana gelang. es Janio II .RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 1 IIma s genau so von esem nerveDstaerkend. Schmeckt gut. .. Quadros, eine Art Abkom- ii JARAGUÁ DO SUL BTA. OATARINA II
Leiden geplagt wurden, wie und wird auch von empfindli- Irgendwelchen SI�herhel- men mit den Gouverneu- li ii
wir. Aber wir haben es heute cheu Personen ausgezeichnet ten zu fragen. DIe 601- ren dieser Staaten zu li Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii
�::s:::W;:ru::��f�:r,z�h��: vertragen. C h ehr w e i IS e ergaunerten schliessen, das die Unter- II combustível e acessórios. U
kaempfen - wir besitzen Sac en wanderten noch stuetzung' von Juarez Ta- JI Lubrificação-carga de Baterias etc. ii

TogaI. am selben Tage aufs Leih· vora vorsieht. In einer li CONSERTO _ REPORMA E RETIPICAÇ:Ã.v DE AUTO- II
TogaI- Tabletten W i r k e n haus, und sogar den Presseerklärung gaben sie-lili MÓVEL E CAMINHA-o.

II
schmerzstillend und stellenAr- Pfandzettel verkaufte der d b k lil.ibeitsfaehigkeit undWohlbefin- .

azu e annt, dass Tavora II
den wieder her.. Togai ist ein noble Herr 10 mehreren infolge seiner makellosen If li
kHnisch erprobtes und empfoh- Facllen. Gerade hatte er Vergangenheit, was man II SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO lilenes Mittel gegen Rheuma, genug Geld "verdient", .

ht
.

d K d'd li
Gicht, Ischias, Hexenschuss,

�'
um -I'ch wl'rkll'ch el'n"n

nlc von Je em an I a- �--.- ------------- -- ----.- .__ ..-.....__JJ
Gelenk- und GHederschmer- I

�
W k

t�n behaupt�n kaôn, seiner
-----.---------- - --- ,'.. - --.- ..---......

zen. Togalloest die Harnsaeu-I
r agen aufen zu konnen, grossen AnZUgSkraft> auf I

';'SE' ti li ii

1111re. Ueper lBOO Aerzte aus 46

�
da wurde er erwischt.

D Rena"o 1I'Jr7al"'epLaendm1i�etigen die her- -x- P.. .., .
vorragende schmerzstillende I

...

Das Fräulein Edna Kyle auf den Bräutigam wàrten,Wirkung von TogaI. Machen � �

-jtkI
. NI .lÊ D I V O

Sie noch heute einenVersuch."__"'.. war schon auf dem Stan- dann erschien er eilig im
Kaufen Sie aber nur Togai. desamt ihres aüdwesten9 - Pyjama. Seine Kinder aus CLINICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS
In a II e n Apotheken und. .

. !ischen ,Städtchens, als sie erster Ehe hauen ihm DE SENHORAS - PARTOS
Drogerien erhaeltHch. ���Hk�r�ro:H��s��I�h��d:::: die Verrobung in allerletz- sämtliche

.

Anzuege ver-
Ihre Haut bleibt stets ge- ter Minute auflöste. Drei steckt, weil sie keine neue
schmeidig. Wie gut, voHe Stunden musste sie MuUi haben wollten.daßesNiveagibt

.

ULTRA-SOM - Tratamento moderno e efi- -

ciente. pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e

1- InflamaQões: Dores reumáticas, artrites, lum-
-

q::::::::::::::=:::==::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::�:� bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,
ii

O Er.·ch Kaufmann li I inflamação dos seios, dos ovários, da próstata.

Ilfl r· ii - - Afecções da pele. fístu�as, varizes e úlceras re-
Arzt und Chirurg li I'

beldes. Asma, afecções do estômago, etc...
II-����=��������������I ii promoviert an der medizinischen Fakultät der I; MASSAGENS ELÉTRIOAS _,_ Tratament-

II Universitäten von Köln (Deutschland) und
. li das Paralisias com reativação das funQÕeo

II Porto Alegre iii. musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs

" CHIRURO _ PRAUENARZT _ OEBURTSHELPBR _! ci.?nald�os �úsculos em geral, da bexiga, or-

i:.i:.
li gaos 1gestlvos, etc...

KINDER - UND ALLGEMEINE PRAXIS O..

LANOB PRAXIS IN BUROPAEISCHEN KRANKENHAEU-
NDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO-

II seR"
CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO

lili Konsulroriun und Wohnunu:
. BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

e> infra-�ermelho...
.

••!I.
Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 OONSULTÓRIO _ R u a dos Bombeiros

Sprechstunden : (J d' L M 11 ):1 Morgens von 10 bis 12 Uhr'
ar 1m auro ue er esq. Rua 9 de Março

II
. das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

II Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr RESIDltNOIA - RuaMinistro Oalogeras, 350II Man steht auch lachts zur Vertagung Fone 305 - J O I N V I L LE-S. O.
:. .:

1"================-.11 �=====--- ..)j • .. ....__••..._
.. _._------ _---�--_......-

VORTRAGLOKALES
Essen des Banmercio. Die

Angestellten des Banco
Nacional do Comercio
gaben am 4.d.M. im Res
taurant Marabá ein Ge
meinschaftsessen anlãss
lieh des Abschlusses der
Helblahresbllanz.
Zu diesem Fest waren

auch die Autoritaeten und
Direktoren der hiesigen
Filiale des Banco lnco
eingeladen.
In. Namen der Anlles

teilten sprach Herr Menotí
Nunes, Kontador, der die
Eingeladenen begruessre
und gleichzeitig seine
Abschiedsrede an den Ge
reuten, Herrn Adolfo Wer
neck Filho, richtete, der
nach Curitiba versetzt ist.
In seiner Dankesrede hob
Herr Werneck die Zuge
hoergkelr zu seinen Ar
beitskollegen hervor wie
auch die Aufmerksamkei
ten, die ihm während sei
nes ueber zwelleehrígen
Aufenthaltes in jaraguá
durch die Kundschaft und
das Volk_zuteil wurden.

RHEUMA VOR
5000 JAHREN

IERVINSV81fABVBB

PERTUSSIN

6 H so

Das weltbekannte M , t t e I
gegeo Keucbbulten Bronchial
Katarrh wie alle

•

Affektionen
der Luftwege ist wie�r ueberall
zu haben. .

Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMEI1IEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie\

am besten zu den geringsten- Preisen bedient.

Matriz: Rua Babit!'lnga, 23
• Edit. próprio - Telefone,
213 - Cx. P., 35 - End.

Tel. cBranco�
S. Francisco do Sul • S.C.

FIUa1: Praça General OSÓ
rio, 115 - Edificio eSanta
Julia� - Apart. próprio, 32

Telefone, 4773
Curitiba Paraná

Importação - Exportação e Cabotagem - Que.-
.

tõe. administrativas

bem como todos os serviços junto à AHandeg.
de Sio Franctsco do Sul, são executados com '"Pon
tualidade e presteza, dispondo pera êsre fim
de ume organização perfeita com escritórios
e técnicos.

Dispõe de páteos pare depösrro de medelra
junto ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como

armazém pera depósito de mercadorias em ge
raI, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras
. Mercadorias para o exterior do Brasil 8

LocaUdu8s Brasüeiras

Trad1çlo ãe mais de 20 anos, de serviços constantes

� c:::::::re
<:::::>e><::::>�=-:8#C:::::::O

4

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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TRATORES D2

,CATERPILLAR

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL

Massa Fatida de J_ Schreiner
,

Edital ,da vanda da bens da Massa

DORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 10-7-1�

Edital, de Citação
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 de citação com
o prazo de trinta (30) díaa virem, ou dele conhecimento ti
verem que por parte de Agimiro Ribeiro e sua mulher, me
foi dirigida a petição do teôr seguinte: =Exmo. Snr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. Diz, AGIMIRO
RIBEIRO e sua mulher, brasileiros, casados, lavradores, re
sidentes e domiciliados no lugar Rio Branco, Municipio de
Guaramirim, nesta Comarca, por seu bastante procurador,
advogado abaixo assinado, que por si e seus sucessores,
vem prosseguindo ha mais de trinta (30) anos, mansa e pa
cificamente, sem interrupção nem oposição, o terreno sito
no lugar Núcleo Rio Branco, Mun. de Guaramirim, com as

seguintes confrontações: frente no Rio Ponta Comprida com
250 metros, fundos com Nazário Marangonni e Celeste Pos
tai, de um lado com Luiz Zerminanni e por outro lado com
terras de Aristides com a área de mim 175.000 mts.2 (70
morgos), como não possua nem tenha titulo de posse e do
mínío nem mesmo estando transcrito no registro de Imóveis;
quer, perante V. Excia., regularizar os seus direitos söbre o
referido imóvel, pela presente a�ão de USOCAPIÃO, com

fundamentos, no Art. 552 do Código Civil e segundo o pro
cesso estabelecido no Art. 454 do Código de Processo Civil.
Pelo que, invoca o DIREITO. É principio corrente no Direito
Civil brasileiro, que, aquele que por trinta anos, por si e
seus sucessores, sem interrupção nem oposição, possuir co
mo seu, um imóvel, adquirir-lhe-a o dominio, independente
mente de título e bôa fé, que em caso tal se presumem, po
dendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença a

qual lhe servirá para a transcrição no registro de ímöveís,
Neste casso tem decidido os juizes e tríbunaís do país, ao

usocapiente só cabe a prova de posse, contínua e pacífica
no imóvel com ânimo de dono por- trinta anos. Os requisi
tos de justo titulo e bôa fé são dispensados (Clovis Bevíla
qua, Cod. Cív, Com. 3 vol. E para tanto requer as PR.oVAS.
Requer seja, oportunamente, com ciência dos interessados,
tomado o depoimento pessoal dos confrontantes e das tes
temunhas, abaixo arroladas. POR FIM FAZENDO O REQUE
RIMENTO. Nestas condições requerer de V. Excia., que, na
forma do Art. 455 e seguintes do Código de Processo Civil,
se proceda em dia e hora e lugar designados com a ciência
do Representante do Ministério Público, a justificação initio
litis, com o depoimento das testemunhas abaixo arroladas,
feito o que, julgue V. Excia. a justificação, mandando citar
pessoalmente os mencionados confrontantes residentes na

vísínhança do imóvel, bem como o Representante do Minis
tério Público e o Procurador Geral do Estado, e por editais
de trinta (30) días os interessados incertos, para contestarem
a ação presente de Usocapião no prazo de dez (10) días,
que se seguirem ao término do prazo dos editais; na qual
se pede seja declarado o dominio do peticionário e sua mu
lher sôbre o aludido terreno, prosseguindo-se como de di
reito até final sentença e execução. Dá-se- a causa o valor
de Cr$ 2.100,00 para os efeitos fiscais unicamente. Nestes
Termos. P. deferimento. Jaraguá do Sul, 1°. de maio de 1955.
(a) Murillo B. de Azevedo. (coladas estampilhas estaduais no Ivalor de Cr$ 3.50, devidamente inutilisadas). TESTEMUNHAS:
Augusto Valentim do Rosário, brasileiro,' casado, lavrador,
residente e domiciliado em Guaramirim. Cantalicio Eurico
Flores, brasileiro, casado, professor aposentado, res. e dom.
em Rio Branco. Gustavo Weisdinger, brasileiro, casado, la
vrador, res. e dom. em Ponta Comprida. DESPACHO: Vistos,
etc. Julgo, por sentença. a presente justificação, promovida
a requerimento de Agimiro Ribeiro e sua mulher, para que
se produzam os legais e jurídicos efeitos. Cite-se, pessoal-
mente, para contestar o pedido, o representante do Ministé
rio Público, bem como os interessados certos e incertos. Por
precatória, ainda, o representante do domínio da União, em
Florianópolis. Publique-se edital de citação para os interes
sados incertos, com prazo de trinta l30) días, por três vezes,
uma, no Diário Oficial do Estado e, duas, no jornal de cir
culação local. Oustas da Ieí, P. R. I. Jaraguá do Sul, 1°. de
julho de 1955. (a) Paulo Peregrino Ferreira. Juiz de Direito.
"Em virtude do que cito e chamo. a todos quantos ínteres
sar possa e direito tenha söbre o imóvel requerido, a virem
no prazo legal, alegar o que julgarem a bem dos seus di-
reitos. E para que chegue ao conhecimento de todos e nín
guem alegue ígnoraneía, mando expedir o presente edital
que será afixado no lugar de costume, publicado pela im
prensa local e no Diário Oficial do Estado. D.ado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quatro dias do mez de
julho do ano de mil novecentos e cincoenta e cinco. Eu, 11_=======__11
Ney, Franco, escrivão, o subscrevi.

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

Jaraguá do Sul, 4 de junho de 1955.
O Escrivão - NEY FRANCO

DIESEL DE ESTEIRAS
:

= O Cidadão Francisco Fernando Fischer, sindi-
: co da messe falida de J. Schreiner etc ...

::�J FAZ SABER aos que o presente edital, com

J prazo de sessenta dles, virem ou dele conhecimento

.�:l tiverem que atendendo ao que foi deferido pelo MM.

J Dr. Juiz de Direito da comarca, que os bens da re

'l
ferida masse serão vendidos por proposta, em cerra

� F I G U E R ASS.A. � dfechada, a ser ebérra em JUhiZO, no I
d iad 17 (dezesete]

PO R TO A L E G R E "'1'
e agosto proxlmo, as 10 oras, se a as audlenclas,

= Edificio do Forum de Jaraguá do Sul, com as for-
i f'l'ol R T' d 1 t florl'iDO III'

: malídades legais, cujos bens e valores são os abat-
i II: ua Ira entes, - uPS =.�J xo relacionados:
= J 1°.), Um terreno sito na cidade de Iolnvílle, a
e:�··.··.·-:.�···.··.. ·.!,�··.····"·,.r\··.··.··,-.!;··.··.••. �.••.••••••••.a .....ft··:�··.··.··.··4 rua Aubé fazendo frente nessa mesma rua com 25

\ '

, metros, travessão dos fundos com 20 metroa, com
�����I��OO I terras de quem da direito, extremando por um lado

I CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00 com 128 metros, com terras de Paulo Werner e por

O O C b O''· ii outro lado com 120 melros, com terras de Barros

r S n Y U a S q U I n O I
(herdeiros) contendo � erea de 2.6�5. ms2. Regi�tra-

I
· do sob- n°. 3214 no Iívro 3 do oftcíal do RegIstro

I CIRURGIÃO DBNTISTA I geral de [olnville snr. Rodrigo Lobo, avaliado em
,

- Cr$ 78.750,00.
CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB 00 2°.) Um terreno sito em Iolnvílle, fazendo frente

� hatlmentos de canaes sob contrAle radiográfico � na rua Aubé, ligado ao descrito acima, tazenso fren-
ms Modernas pontes móreis em micronium e ouro platinado m te na mesma' rua, com 10 metros, travessão dos fun-

H O R A. R I O zes dos com 15 metros em terras de Paulo Werner, ex-
MANHÃ - das 8 às 12 � tremando por um lado com 108,90 metros em ferras
TARDE - Atende com horas Marcadas 00 de Paulo Werner e por outro lado com 108 merros

Residência e Consultório ao lado da I
com terras da compradora, com a erea de 1.621,75

Prefeitura Municipal _ Fone 220 ms2. R�gistrado sob n"
..3.2.14 do livro 3 .do oficial

. do RegIstro geral de Iolnvílle, snr. RodrIgo Lobo,JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA � avaliado em Cr$ 48.63000.
��OO�OOOOIOO������ 30.) Uma casa de �aterial, sita sobre ambos os

terrenos acima descritos, avaliada em Cr$ 74.620,00.
Total doe bens 202.000,00 (duzentos e dois mil

cruzelros).
E quem os bens qulzer adquirir, deverá reme

ter até o dia e hora supra referidos a sua proposta
por carta fechada, ao sindico abaixo assinado, no

Forum, da comarca de Jaraguá do Sul, sendo eles
entregues a quem maior oferta fizer, depois de pa
gos no ato, o preço e despezas de arrematação, po
dendo entretanto, dar fiador idoneo por rres dias,
Os bens constantes acima poderão ser examinados
por quem Interesser 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 Joinville e Diário Oficial do Estado.

Dado e passado nesta cidade de Iereguä do
Sul, aos 16 (dezesele) dlas do mês de Junho do ano
de mil novecentos e cincoenta e cinco.

Eu, Francisco Fernando Fischer,_ sindico, o

subscrevi e assino
Francisco Fernanda Fisoher - sindico

Visto - Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Dlreiío

P.O... IIl.ltIGa
TRATORES 40-C'

JOH'N DEERE
A GASOLINA - DE ESTEIRAS

'Í::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::�:::=:::::;:::::::::::::::::;::,..

ii Aos trinta e um dias do mês de Maio do ano

§ A llA-1(fJ) lP( IE (C ([)) IR JD) II de mil novecentos e cincoenta e cinco, pelas sete
" t

.

ii horas, na sala do Fórum, no edificio da Prefeitu-
�
......................-........__--------.............................._--�

.

i
.

_ li ra Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos OB snrs.

� Instrumentos de Mus i c a
. �

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ii Ney Franco, João José Bertoli, Fidelis Wolf, João

I JEM GERAL � ;::,:
- DE - ii Lucio da Costa; Mario Nicolini, Francisco' Mo-

i! drock, Augusto Silvio Prodohel, Durval Mareatto
Especialmente Iracema Mueller Copi :!Il· e José Pasqualini. Havendo número legal, foi pe� Gaitas simples e pianadas � ii lo sr. Presidente, declarada aberta a sessão, orde-

� A C O R DE Ö E S � U nando ao sr. 2°. Secretário que prossedesse a lei·

� C·o· st"'anu
.

o I
II Visando sempre atender suas clientes tura da ata da última sassão', o que depois dena I naiS e e • ",elr s

il:il;i'
-

CORDcom 48, SO e 120 baixos com mteira satisfação, o SALAO RE , feito, foi submitida à discussão e subsequente

l
PIANOS - HARMONIOS iS

com suas novas e modernas instalações, tra- aprovação, o que foi feito sem emenda pelo que
Instrumentos para Orquestras !! rá a nossa cidade, o que de melhor se pós- passou a ser assinada pela Mãsa. Em seguida
BANDAS e JAZZ-BANDS ii sa oferecer para o embßlezàmento ao muncdo passou-se ao expediente que constou da: Comuni-

� �i�!�n�Öia�::e���s_ p����; II �:��n:aC��os send�:o r t e de C a b e los li ��:�o; d�fiC!e�o�ef:8� d�r�r�OD::�U��Opa��a. P�í���
� Trombones - B a i x o S -

I
II

Man i c u r é I! tor da Consultoria Jurídica do Estado. Oficio-cir-

I� ��:t:sr �a jamba�e� � 19M�iodOS Cordas e Palhetas II P e rmi n e D I es.' 'Iii:! �:l�� 6�!a�� s{iU�i����ldOdeBG���:�.s��g�r:�g:n�
ENFIM TUDO QUE FOR DO ,RAMO !! u à Ó I e o, f r i o e II n i sr. Presidente, cedeu a palavra a quem dela qui-

li i! zesse -fazer UIO, solicitou e a obteve o sr. verea-

I 'IIi
ii dor João Lucio da Costa, apresentando um pro]'e-Peçam preços e demais informações ao representante: ii A V e n i d a G e t u' II' O V a rgas N°. 220 111:1'n to de Lei, que isenta as Sociedades Esportivas doPAU L O K O B S ii ii .

d L' 89 3ii ao lado da Companhia Telefonica ii Imposto e wença art. e 11 do. Código Tri-

_������_���_a_.:.�����._�_�.�.:a.t��i� ;,'1' J A R A G U Á ,D O SUL !I'.!.' butário. O referido projeto de Lei foi encaminha-
----,�-----�_�_ ��_�_�_ dó à Comissão de Legislação e Justiça. Solicitou e

\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::=::::::::::::::::::::::::Ji obteve a palavra o sr. José Pasqualini, referindo.'O==:::::::::::::::::::::1:::::;::::::==:::;'�::::::::::::::::::::::::::;;;;;=::::::::::::::::::::.;:� se à uma nota do Correio do Povo, Bobre o Mor-
n lallt." e •• ees e _ " II·· ..Ji===:::::::::::::::::::::=::::::==:::=:::::::;::::==::::::::::::::::::::::::::::::�...

ro Neitzel, ao qae o sr. Presidente disse não estar
SI ii ::i,' ao par disso, pois ainda não havia lido o referidoii ..

li - JARAGUÁ DO SUL -

II

Dr Arqu.·medes Dantas ii jornal. Passando-se à Ordem do Dia, foi posto em

ii ii • !! votação o pedido de informação do sr. Raimundo
!I Medicamentos e Perfumarias ii A D V O G A D O II Emmendoerfer, sendo aprovado unanimamente.
..

S' b I d H
. I.i., II!' Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente,ii 1m o o e onestJdade

.. I il II designou o dia 7 de Junho, para aproxima ses-n Oonfiança e Presteza illi - Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 II são. Findo o que, foi encerrada SG.são, na qualii A que melhor lhe atende li II Jaragoá do Sol
,

Santa Catarina II faltaram os snrs.: Raimundo Emmendoerfer e
II e pelos menorés preços H II SI Waldemar Grubba.:: ••
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Calçados

são os melhores e
- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal,.11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina Municipal
Ata da reunião Ordinária de 31-5-55
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JARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 10 DB JULHO DB 1955 - SANTA CATARINA lj. 1.849ANO XXXIV -

Como é de tradição, tambem este ano a Associação Rural de Jara
guá do Sul, levará a efeito grandes festividades na data dedicada a laboriosa
classe dos agropecuários.

Ás 9 horas - Beeepção ao Exmo. Snr. Governador do Estado.
» 9,30 horas - Desfile das Associações Esportivas e Recreativas

em homenagem ao Colono.
.

» 10 horas - 'Inauguração da Exposição.
» 11 horas - Inauguração do Edificio da Delegacia de Policia.
» 12 horas - Churrascada oferecida ao Exmo. Snr. Govemador

e comitiva.
.

Ás 15 horas terá lugar a extração da rifa em beneficio désta enti-
dade, constante dos seguintes premios:

1 - Uma Novilha Jersey, doação Govemador Irineu Bornhausen
2 - Um touro Holandes-Jersey, doação Prefeitura Municipal
3 - Um arado Tipo Rud Sack, doação Associação Rural
4 - Uma máquina de cortar trato, doação Cia. Máquinas Famac
5 - Uma Carpinadeira, doação Erwino Menegotto .

6 - Uma balança tipo Romana, doação Germano Stein S.A.
7 - Uma Porca Caruncho, doação Prefeitura Municipal
8 - Um jogo de latas para Mantimentos, doação R. Grossenbacher S. A.
9 - Um Moinho quirera, doação Metalurgica Timboense S. A.
10 - Uma Serra traçadeira, doação Milton Bardal & Cia. Ltda.
11 - Um jogo Aluminio, Chá e Café, doação Posto Hans Beyer
12 - Um Debulhador de milho tipo Tamoyo, doação Müller Irmãos Ltda.
13 - Uma Forma p. bolo "Waffel", doação Müller Irmãos Ltda.
14 - Um jogo ferramenta, 4 peças, doação Pedro Rengel
15 - Um Serrote de 55 ctms., doação Milton Bardal & Cia. Ltda. .

16 - Um Saco Adubo pj milho, doação Buschle & Leppér Ltda.
17 - Um Saco Adubo pj milho, doaeão Busohle & Lepper Ltda.
18 a 20 - Um Saco Ração Balanceada, doação S.A. Moinhos Rio Grand.
21 - Um Serrotê pj podar, doação Milton Barl;lal & Cia. Ltda. .

22 - Uma Leitoa Buroe-Jersey, doação Preteíture Munic�al
'

23 a 24 - Uma Leitoa Berksyre-Caruncho, doação Prefeitura Municipal
25 a 28 - Um Leitão Caruncho, doação Prefeitura Municipal
29 a 34 -,Um casal Marrecos Pequim, doação PrefeituraMunicipal

� : :r ·B}h �::l �=�:.��WM��gJ:!1:1=1:i��
.

47 a 52 - Um casal Frangos Rodes Vermelha, doação Prefeitura Municipal
53 - Um Pulverizador "Lavrador", doação Dr. Felix Schaeffer - Dir. D.D.S.V.
54 - Um Saco H.C.B., doação Dr. Felix ScMeller - Dir. O.D.S.V.
55 - Premio Segredo, doação Dr. Lauro Bustamonte - Dir. Fomento Animal
56 - Premio Segredo, doação Dr. Vitor Peluso, Secretário

.. Agricultura
57 - Um Chuveiro Elétrico, doação Schulz & Cia. Ltda.

.

58 - Um Nivel "Canário"
59 - Um Aplicador Blemco, doação Blemco S.A.
60 - Um Balde de Zinco 7 litros.
61 - Dois Alfanges doação Jobrasil
62 - Um Alfange· doação Jobrasil
63 - Dois Forcados doação Jobrasil
64 - Um Forcado doação Jobrasil

Em Todas as Boas Farmácias
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Os bilhetes poderão ser adquiridos a Cr$ 20,00, nésta Associação,
nos postos de Corupá e Nereu Ramos e com os agentes, dando direito a en-
trada no recinto da festa.

.

IChurrascada - Beb"ida. - MÚlsica! I
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