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Jua�ez Tavora

79 ANOS
<Jaraguá do Sul completa boje 79 anos

de fundação. Em 1876 o Coronél Eniílío
Carlos Jourdan aqui chegava com uma tur
ma de operários, e armava barraca na con
fluência do Itapocú com o rio Jaraguá.

A viagem fora feita rio acima, em ca

nôas, vadeando itoupavas e impulsionadas
pelos braços fortes dos pretos e dos cabo
clos de'Barra Velba que se incorporaram

.

a
. expedição.

Jourdan, belga de nascimento, brasi
leiro de coração, heroi da guerra centra o

Paraguai, jogou e perdeu nessa expedição
tudo o que possuía, inclusive a sua msscu
la saúde.

Mas o chão que ele como ente cívilí
sado pisou em primeiro lugar, e ao qual
dedicou todos os seus esforços de homem
idealista, recebeu com carinho a semente
plantada e, a obra continuada por outros
bandeirantes apresenta-se hoje como uma
comuna das mais belas e progressistas do
torrão eatarínense, de sobressalto em so

bressalto, disputada entre Joipvile e Paratí,
foi em 1896, vinte anos depois da fundação,
elevado 8 categoria de distrito do primeiro
dos municipios referidos.

I

Foi seu primeiro Intendente o sr. Vitor
Rosenberg que governou até 1911, tendo
como substítuto o sr. Henrique Píazera até
1920; Leopoldo -Ianssen até H24j Artur
Müller até 1925; JO(}O Doubr8�Aaté 1926' e
novamente Artur Müller até 1930. Com a

revolução de 1930 govern-aram ainda Ro
berto Marquardt, José Bauer e Waldemar
Grubba.

Em 26 de março de 1934, constítuío
com o distrito de Hansa o novo municipio.
O sr. José Bauer foi seu prímeíro prefeito
até Maio de 1935; Waldemar Grubba até 21
de Abril de 1936; Leopoldo Gereut. até 6
de Janeiro de 1938; Tenente Rui Stokler de
Souza, até 2' de Fevereiro de 1938; Tenente
Leonidas Cabral Herbster, até 24 de Abril
de 1947! Bemaolo O. Seara, até 1947; Joa
quim Piazera, até 12 de Dezembro de 1947;
Waldemar Grubba, até 1951 e atualmente
exerce esse cargo o sr. Artur Müller.

\

Feriado
M.uni-cipalCUTUCAIUUL ..

Entre os vários
"contos do vigário",
como o do "paco,
do bilhete, do lote,
da noiva, do defun
to, etc.," há tam
bém

.

o "conto da
Sociedade", este de
"parto" recente! ...
.Nesta nova espécie
de "conto", uns

amigos aqui de Ja
raguA que não são
"otários" emba rca
ram direitinho, não
tendo mais noticia
nem da "entidade",
nem do "carvão"
com que contribui
ram e· que foi "pa
pado" pelos "funda
dores'" da tal "so
ciedade"!... Portan
to, meus amigos,
"olho viVO" nesse

negocio de "socie·
da.de''; que os "viga" .

andam por aí! ..
Manjaram! ...

I' JOCAPi

Amanhã, dia 25,
Dia do Colono, é
feriado Municipal,
devendo conservar
se fechados os es

tabeleoimentos co

merciais e indus-
triais. _

em Jaraguá e ·Joinvile
� interpelações feitas ao candidato pelos

snrs. Artur Müller e João Oolin GENERALl •• :
Inesperadamente ehe- rurais agro-pecuária e

gou dia 12 a esta cidade, como sería feito o Io- Aconteceu durante a mêsa redonda após o

o sr. General Juarez mento agricula para
comícío pró candidatura presidencial do General

Tavora, candidato a aumento da produção. Juarez Távora, em JoinviUe. Suscitam-se e inda

presídencía da. Repúblí- A segunda pergunta, foi gam-se medidas governamentais várias. Diversas
ea pela UDN, PDC, PL de qual era o pensa-

as perguntas dírígtäas ao General-Candidato.' In
e PSB. Embora o ilustre mento de s. excia. sobre daga-se daqui. Interrogá-se de acolá. Eletricidade.
militar chegasse a tar- a fundação dos Tiros de Transporte. Fomento. Lucros extraordinarios. Le
dinha e sem comunica Guerra nos municipios gíslação, previdência social. Mas, tôdas elas, con
ção previa, logo reuniu- agriculas, para evitar -O sultas e inquirições de há muinto corriqueiras
se na 'Prefeitura 'Muni- exodo dos conscritos nos debates, públicos. .

cípal, onde parou, cerca tão necessarios ao de Eis que então se levanta, sob curiosidade
de 80 pessoas, que o senvolvimento agríouía. geral, um homem. O representante de uma célú
foram cumprimentar e Logo em seguida o can-

Ia munícipe, cuja base máscula é a alimentação,
com as quais palestrou. didato fez longa expla-

o pão, o feijão. É o Prefeito de cabelos brancos
De Jaraguá, o candí- nação sobre esses dois de uma modésta "colônia". Mas uma colônia que

dato popular seguio assuntos, os quais Ire- é um celeiro. Levanta-se -o Prefeito Municipal de
viagem para Joínvíle, mos focalisar no próxl. Jaraguá do Sul. E eletriza o auditório, centraliza
onde no Salão da Liga mo número. sôbre sí a atenção geral com apenas duas per
das Sociedades, teve lu- As perguntas seguín- guntas. Duas interrogações que consubstanciam a

gar um comíeío e a tes foram feitas pelo sr. espinha dorsal do Brasil. Duas inquisições que

I costumada sabatina. João Colin, versando que arrebatam, empolgam pela energia, pelo aoer

Depois de falarem os sobre burocracia e in- to, pela coragem moral e cívica de quem ali es

representantes do díver- Ilação, Seguiram-se ou-
tava representando 55.000 habitantes da enxada e

sos partidos que o tras perguntas sobre do arado.

apoiam, 'o candidato ensino, distribuição de
- General! - é a primeira' pergunta do

pronunciou longa pre- lucros etc., assuntos to- Prefeito Oolôno, do Prefeito-Síntese, - General,
gação cívica em <torno dos quemereceram longa queria perguntar-vos se v. excia., quando Govêr
dos problemas do Brasil. explanação do general. no, continuará ou ampliará a 'assistência agrícola
Terminado seu díseur- às células vivas da Nação, fomecendo-Ihes ma-

so, começaram as per- Eram maís de 24 ho- quinário e conceituando os municipios produtores
guntas sobre o

.
rumo ras, quando terminou o

na posição vital que lhes cabe dentro' do âmbito
administrativo quando comicio, que teve o agro-economíco da Nação.
fôr governo. comparecimento de cer- Entusiasmo .. Aplausos. Espetativa.
O primeiro a tomar a ea de mil pessoas, tendo

- General, é a segunda inquirição ínelsíva,
palavra foi o sr, Prefeito delegações de S ã f)

- queria saber e transmitir à valorosa Colooi,a
4rtur Müller, que depois Francisco, chefiada pelo que aqui tenho a honra de representar, queria
�e. ·br"ev� iqt:roito, - PfI,"" 81.'"", .Felip". J4.ussi•. - de' saber o que v. excís. pensa sôbre o restabeleci
guntou ao general qual Campo Alegre, pelo 'sr mentô dOE("Tir98 'de '(}Uem,'" que podê.ría EJst8n'Ca�
seria sua orientação Carlos Brandes e d� em grande 'parte, o êxodo doloroso que vem atrí-

para com os homens Porto União, pelo sr. bUlanEdo abvida das ,zdonads rdurais. .

..

lto í fIque trabalham nas zonas Artur Oesar. ' ca eça ergui a, e o em ríste, pelo In a-

do, personificando a gléba da ceifadeira, da char
rua e da debulhadora, do pão se do arroz, o sr.

OS FESTEJOS D·E HOllE Artur Mueller remata, fulminando:'
.

. 'J
.

- Porquê, General, funcionário' nenhum tra-

Chegaram os representantes do sr Go- ba!ha, operar�o nenh?m se aníma, soldado nenhum
. briga de barriga vazia!

vernador e Secretario da Agricultura .I - ReEll!te fu_Iminante. Aplausos .arrebatados.
. Consagraçao da síntese de um Prefeito no posto

O sr. Prefeito Muníeí- Souza, Secretario da Se- avançaäo de sua autoridade. Representante im-
pal recebeu comunicação gurança Pública. perturbavel de 55.000 habitantes.
do sr. Governador lrineu Bravos! sr. Prefeito Municipal.
Bornhausen, de que não o dr. Vitor Peluso, Nossos parabens, sr. Artur Mueller.
podendo comparecer Secretario da Agricultu- Ésta vossa atitude valeu um programa,
pessoalmente aos. feste- ra será representado pe- caracterizou e perpetuou o vosso govêrno.
jos do "Dia do Colono", lo dr. Lauro Fortes Bus- Definiu uma personalidade,
será representado pelo ,tamente, diretor da Pro- Bravos!
dr. Pelagio Parigot de duçãQ Animal. (O OBSERVADOR)

VISITAM
s. Catarina Operários da Agro-Pecuária

Salve o Dia do ColoDoo CARDEAL DE Salve o 25 de Julho
MUNICH E O.

EMBAIXADOR
Por J. DE CASTILHO 'PINTO

ALEMÃO participar dos festejos
dedicados aos operários
da agro'pecuária.
Aliás, num país como

o n6SSO, conhecido co.mo

quase que essencialmen
te agricDla, as festivida
des destinadas a hDme·
nagear DS homens da
laVDUra de modo algum
podem passar desperce- Por isso repetimDs, a

bidas.' Ainda mais na festa de hDje, no. Posto
épDca que atravessamos, da Rua Marechal Deo'
em que um dos magnos doro, cDntará sem dúvi
problemas que vêm da com O. apoio irrestrito
afligindo a NaQão é o de todos-' os jaraguaen
da excasses de produtos ses, desejosDs de home
da agricuitura, o presti, nagear, com a sua

giar a festa dos colonos presenQaj a laboriosa
é não s6 uma necessida- elasse que movimenta a

de mas até. um dever nossa máquina agricola,
de patriotismo. Porque na sua data máxima que
em prestigiando-a, esti- no· Estado é o Dia do
mula-se a claise à ela Colo.no.

Mais uma vez engala-
P f na-se � municipi9 de

O sr. re eito Artur Jal'aguá do Sul para co-

Müller recebeu do memorar o DIA DO

sr. Governador do COLONO, para festejar
a data consagrada aos

Estado o telegrama trabalhadDres que ama·

segu'h,lte: «Lamento nham a terra, que mou-
.

f
. . . rejam nos campos e nas

In ormar ImpoBslbl-1 fazendas.
De acordo com o con- lidade comparecer E bem como das vezes

I
trato assinado com o festividades It Dia do anteriores" a festa, este
governo da Bolívia,

. ano anteCIpada de um

I desde o próximo mês Oolono» nesse mum- dia, e que já teve seu
irá o Brasil receber cipio, virtude visita inicio ás primeiras horas
gasolina � querozen� da .

1 de hoje no PDsto Agro
Bolivia, sendo daquele., ofiCIa Cardeal Arce· Pecuário Dr. João Cleo·
produto um milhão e bisbo de Munique e fas, há de alcançar o
vinte mil litros mensais embaixador alemão, mais pleno êxito, porque
6 deste 210.000 litros. O dia 25 do corrente. esse é o desejo comum
fornecimento será gra- Sa\1dações (a) Irineu de todos os municipios.
da�vamente aumentado

Bornhausen _ Gover. Para alí, pois, acorrerá
até o dobro dessa 'quan- toda a comunidade jara-
tidade. nador. guaense, desejosa de

Petpoleo da

....Bolivia

ligada e por assim dizer
o seu _.imprelcindivel
trabalho, donde há de
vir uma maior pr'Odução
de gêneros da lavoura e

com isso a consequênte
baixa no custo dessas
utilidades de primeira
plana.

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



OORREIO no povo DOMINGO DIA 24-7-195õ

�� �t1K��íll"rJj'A(�__

�
, \ .' I

",.

-

BEVER
•

.
.

JARAGUA DO SUL - Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 158 - SANTA «ATARINA.

,. Secção de lavagem - Deposito de lubrificantes � Combustível

Lubrlíícação - Carga de Baterias, etc. etc.
.

Consêrto - ·Reforma e Retificação de Automóveis e Caminhões

. Lvuws täli!UMU41!U lV110MDb' .

.

=�mtlllUil!)IUVN YJ%iÇ JlVmmd
•.-------------------------------------------------------------------------------,.

./

Retificadora de Cilindros
o POSTO BEYER avisa aos srs. proprietários de automóveis, que

acaba de instalar uma grande Retificadora. ,de Cilindros
-- .

bem como um retificador de valvulas e de assentos de valvulas
.

.

\"..
Para retificar seus motores procure. imediatamente o

POSTO BEYE,R O Preferido da .Cldade

Serviço rápido e garantido

.I--__�----------------------------------------.--------------.--�----.---------_I.

Indústr�ás· Reunidas ,Jaraguá ..

S.
·

A.
Funôação ôe ROD. HUFENUE55LER

JARAGUÂ \ DO SUL Santa
-

Gatarina Brasil--
' Caixa Postal, 15

J

Fábpiea de· Essências, Cafeína e Fecularia

FÁ.BRICA. DE E§s1tNt::IAS PARA �UALVUER FIM, COMO SENDO PARA:

Bebidas sem álcool (Gazosas) Bebidas alcoolíeas Garemelos e Doces -,. Sorvetes

FABRICAÇAO EM GRANDE ES�A.LA. DE:
, Suco Integral

.

de Laranjas
Óleo de Laranja, O_!eo de Tangerina

, .

FABRlfJANTES DAS SEGUINTES �§PE(;IALIDA.DES::
Óleo de Limão Deterpenado

Óleo Ide
. Laranja Deterpenado

Óleo de Tangerina Deterpenado

\

Extrato de Guaraná Natural, em conformidade com o que dispõe o regulamento do emprego do

GUARANÁ na fabricação de bebidas
\ ,

•

Arligos para sorveleria. copínhos e sorvelina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NAVIO
atômico,Jaraguá do Sul Frente de Renova

,

ção .Nacional
.._--- ---....;

Tem-se como certa a

AUGUSTO SYLVIO I Mensagem aos homens de 'bem aPr:ovação do projéto
Quanto à colonização lho menor, cuja data, 7 precisão, as varias pe- O aparecimento da candidatura JUAREZ TÁ- WASHINGTON - A

propriamente dita de de Julho de 1897, deve regrínações que, crista- VORA à Presidência da República representa a mals Camara dos Deputados
Jaraguá do Sul, sabemos ser tomada como a de Iízandose, arrlgímentan- viva e a mais pura das esperanças pera os que aprovou um projeto de

Que da caravana de seu fundação daquêle distrito. dó-se, comprovariam em aspiram o bem da Pátria e a solução pacífica e legal leí para a construção
fündador, CeI. Jourdan, têrmos sociológicos, o da grande crise em que ela se debate. Esta cendí- dum navio mercante

composta de 60 elemen- Dizer, porém, que a desenvolvimento do CQ- datura, por sua própria expessão, não deve ficar atômico. O projeto passa
tos, 35 de côr, migraram imigração germânica (ou lono que se torna lavra- limitada aos circulos partidários, que já transcedeu, agora ao Senado, espe
para São Francisco do alemã) encontrou virgens dor QU citadino. E, na vigorosamente, incendiando as imaginações de ho- rando-se que aCamara

: Sul e Parati (hoje, Ara- e despovoadas as terras acepção caracterológica mens de todas as classes sociais, das cidades e dos Alta também aprove.
quarí). Dêntre êles vivia, jaraguaenses, é um equi- tratar-se-ia de um de- campos, e dos que, nesta hora, desejam libertar suas Anteriormente o, con
até pouco, o velho Ca- voco, Porque já, aqui senvolvimento que trans- concíênclas, em salutar reação moral. gresso havia rejeitado o

"Iíxto Borges, de quem haviam muitas familias forma o homem marginal Assim, pera unir essas fôrças, tunda-se, nêste projéto de Eisenhower
até o momento, embóra brasileiras, dentre as em homem aeulturado, momento, a FRENTE 'DE RENOVAÇÃO NACIO- para a construção dum
as coligindo, ainda ígno- quals ainda hoje existem Integrado num novo ciclo NAL, em que poderão caber todos os homens de mercante atômico, porém
ramos informações Iíde- os Ciprianos, Florianos, com as características bem, todos os homens de bôa vontade, todos os empregando um reator

dignas transmitidas sôbre Siqueiras, Moreiras, Fe- imanentes
.
da fundação brasileiros com a plena consciência de suas respon- semelhante ao do sub-

as circunstâncias de que lisbinos, Thomázes, Pi- do núcleo de então. Ao sabílldades cívicas, unidos no mesmo ideal de res- marino Nautilus. Eisen-
se revestiram os primei - nheiros, bem como tam- lado desse processo, de teuração da dignidade na vida pública breslletra. A hower queria que o seu

ros peeíodos após o de- bém as familias italianas grande importância eco- FRENTE DE RENOVAÇÃO NACIONAL, em que navio atômico fizesse '

sembarque
\ do Coronel dos Minattis, Depaolís, nomica e social e demo- se integram, latilo a lado, todos quantos, dentro ou uma viagem de voltá ao

às margens do rio Ita- Bagatolí e Morettis. Da- gráfica, poder-se- ia ob- fora dos .partldos, queiram juntar seus -esforços a mundo, para demonstrar
pocú. Conhecem-se, en- tam dessa época de co- servar outro fenômeno, esta campanha, prega antes de 'tudo a emancipação o uso da energia atômí
tretanto, fátos não menos Ionização hanseatica os de Interesses mais so- da consciência do eleitor pare que posaarnos realizar ca para a paz.
interessantes da época nomes de Luiz Schroe- ciológico (maís "pro- pelo voto livre e consciênte, as reformas sociais e

da escravatura, fátos der, Gustavo Hoffmann, gressísta"], ou seja uma políticas que se fazem imperiosas e urgentes. Lu-

NA ASSEMBLE'IAêsses que podem ser Jorge Czerniewicz e Otto espécie de "anseio pelo tando pela emancípação da consciência do eleitor,'
coligidos pacientemente, Loefler. novo" (dr. W. Aulích) : lutará centra a compressão, a fraude e a corrupção,
como êntre os desceu- Constata-setambémem enquanto os elementos bem como conrra os que tudo pretendem decidir à
dentes das figuras tra- Jaraguá do Sul em Ie- citadinos sujeitos, às revelia da mesea eleitoral. A vitória de JUAREZ
dicionais de um Abdon nómeno étnico (de que impressões (ilusórias) TÁVORA no pleito de 3 de Outubro próximo, sem

Baptista e do CeI. Pro- nos ocupamos em recente dos fatôres sociais -me- afetar a estrutura 'dos partidos, deverá espelhar, antes
cópío Gomes, então se- conferência sôbre o pro- tropolítanas trazidos pe- de tudo, a meíoridade do eleitorado brasileiro, con

nhores feudais de apre- blema de étnias no sul los fenómenos de uma vertendo-se, no marco basilar desta renovação dos
cíavel número de escra- do Brasil), quanto' aos conjuntura economica valores nacionais, necessária para que surjam homens FPOLIS. - Rompendo
vos. elementos que compu- com reflexos em todo o mals aptos, mals capazes, mals compenetredos das os compromissos assu-
O atual centro urbano nham as levas de ímí- pais, procuram obter responsabilidades da vida pública, maís ciosos de midos pelos diversos lí

de Jaraguá do Sul.Toca- grantes germânicos, en- maior rendimento de sua reputação, maís ardentes no seu patriotismo e deres partídarlos na As
lizado entre os rios Ita- tão em fase de caldea- capital com aplicação de na sua fé democrática. sembléia Estadual as

pocú e Jaraguá, se pro- meato e em minoria. economia nos grandes A FRENTE DE RENOVAÇÃO NACIONAL bancadas, do PS_D e PTB
cessou pela junção neles Trata-se de alemães de centros, economia aufe- tem os seguintes pontos essenciais de sua orientação: votara� na sessao cont�averificado de duas cor- províneías e "tribus" de rida na terra, outros há, t _ Defesa da instituição da família: o .p�dldo de urgenc!arêntes migratórias, de regiões e zonas diferen que, em sentido conträ- 2 _ Manutenção e aperfeiçoamento da legisla- solícítado para votação
forte penetração, proce- tes (alemães da Badênia, rio, aplicam-na no re- ção ,

trabalhista: do .Plano de Obras e,
dente de Bruederthal de Oldenburgo, da Re- tôrno "ao interior". É 3 _ Adoção de uma política geral de desceu- EqUlp�mentos,. após trez
(Iéste) uma, e do Vale nânia,

.

de Schles�i_g- provavel que tal atitude tralização: ,tentatIvas Ieítas pela
do Itajai (sul), outra. A Hollsteín, �a Pomera�la, �ontenha, ao l�d� de 4 _ Fortalecimento dos Municípios: UDN para qu� o Plano
ésta corrênte de infiltra- de Brunswlg). Predomlna �nteress�s rgat�,rlallstas, 'õ _ Aprovewamento máximo e defesa de nossas fosl!le a plenárIo.
ção deve-se a' fundação a inf�uência pomerâni� relampe�?s?e saudade 'riquezas r.aturais: . �ouv,e empate na vo-
de Rio da Luz Garibaldi nas dIversas zonas, cor- da �leba ,nao sendo nem 6 .....:. Incorporação da mulher ao poder político. t�çao, cabendo ao pre-
Rio do Cerr� etc. d rênte 'migratória pome- colonos nem lavradores,

I
'

'

_
sldente Braz Alves de-

encontro -de �mbas as rânia essa que, do Vale mas avançados empreen- A FRENTE DE RENOVAÇÃO NACIONAL sem sempatar, o que fez
corrêntes resultou na do Itajai, penetrou vito- dedores modernos agri- ser, assim; um partido político, é um movimento contra a urgencia pedi
periferia citadina de hoje. riosamente na área do colas. Neste sentido de- cívico que faz apêlo veemente às reservas de espe- da. Com esse resultado

. hoje Municipio de Jara- ve.se reconhecer nêste ranças, its fôrças morais, ao amadurecimento da antecipa-se o destino queMuitos habitantes de guá do Sul. espirito agrário um fatôr consciência política de todos os bom\) brasileiros, terá o Plano de Obras,
hoje têm sua ascendên- Só quem conhece as sociológico de uma acul- para que possa alastrar-se por todo o Brasil e levar pois infelizmente os de
cia ou no Vale do Itajai diferenças regionais ên· turação bem sucedida, o a cada cidade, a cada vila, a cada distrito, a cada putados, pessedistas e
ou em. Joinville e cir- tre camponêses européus mpvimento do homem rua, a cada quarterão, a cada casa, a palpitação de trabalhistas colocam os
cunvizinhança, que for- pode avaliar o alcance pars o campo, cuja ca· seu entusiásmo, na criação de núcleos de resistência seus interesses partidá
neceram �a maior parte dêsses caldeamentos no l"acteristica reveste o eleitoral-capaze.s de conter a degradação da política rios acima dos legítimol!!migratória para o de- estrangeiro, no Brasil, homem moderno de mi- brasileira e de operar o milagre da reabilitação do interesses de Santa Ca-
senvolvimento da atual nêste caso. Não houve, gração. voto popular. tarina. '

Jaraguá do Sul. pois, como se presupõe
A Sociedade Coloniza- erroneamente, transplan- O comportamento do

dors Hamburguêsa, por tações de comunas in-. lavrador é determinado
sua vez, através de um teiras da Alemanha. pela natur�za, e o do
contráto celebrado com Quasi tôdas as colônias citadino pelo homem. É
o Govêrno Estadual, de- fundadas por imigrantes nestas relações que pro
cidira-se c o lo n\i z a r 'germânicos se compõem curaremos estudar e
600.000 hectares de ter- de elementos étnicos di- conceituar, como devido,
ras, donde surgiu Hansa - versos. no último artigo désta
Humboldt (hoje Corupá). Si se houvesse pro· acanhada série, a ação
Interessante anotar que cessado até aqui, nêste transcendental do atual
os primeiros imigrantes interregno, um "fec,ha Govêrno Municipal, que,
Já desembarcados foram mento do circulo",! po- proporcionando à classe
Otto Hilbrecht e seu fi- der·se·iam fixar, com vital agricola modernos

( 2°. de uma série de 3 )

Pessedistas e pete
bístas votaram
contra um pedido
de urgencia

caminhos de progresso, origem geográfica e na- seu meio ambiente pre
assegura à Comuna o cional do homem para gresso, da sua formação
alicérce básico de sua o seu julgamento e a educativa pessoal. (dr.
politica economica, sem justa apreciação dos seus W. AulrU,h).
abastardamento mas, se feitos, para a elucidação
possivel, com ramifica- e análise dos seus su- (Correção do 1°. arti
ções correlatas, solução cessos e suas frustações, go: fundação de Jaraguä
feliz de uma agricultura -;- mas será indispensá- do Sul: 25 de Julho de
talvez industrializada. vel, em adição, algum 1876).
- E' certo serem bas-

.
collhecimento da 8ua (Continua)

tante significativas a I procedencia cultural, do I
,. � 1 .

/',
,

JORGE MAYERLE S. A. - Comércio·
Casa fundada em 1918

I

-ATACADISTAS'81 •• '111

Caixa Postal, 39 Telefone, 609 End. Tel. «JOMA»Avenida Getulio Vargas, 998

Compradores de produt0s
. -

Importação
coloniais em grande
e Exportação

escala

-

Secos e l\lolhados, Armarinhos., Ferragens,de Louças, Conservas, Perfumarias, Papelarias,e Vidros, etc.

I

I
'
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA .25-7-1956

OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO���i!OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO� DELEGACIA AUXI-
00 � LIAR DE POLICIA

; Associação Rural de Jaraguá do Sul; A V I S O

I Dia do Colono I�
00II Festejos do dia 24 de Julho de 1955 ;� ----..................,..............,...........- ••••__ ••••••••••_ ...........

00m �
zes Local: Centro Pecuário "João Cleophas" �

� ,00
� 00
m Como é de tradição, tamhem este ano a Associação Rural de Jara- II
m guä do Sul, levará a efeito grandes festividades na data dedicada a laboriosa �

� classe dos agropecuários. �
� As 9 horas - Recepção ao Exmo. Snr. Governador do Estado. �
� » 9,30 horas - Desfile das Associações Esportivas e Recreativas l:3'S

� em homenagem ao Colono. �
� }} 10 horas - Inauguração da Exposição. W
l:3'S » 11 horas - Inauguração do, Edifício da Delegacia de Policia. l:3'S

, 00 }} 12 horas - Churrascada oferecida ao Exmo. Snr. Governador 00
00 e comitiva. 00

;
As 15 horas terá lugar a extração da rifa em beneficio désta enti-

��dade, constante dos seguintes premios: l:3'S

1 - Uma Novilha Jersey, doação Governador Irineu Bornhausen
� 2 - Um touro Holandes-Jersey, doação Prefeitura Municipal �2lJ;S 3 - Um arado Tipo Rud Sack, doação Associação Rural �� 4 - Uma máquina de cortar trato, doação Cia. Máquinas Famac l:3'S
� 5 - Uma Carpinadeira, doação Erwino Menegotto �m:s 6 - Uma balança tipo Romana, doação Germano Stein S.A. �

I
7 - Uma Porca Caruncho, doação Prefeitura Municipal l:3'S
8 - Um jogo de .latas para Mantimentos, doação R. Grossenbacher S. A. OO�9 - Um Moinho quirera, doação Metalurgica Timboense S. A.
10 - Uma Serra traçadeíra, doação Milton Bardal & Cia. Ltda.

� 11 - Um jogo Alumínio, Chá e -Gafé, doação Posto Hans Beyer 0012 --::- Um Debulhador de milho tipo Tamoyo, doação Müller Irmãos Ltda.
� 13 - Uma Forma p. bolo "Waffel", doação Müller Irmãos Ltda.

I
14 - Um jogo ferramenta, 4 peças, doação Pedro Rengel .

00
15, - Um Serrote de 55 ctms., doação Milton Bardal & Cía, Ltda.
16 - Um Saco Adubo p/ milho, doação Buschle & Lepper Ltda.
17 - Um Saco Adubo p/ milho, doação Buschle & Lepper Ltda,
18 a 20 - Um Saco Ração Balanceada, doação S. A. Moinhos Rio Grand.

00 21 - Um Serrote p/ podar, doação Milton Bardal & Cia. Ltda.
� t 22 - Uma Leitoa Buroc-Jersey, doação Prefeitura Municipal

OO�
23 a 24 - Uma Leitoa Berksyre-Caruncho, doação Prefeitura Municipal

zm 25 a 28 ......!. Um Leitão Caruncho, doação Prefeitura Municipal
29 a 34 - Um casal Marrecos Pequim, doação PrefeituraMunicipal
35 a 40 - Um casal Frangos Plymouth Branca, doação Prfeeitura Municipal

;00 41 a 46 r Um casal Frangos New Hamphsyre, doação Prefeitura Municipal
� 47 a 52 - 'Nm casal Frangos Rodes Vermelha, doação Prefeitura Municipal

Izm,
53 - Um Pulverizador "Lavrador", doação Dr. Felix Schaeffer - Dir. D.D.S.V. �
54 - Um Saco H.C.B., doação Dr. Felix Schaeffer - Dir . .o.D.S.V. zm
55 - Premio Segredo, doação Dr. Lauro Bustamonte - Dir. Fomento Animal �56 - Premio Segredo, doação Dr. Vitor Peluso, Secretário, Agricultura �
57 - Um Chuveiro Elétrico, doação Sch'ulz & Cia. Ltda.

;�� 58 - Um Nivel "Canário" ,

ms� 59 - Um Aplicador Blemco, doação Blemco S.A.
zm 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

l:3'S
Os bilhetes poderão ser adquiridOS a Cr$ 20,00, nésta Associação, 00

nos postos de Corupá e Nereu RamOS e com os agentes, dando direito a en- �
trada no recinto da f�sta.

'

m
I Chu�ra-:-'cada - Bebida. - �úsica! I ,�

A DUetoria da Associ"'",Rural :Ortda as autoridades, � "so- I
ciados e povo em geral para com sua presença honrar a festa dos lavradores, zm
esteio econômico do nosso municipio. �

,Jaraguá do Sul, em 15 de Junho de 1955. m
A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO RURAL �

O PREFEITO MUNICIPAL � Tonlco dos convaleseentes
� A COMISSÃO ORGANIZADORA 00 I Tonico I dos desnutridos IZ3S

. '� I��OO�OOOO�OO�OOOO��OO�OO�OOOO���OO����OO �Pili�s,Dey�����
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga
nismo com o

...,,_._ _._ _ _._ _.__ __ _._._ ···_···_····_·_······__

·_········:-.1 TALHERES DJ:ö' AÇO11-·-·
.. ···_-_····_····_···_····_·······_-·.._····_·····._._._•••_._•.•_ ••••__•__.....

:: LJ

ii 11» ii iODxidavel
ii Ir]I» O § 1f ((l) ]R 18 Y JE � II li da mais afamada marca',

H - , ii' "HERCULES" em estojos
ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 ii de 48, 104 e 130 peças,
ii li bem como todas as peç_as
li JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA II avulsas, o f e r e c e pelos

�---------

ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, li menores preços a Casa Real
ii '

combustível e acessórios. r defronte ao C i n e Buh r

ii Lubrificação-carga de Baterias etc.
ii
li CONSERTO
ii
ii
H i

li 'SERVIÇO RÁPIDO E GARA;NTIDO ii
Li :I

'.::::::::::::=.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::=::::-.::::::::::i)'

r:'-.
·--·I_:·-I!--·-··I.'_'·-'I-:II�!��'--;;;Il..===; ·;;;;;;;;;'-'--;;I,;;:�_'_;;-:--;.=.-�I

.. _ c=
I

Foto Pi.zer8 � I�

III Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 Jaraguá do Sul

-�liu Defronte ao Ginásio São Luiz II
ti:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::.::.�::::::::::::::::::';:::::::::::::::::::i\ .,

/ i

',:1.' ,Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. i,:,:i I I-I
i- 'Fotografias em O"eral -. Filmes de varias

ii._-I!! JH:ArJR.IZ:: JO][NVII,LE ii Ó

IIii ii &'_.4)_...ci�"",","""_......"'(!)
marcas e tamanhos '

ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
Cure se""- males e poupe seu

ir
Tem a- disposiça-o apaxrelhos fot'oO"ra-ficos ale- 1-li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

..

U8 I - -

o

-

'ii ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MEOI- bFoAmRdMi.nhAeh:CoIAcomprNanOdoVAD! Dm·,_-
mães «VOIGTLÄNDER» e outros de ótima' r

.. I-_n ÇAO - Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS III qualidade - com lentes azuladas. D
ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO-

de BOBERTO 11. BOBST
- Veja a eJ!:posição :em compromjsso.

Iii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii U
a que dispõe de maior

sortimen-I-
Dispondo do melhor equipamento, ;r!! luz e torça de qualquer capacidade...

di
to na praça e oferece seus arti. pode atender á todo 'e qualquer

'

i.:.:, '

A nossa sec,ão de instalações atenderà com presteza e qualquer pe
.

do de ':.'.
•

t
.

"SOS

==:1-
gos a preços van aJ... chamado fora do dabinete.ii instalação de luz e força. ii Rua Mal, Deodoro 3 - Jaraguá o,

l� _. _._� .,. , , ..)) ......�tn....�""-�""-�� .1:.: e I ii " !".." U a _-....;: - _ --_._--------_ __ _ __ _-_._---_ _ _-_ _ _..............���

•

"

REFORMA, E RfITIFICAÇÃv DE AUTO

MÓVEL E CAMINHÃO. lUUES r IROIQUITD r

IliBO [BfOSIUID
(SILV....)

ClRAND€ TONtOD

Edital de Citação
o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito dá

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

FAZ SABER, aos que o presente edital de citação com
De ordem do Sr, De-. o prazo de trinta (30) dias virem, ou dele conhecimento ti

legado Auxiliar de ,Poli- v�re�. q�e por parte de Ag}miro �ib�i�,o e sua mulher, III:e
aia comunico a lodos 08 Ioí d�n�da a petição do teor seguinte: Exmo. Snr, Dr. JUIZ
'. A •• de Díreíto da Osmarca de Jaraguá do Sul. DlZ, AGIMIRO

�otorlstas dêste mumci- RIBEIRO e sua mulher, brasileiros, casados, lavradores, re
pIO, portadores dai Car- sidentes e domiciliados no lugar Rio Branco, Municipio de
teiras Nacional de Habí- Guaramirim, nesta Comarca, por s.eu bastante 'procurador,
Iitação para se apresen- advogado ab8:ix0 assina�o, qu� por si e seus sucessores,

,
. . vem prossegumdo ha mais de trinta (30) anos, mansa e pa-tarem nest� AuxIlIar, c0l!l cificamente, sem interrupção nem oposição, o, terreno sito

suas carteiras, as que 11- no lugar Núcleo Rio Branco, Mun. de Guaramirim, com as

verem mais de 5 anos de seguintes confrontações: frente no ltio Ponta Comprida com

atividade afim de sub- 250 metros, fundos com Nazári� Ma�angonni e Celeste .Pos-
,

, tai, de um lado com Luiz Zermmanm e por outro lado 'com

�eterem-liIe a exa�e me- terras de Aristides com a área de mim 175.000 mts. 2 (70
dICO, para obtenção de morgos), como não possua nem tenha titulo de posse e d.o
sua :liicha de revalidação, minio nem mesmo es�ndo tran�crito no regístro _de lI�óvels;
de conformidade com a quer, perante V. Excía., regWanza! os seus díreítos, sobre o

1
. . A referido imóvel, pela presente açao d�.VSOCAPIAO, com

er em VIgor. fundamentos, no' Art. 552 do Código. CIvil e segundo o pro-
Jaraguã do Sul, 8-7-55. cesso estabelecido no Art. 454.do Código de Processo Civil.

OSNl MÜLLER Pel? que, .inyoca o DIREITO. E principio. corrente no Dire!to
. _ . .. Civil brasíleíro, que, aquele que por trinta anos, po� SI e

Bscrívão de PolICIa seus sucessores, sem interrupção nem oposição, pOSSUll' co
rno 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 imóveis.
Neste casso tem decidido os juizes e tribunais do país, ao

usocapiente só cabe a prova de posse, continua e pacifica
no imóvel com ânimo de dono por trinta anos. Os requisi
tos de justo titulo e bôa fé são dispensados (Clovis Bevila
qua, Cod. Civ. Com. 3 vol. E para tanto requer as PROVAS.
Requer seja, oportunamente, com ciência dos interessados,
tomado o depoimento pessoal dos conírontantes e das tes
temunhas, aba�o 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) dias os interessados incertos, para contestarem
a ação presente de Usocapião no prazo de dez (10) dias,
que se seguirem ao término do prazo dos editais; na qual ,

se pede seja declarado o domínio 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 pára 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

'Vende-se valqr de Cr$ 3.50, devidamente inutilisadas). TESTEMUNHAS:
Augusto Valentim do Rosário, brasileiro, casado, lavrador,
residente e doÍniciliado 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,
urna, no Diário Oficial do Estado e, duas, no jornal de cir
culação local. Custas da lei. P. R. I. Jaraguá do Sul, 1°. de
julho de 1955. (a) Paulo Peregríno Ferreira. Juiz de Direito.
"Em virtude do que cito e chamo a todos quantos interes
sar possa e direito tenha sôbre 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 nin

guem alegue ignorancia, mando expedir o presente edital
que será afixado no lugar de costume, publicado pela im-

I prensa local e no Diário Oficial do Estado. Dado 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,

Fósforo Cálcio' Arseniato Ney Franco, escrivão, o subscrevi.
" (a) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direito

a Vanadato de s ó d i o Está conforme o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 4 de junho de 1955.

O Escrivão - NEY FRANCO

,
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DA�TAO:5 !
l\,1A I'ti CH AU I• rum DE IOGUEma A

!
COlO_�O HA. 7' ....0. j
_-1lE Dl r6cA '.SI"'_ j

Uma casa de material
e madeira em Nereu
Ramos, em bom estado
de conservação. _

PREÇO DE OCASIAO
Tratar com Giardini

L. Lenzi.

CONTÉM
EXCELEIT&S

I

ELEMEITOs TOIICOS

II_ I I liiI .U" UI liiiI n. _ II. I!!II IUI iiii UI ii!iii!' III SiR Ida_ lU S! lU... I'FRACOS E "NÊMICO.:i I
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

ml::z:r:=:?I_a I_UI_ IIIIIiE IU_III_UI_ aaa_ani - ,-11'-';11

A. SpringmannDr. Fernando

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

CllBiea Médie. Cirurgia Geral Partos

Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi
tãcio Pessôa n. 206 _ tex-residencia de dr.
Al�aro Batalha).'
Consq,ltas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

- Atende chamados de dia e a noite -

11:::.:=:&. _III _UI GiiiiiII ... _a�._ UI S!l1D1 5!!!! lu_n _ I ii!!!BUI_I.W
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I'

II Es c r itÓ r i o F i s ch e r . II

II II o M&IS ANTIGO II II:
II Contabilidade e Serviços Comerciais II

I

II - em geral - II
II Rua Marechal Deodoro, 204 - Tel. 228 II
II laragu. do Sul II
U=======�=.==========U 1===""""" """""'''''''''''''' =11

� Francisco Antonio· Picc:ione
I

- - -

:�.I:J�DICO

Cirurgia Geral de adultos e crlanças 011-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e. Homens.

ao lado da Companhia Telefonica

JARAGUA DO SUL
u

i!,:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::V

I 'NA FALT A DE

MÁQUINAS DE COSTURA (das melhores marcas do mundo)

Dr. Murillo Barreto �8 Azevedo
I ADVOOADO I

I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda) I

Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122
1

I

laraguá do Sul
- - - .-

--

- - - - - -

•..;:::=:::=:::=:::�=::.�:::::=::::-..::::.....;::::::=:::::=:::::::::_==:::==::::::::.=�

i! I'" It • " e I. e

el e R Iii •.. li
ii ., JARAGUÁ DQ SUL __ iiij II
" ::

H Medicamentos e Perfumarias li
ii Simbolo de Honestidade ii

!I Oonfiança e Presteza. II
ii A que melhor lhe atende ii

II e pelos menores preços II
�:::::=:::==========.::::===:-':=====__i""'�===:rP

Especialis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs.· HOSPITAL

I
JESÚS DE NAZARÉ das is as 18 hs.
c O::R. UP'&' - 8AN�A CA:rAB.INA

Casa vende tudoA comque

�PPf!TfTe

.. ',.> Magres•
Cançaco
PaHidez
Fraqueza

Calçados

li IR s O
são os melhores e

__" mais baratos -

Produtos da:

I Indústria de Calçados
I Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

É iDd"peDaa,,�
o uso do

IODOlllO
DE ORH

I
garantia

Bons Artigos Preços Baixos.
-
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III .

f-' J..
... IU"- CASA KOPMAN N II

IIIl Ca e.· utte !Hlii JARAGuA DO SUL .

. !iIIII 111111 �ua Marechal Deodoro da Fonseca N. 240 li
Im' Torrefação- e-Moagem Im II BIOIOLErr:_AS -MÁQUINAS DE OOSTURA-RADIOS-MÄTE-li
Rn de

_

' nu li RIÁL ELETRIOO - FERRAGENS - TINTAS - _ESMALTES - iI
. nu

Carl H. F. Ju·lle
Jln !i VERNIZES - PINCEIS - ESOOVAS - BROCHA.S II

'nu nn li . li
nu nll II - E todos os pertences ao Ramo da Pintura _ .,I!M 00" d
1111 Jaraguá do Sul _ Rua Angelo Plazera, 144 _. Sanla Catariaa nu II

.

Distribuidor das tintas ccTUCANO:.:. li
nn nn iI . Jj

�II A Iorrafação mais antiga da Jarauuá do Sul I�I �-=;=��;��;10Dfscüiftr'nu UII lm CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X
i1 o

.

t D t
.

lII!aãã�ã�ã�ãeããã�ã��eãããããli II O r. Osn, Cu ba s O'Aqui no lJl f:�i::�l d:o�·i:�gJ:
lJl�lJlIl��1 Vend.e-se Im I CIRURGIÃO DENTISTAI. m ��04��éOO �nf2�i�:i���:
I S U NTE �

. Um terreno, com a area � CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB I Tem pera pronta entregaBAR E RE TA RA � de 2.800 m2, iI�clusive ca- � Ilalamellos de canaes sob contrOle ladlogréllco -;
por preços de tabela, a

. film
sa e ranch�, s�to a Estr. lm Modernas Danies mÓYeI, eil. mlcroniulI e ouro ,Iallnado Casa �eal nesta praça.

de ADOLFO BRUCH,!. Ilha da .!lguelra. Preço � .

H O R Ã R I Oda ?CaSlao. Tratar com � MANBl _ das 8 às 12' - �

;
ALF REDO MEIER.

i
TARDE - Atende com horas Marcadas

IRua D. Pedro II, nes-
R ldêneí C ltó

.

1 do dta eidade eSI encia e onsu rIO ao a o a
.

, Prefeitura Municipal - Fone 220
JARAGuA DO SUL -' SANTA �ATARINA 00

Proibi91.0 OOOOOO��I�OOOO��

PONTO DE

.1••'. E '••••a

A Sociedade Escolar
Evangélica Jaraguá N. 99,
pelo seu Presidente abai
xo aesínado proíbe a

OO� qualquer pessôa de plan-
M Rua Mal. Deodoro da Fonsêca, 136 tar e usar da terra da

JARAGUÁ DO SUL r�ferida Sociedade. a par-
�

. tír desta data.
SR:l Santa Catarina Estrada Jaraguá 99,27

lm� . de Junho de 1955.

���II�OOOO�OOOO�I'�����OOOO�OO _ R�:::i::'!�:nn

��Mml�
Torrefação e Moagem de

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
F R I

-

E I R AS',
ESPINH.AS, ETC.
"========��

. �>!'4í�ElIt,
Café Marca '

,Preparado
por

processos

modernos
, .

e maXlma

higiene

Bebidas nacionais e estrangeiras
Doces, Conservas, Galinhas as

sadas, churrascos, etc.

Comidas quentes e frias
a qualquer hora Oaíé.

Vendas nas seguintes cidades:

=1
Símbolo. de

qualidade

Puro

Aromático

Saboroso

Joinvile, Blumenau, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Rio Vermelho, '

Guaramirim, Massaranduba, Indaial, Timbó e Rodeio

�TREGAS _À DOMICILIO I
Ao pedir café. peça sempre C a f é

B
1\

Bf\ZJER
E
ft

de ALBERTO BAUER I

Bauer
Jaraguá do Sul - Raa Marechal Deodoro da
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CAPITULO 3°. t
Profundamente consternados comunica

mos a todos nossos .parentes, amigos e co

nhecidos, o falecimento de meu querido espo-
so, nosso cuidadoso pai, avô e sogro, ,

ADOLFO FIEDLER

/

�C02!R!R!E�IO�D�O�P�O�V�O������!��������D:O�MIN�'�G�O�D�I�A�!2�4�-7�-1������������� ,����������

"

d 5'
·

ddR t· Domingo, dia 31 de Julho
. Estatutos a OCHe a e earea IDa

Dia 31, terá lugar em It.poeu.si.ho AIt?� • fes re

T' · ao
.

!:JIDO "RI·o l'1amarad",tt �ee::::g-du;��:� 1��a����:. da Igreja Evengélíca Lu-
\

e Iro n �. �
l rlro a�Aay�tdmc.sho;:,:���' bebidas, "" calé e

• CAPITULO 1°' mentar contas bancárias assinando em conjunto com I A festa será abrilhantada por bôa mus��a.
o Presidente, bem como' em todas as demals t!a.nsa- Pelo comparecimento de todos desde Ja agre-Denominação, liAS, sé'e e duração
ções da Sociedade em que figurem numerano e dece

A COMISSÃOArt. I.) - Sob a denominação de "Sociedade valores.
Recreativa I lira ao Alvo Ria Camaradl", consítue-se em b) _ pagar as depesas e coutes
Duas Mamas, Municipio de Guaramirim, Estado de pelo Presidente, e por esre visadas. .

Santa Catarina, uma associação civil, com séde so- c) . apresentar à Assembléia Ge�a!, no dia de
cial provisória no Salão do Snr. Willy Lernke, e signado pelo Presidente para a eleição da no�afôro na Comarca de Jaraguá do Sul, destinada a diretoria, a prestaçãe de contas, bem como. a relaçãopratica do esporte de tiro ao alvo e outros esportes dos socios em etrezo com as suas mensalidades.
e recreações legalmente permitidas., d) . não ter em seu poder lmportancia superlorArt. 2°.) - A duração da sociedade e por tem- a Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), e qu�ndo hou-

Imposto Territorialpo índerermínado, sendo-lhe veda�a. qualquer pré!ti�a ver Importancta superlor em Caixa, devera ser de-
Imposto Prediale atividade com fins politfcos, rellgiosos ou raciais. positado em contas correntes em estabelecimento
Imposto sobre Industrías e Profissõesbancário, em nome da Sociedade.
I d L'CAPITULO 2°.

Art. 17.) _ Compete ao 2. Tesoureiro: substl- mposto. e icença
Ó Depart. Municipal de Estr. de RodagemDos S cils tuir o 1. Tesoureiro nos seus impedimentos.,

Imposto sI Expl. Agricola e IndustrialArt. 3.) - A Sociedade Recreativa e Tiro ao Art. 18.) - Compete ao Diretor Esportivo:
Departamento AgropecuárioAlvo "Rio Camarada", terá o numero de sócios que a) - zeler e cuidar da séde e do patrimonio da
Imposto sobre JQgos e Diversões

_

'aceitos pela Diretoria, queiram cooperar nos fins que Sociedade; Taxas de Expedlenteéla se propõem.
, b). dirigir os exercicios ou 'rei.nQ� e. compe- Taxas e Custas Judiciárias e EmolumentosArt. 4.) - Pa,ra poder ingressar nesta socleda- tições esportivas, podendo para tal fim designar. e

Taxas de Fiscalização e Servo 'Diversosde, é indispensavel:' nomear auxiliares.
Taxas de Limpêsa Públicaa) - ter a idade de 18 anos completos. c) - designar equipes, que deverão representar Renda Imobiliáriab) - ter bons costumes e bôa reputação, e nada a Sociedade nos torneios e competições esportivas. Renda de Capitaisque desabone a sua pessoa.

, CAPITULO 40. Receita de Cemttérlosc) - set proposto por um sócio.
Quóta prev, no Art. 15, § 2. da Constitui-Art. 5.) - A admissão do sócio será resolvida Das Assem�léiÍls e Sessões
ção Federal (Combustivel e Lubrificantes)pela Diretoria em suas reuniões periódicas. Art. 19.) - A Diretoria reunir-se-é pelo menos Cobrança de Divida AtivaArt. 6.) -- Será excluido da Sociedade, per- menselmenre, em dias que serão previamente com- Multasdendo todos os direitos e regalias: binados entre os membros da mesma. Eventuais-' a) - O sócio que provocar e praticar ações in- Art. 20.) _ Anualmente haverá uma Assembléiadignas e deshonrosas, uma vez devidamente com- Geral ordinária, pare eleição da nova diretor!a, e

provada perante a Diretoria. discussão e aprovação dos Balanços da receita eb) - O sócio que promover intrigas e perturba- despesa ..ções entre membros da Sociedade, ou procurar pro- § Unico - As Assembleias Gerais, serão con-
vocar disturbios e desarmonia entre os mesmos, ou vocadas com avlso prévio de quinze dias, com um Administrllç�o Geraldurante os exercicios esportivos e festas de tiro ou aviso a ser fixado em local bem vlslvel na sede Exação e Piscalização Financeirasociais.

. I social, e somente poderá funcionar c?m a presen�a Segurança Pública e Assistência Socialc) • O sócio que atrazar o paramento de mars minima de 2/3 (dois terços), dos SOCIOS. Caso nao Educação Públicade 3 mensalidades.
I comparecer o número legal de .sõctos, será fixada I Saúde PúblicaArt. 7.) - São considerados sócios fundadores nova data para a Assembléia, e ésse nunca deverá Fomentoos que presentes a sessão inicial desta Sociedade, ser em data anterior a 7 (sete) dies após a prlmeíra, Serviços Industrleísassinarem estes estatufos.. _ e poderá funcionar com qualquer número .de SOCIOS. Serviços de Utilidade PúblicaArt. 8.) - Os assoclados nao respondem pes- 'o Encargos Diversossôal, solidária - ou subsidiáriatnente pelas obrige- ,/ CAPIT.ULOG 5..

,ções sociais.
_ Dlsp�slç�es �rals . ,Art. 9.) - São obrigações dos sócios: Art. 21.) - A pnmeira Dlrerorla e a que esst-

a) - pagar pontualmente as suas mensa Ii- na os presentes Estatutos.
. _ .dades. ' Art. 22.) - .Em caso �e dlssoluça? da S?CI�-b) - comparecer aos exercicios e aos torneios dade, o patnmonro revertera em beneficIo. de tnstí-

pera os quais forem convocados. tuíções de.caridades de�idamente re�<!nhecldas ou a

c) - comportar-se decentemente nas reuniões outras en!ldades esport!vas e SOCiaiS, cabendo. aou sociais promovidas pela Sociedade, ou na qual escolha destas
_

aos SÓCIOS remanecentes da ôocle-
a mesma for convidada a tomar parre. dade, '

,_d) - fazer tudo, pera o progresso e bom nome Art. 23.) \ Estes es!.atutos somente p<!d�r�oda Secledade. eer reformados em Assembleia Gera� Extraordmana,
especialmente convocada para esre firn.

Art. 24.) - Os casos omissos destes Estatutos,
serão resolvidos pela Dir�toria.

DUAS MAMAS, 21 de Julho de 1955.

Augusto Mathia� - Presi(!\ente - brasileiro, casa
do lavrador. Willy Lemke - Vice Presidente - brasi
lei;o, casado, comerciante. Wáher Schade - 1. Se
cretário - brasileiro, casado, comerciante.

Reconheço verdadeiras as assinaturas retro de
Augusto Mathias, Willy, Lem.ke e de Walter Schade,
dou fé. "

Guramirim, em 22 de Julho dp. 1955.
Em testo. HCM da verdade.

HERMINIO CELSO MOREIRA
Tabelião ....

determinadas --------

Prefeitura Municipal de Jarag_á do Sal
,1.95:V

Receita por Titulos do mês
'.

Junho de 1955
de

e-s 4.428,10
14.022,10
35.900,70
22.201,70
12.453,40
4.748,00
26.183,20
2.894,50;
760,00

1.619,60
615,90
281,00
800,00

2.422,00

37.088,30
2.768,00

I 1.513,�0
14.059.00

Cr$ 184.764,90

Despesas por Titulos do mês de
. Junho de 1955

Da Administração
Art. 10.) - A Sociedade Recreativa e Tiro ao

Alvo "Rio Camarada", é admistrada por uma Dire
toria eleita anualmente pelos membros da Sociedade
em Assembléia Geral préviamente convocada, sendo
permitida are-eleição.

Art. 11.) - A Diretoria compor·se·á:
a) - um Presidente e um Vice-Pr,esidente.
b) -: um Prime-i ro-Tes(\ureiro e um Segundo

Tesoureiro.
c) - um Primeiro - Secretário e um Segund'o-

Secretário.
di - um Diretor Esportlvo. /
Art. 12) - Compete ao Presidente:
a) - Dirigir os destinos da Sociedade, manter

a ordem e a disciplina nas reuniões e exercicios,
assistido pelos demais membros da Diretoria.

b) - Convocar as Assembléias OrdInárias·
Extra Ordinárias.

c) - Ordenar as despesas o�dinárias. e e�trao!dinárias da Sociedade, sem cUJa autorlzaçao nao

poderão ser pagas.
\ d) - Representar a Sociedade em todas as s�as
relações internas e externas, podendo tambem �eslg
nar pessoas ou comissões (comires), para quaisquer
fins de interesse da Sociedade.

e) - Autorizar o pagamento das despesas e
assinar coin o Tesoureiro o movimento de contas
bancárias, recebimentos de donativos e demais do
cumentos que envolvam responsabilidade com nu-
m�ari� �

Art. 13.) - São atribuições do Vice Presidente:
substituir o Presidente nos seus impedimentos.

Art. 14.) - Compete ao 1. Secretário:
a) - redigir as atas das sessões da Diretoria e

das Assembleias Gerais.
b) . abrir a correspondencia recebida,' registra

Ia e encaminhd.la ao Presidente e encarregar-se da
correspondencia Geral.

c) - ter em 'côa ordem o arquivo eil) �eral.,
Art. 16.) - São atribuições do 2. Secretário:

substituir o 1. Secretário nos seus impedimentos.
Art. 16.) - Compete ao 1. Tesoureiro:
a) - receber do cobrador as importancias por

este arrecadadaa, bem como receber doações, movi-

E�ich lunge - 2. Secret. - brasileiro, casado, lavrador.
Emilio Tribess • 1. Tesoureiro • brasileiro, casado,
lavrador. Helmuth Persch - 2. Tesoureiro· brasileiro,e
casado, lavrador. Erico Corrêa - Diretor Esportivo _

brasileiro, ca'sado, lavrddor.
FUNDADORES

ocorrido no dia '16 de Julho, com a idade de
75 anos.

A familia enlutada vem por meio deste
externar os seus sincéros agradecimentos as

pessôas amigas e vi'zinhos que enviaram flo
res e corôas e acompanharam o querido fale';
cido até á sua última morada..

Especialmente agradecem aos ca8ais Se
me Mattar e Senhora, Alex Barg e Senhora,
pelo auxilio valioso nas derradeiras horas e

ao' Pastor Gehring, pelas consoladoras pala
vrdS proferidas no lar e no cemitério.

laraguá do Sul� 20·7·65

FAMILIA FIEDLERWebter Fritzke, brasileiro, casado, lavrador. Emllio
�Grosklags, brasileiro, casado, lavrador. Helmuth Fritzke, bra·

1.. 1 •sileiro, casado, lavrador. Ricardo Schade, brasileiro, casado,
lavrador. Alfredo Behnke, brasileiro, casado, lavrador. José
All, brasileiro, casado, lavrador. Arnoldo Corrêa, brasileiro,
casado, lavrador. Fritz Bartsch, brasileiro, casado, lavrador.
AdoHo Rubin, brasileiro, casado, lavrador. RemoIdo Persch,
brasileiro, casado, lavrador. Frederico Zoz, brasileiro, sol
teiro, lavrador, Frederico Zllz, br�sileiro, casado, lavrador.
Edmundo Büttgen, brasileiro, casado, lavrl;\dor . ..Alberto Zils,
brasileiro, casado, lavrador. Carlos HeDlein, brasileiro, casa
do, lavrador. Bruno Reblin, brasileiro, casado, lavrador. Erich
Volles, brasileiro, casado, lavrador. Gervasio Corrêa, brasi
leiro, solteiro, lavrador. Erich Rubin, brasileiro, casado, la
vrador. Teodoro Todt, brasileiro, casado, lavradop! LeopoldoLaube. brasileiro, casado, lavrador. Willy Rubin, brasileiro
casado, lavrador. Todos domiciliados e residentes em Duas'
Mamas, Municipio de Guaramirim.

Reconheço verdadeiras as assinaturas retro de Erich
Junge, Emllio Tribess, Helmuth Persch, Erico Corrêa, Wer·
ner Fritzke. Emllio Grosklas, Helmuth Fritzke, Ricardo
Schade, Alfredo Behnke, José Arl, Arnoldo Corrêa, Fritz
Bartsch, AdoHo Rubin, Reinoldo Persch, Frederico Zoz, Fre
derico Zils, Edmundo Büttger, Alberto Zils, Carlos Henklein,
Bruno Reblin, Erico Volles, Gervasio 'Corrêa, Erich Rubin,
Teodoro Todt, Willy Rubin e de Leopoldo Laube, dou fé.

Guaramirim, 22 de julho de 1955.
I Em testo. HCl\( da verdade

HERMINIO CELSO MOREIRA
Tabelião

e-s 152.766,60
24.600,00
111.165,50
49.950,00
1.280,00
3.134,00
4.000,00 \

99.848,10
47226.60

e-s 393.970,70

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá,do Sul em 5 de Julho de 1965.
WALDIR O. RUBINI - Contador

Visto: ARTUR 'MULLER - Prefeito Municipal

..

1'=="
:!!!EEl1 " II!!IIIlIIt: EW!_!l!!!i!!!!1 "'IIUl!!!

- c::::: Foto PiaZ8pa :=J II Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

II Defronte ao Ginásio São Luiz

Fotografias em geral - Filmes de varias

Imarcas e tamdnhos

Tem á disposição apa�elhos fotqgráficos ale- I
iii mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima iiãl...III qualidade - com lentes azuladas.

I
.. ·

�ja a exposição sem compromisso.
""I-x-

I· Dispondo do melhor equipamento,

_j"pode atender á todo e qualquer '

chamado fora do gabinete.
-=s=t-;;�!!!!iiii! i U_U5!F!iEjj!';âEEH-a
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 24-7-19�õ

�ourdan Ministério da Guerra
. ;J 16a. Circunscrição de Recrutamento

J

Junla de Alislamenlo Mililar de Jaraguá do Sul

Noticias' Militapes
.

"

Está sendo solicitado o comparecimento com
a possível urgeneía, dos cidadão� abãixo relacio
nados, à Junta de Alistamento Mílítar desta cidade,
afim de receberam seus Certificados de Reser-
v��: .

Abilio da Silva, Adolfo Strelow, Marjano Lu
bavski, Àlvin Augusto Henrique Lach, Arno Beck,
Esequiel Manoel Vieira, Edmundo Silvero, Elfino
Kath, Egon Maass, Ervin João Nichelatti, Floriano
Kwiatkoski, Gentil Bevilaqua, HarryMilnitz, Heínz
Strelow, Ilarío Manns, Florindo Sandi, José Zefe
rino do Nascimento, José Vitorino de Moura, José
Feuser, José Tirber Schmitz, Manoel Pinheiro,
Pedro Paulo Bertoli, Victor de Borba, Wendelin

.

Kamke e Waldemire Berti.
Jaraguá do Sul, 20 de Julho de 1955.

_

MANOEL CARVALHO LOPES
1°. Ten. Del. õa. D.R.

<3oronél

Senhor Presidente, quitétos da civilização, ros generais da Repúbli-
senhores Vereadores. arrojam-se os homens na cai pois para isso não

. Fôsse êle vivo, lhe hou- conquista de Bens sem- lhe faltaram credenciais.
vésse o galardão macro- pre maiores, de legados Lembrêmos na data de
biano agraciado a figu- sucessivos, que se oonce- hoje, sr. Presidente e srs.
ra altaneira, festejaria bem em Espirito e se Vereadores. que o funda
esta cidade, no dia de manifestam nas atitudes dor de nossa atual Jara
hoje, o 117°. natalício de enobrecidas. Ai dos ho- guá do Sul é patrôno de
seu fundador, Coronél mens, ai da sociedade, uma cadeira no. Instituto
Emílio Carlos Jourdan. dos povos e das naçõés, de Geografia e História
A Mórte, porém, se ela, que, arrastadas pelas cor- Militar do Brasil. Lem

com a sua augusta pre- rentes transitórias mate- brêmos que o Coronél
sença nêste instante, nos rialistas do míto do pro- Emílio Carlos Jourdan
impede, na data de hoje, gresso, se esquecem de se destacou como espiri
qualquer manífestação de seus grandes homens. dos to lúcido na Guerra do
júbilo espoucado, impõe- grandes construtores, que Paraguai. (Como irrtele
nos justamente a presem- tinham a alimenta-los ou tual deixou-nos três tra
ça da Mórte a demons- um grande sonho ou um balhos notaveis: 11m re

tração de nossa reverên- grande Ideal, para legar- sumo da mesma guerra,
cia 9 póstuma homena- nos a nós ou uma sábia um Atlas Histórico da

. gern, de nosso inequívo- experiência ou um vasto mesma campanha e a His'
respeito e indelevel ad- cabedal de ensinamentos tõria das Campanhas do
miração à personalidade sábios. Êsse Ideal, êsse Uruguai, Mato Grosso e

daquele que aqui apor- sonho grandioso, sr. Pre- Paraguai). "Lembrêmos
tou (faz 79 anos), e aqui sidente, srs. Vereadores, também as palavras do
lançou os alicéroes de tem-nos os -homens des- eminente Gal. João BOI
uma nova Comuna, obrei- fibrados de hoje como ges Fortes: - "O nome
ra e pacífica, célula viva indícios de loucura ou do Coronél Emílio Car
do Estado, que é a nos- insanidade mental. A tan- los Jourdan não foi con
sa Jaraguá do Sul de to decaíram êsses homens denado ao esquecimento.
nossos dias. I de uma civilização em Primeiro escritor que, no
Sr. Presidente; srs. Ve- franca decadência... Brasil, narrou os aeonte-

readores: Reviver os Iei- \ Registraremos no pró- cimentos dessa guerra (a
tos dos grandes vultos ximo dia 25 de julho o do Paraguai), o nome de
do passado, é dever cívi- 79°. aniversario de fun- Jourdan ficou consagra
co perante a �austeridade dação de Jaraguä do Sul. do para a imortalidade ...

"

da História. E nesta His' Justo, pois, reverenciê· Se tanto-fez o Coronál
tória, é nêste passado mos na data de hoje - 19 Emílio Carlos Jourdan
glorioso que os homens, de julho - o nascimento como militar, em tanto
todos os povos e todas de seu fundador, Coro se houve também como

nações cultas se desse- nél Emílio Carlos Jour- figura completa de colo
dentam nos .amargos pe- dan. Emílio Carlos Jour- nizadcr. Espirito justo e

riodos das, dúvidas e das dan, na palavra do ilus- equâlílime, espírito brio
frustrações. E, desseden- tre Gal. Valentim; tetia lhante, homem de inicia
tando-se . à sombra des- sido, se não houvesse tiva, intrépido e, culto,
sas figuras írnpãvidas, deixado as flileiras do arrostava consigo todos
pioneiras, verdadeiros ar- Exército, um dos primei- os sacrificios. Não íun-

I'

dou a colônia para enri
quecer-se materialmente:
dominava-lhe o sentimen
to de servir aos seus se

melhantes, servir ao Bra
sil cuja terra e cujo po
vo adoutou como segun
da pátria. Êle sabia "ser
vir" realmente. Sabia em

punhar-tanto a pena cin
tilante no descrever epi
sódios históricos como

manobrar a. enxada, a

pá, a carabina, o remo e

o fação. Não lhe ofendia
nem à honra nem à digo
nidade do cargo o t('a-
bàlho manual. Ao oon-

-------

trario: dignificava-o. Por-
que "servia' realmente
ao próximo.
Não cabe nêste' curto

espaço disponivel todo o

vulto do fundador Coro
nél Emílio Carlos Jour
uan. Mas nem porisso
são estas palavras regis
tradas com menos respei
to que êle merece, invo
cando-file-o periödioamen
te na História de nossa

Jaraguá do Sul.
Sr. Presidente:. reque

ro, ouvido o plenário, se
ja Q transcurso da data
de hoje registrada em Iäta, e observado um mi
nuto de silêncio, de pé,
por todos os presentes,
em homenagem póstuma
à figura imortal do fun
dador' de nossa Jaraguá
do Sul, o senhor Coro
nél Emílio Carlos Jour
dan.

EmiIio <3arlo5
/

- Discurso proferido em sessão da Câmara
Municipal de Jaraguá do Sul, a 19 de Julho
de 1955, pelo vereador sr. AUGUSTO SYLVIO
PRODOEHL. '-......,_

Disse.

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

Importação e, Bxportaçãe

MILHOES
OE PESSOAS 1m USADO COM
BOM RESULTADO O PGPuw

OEPU8A:ravO

ELIXIR 914
A SlfM ATW TMe 8 OBSANlSfd
o F.cadO. " Ba9O. o Coraç�Q, o
estomap. 0$ Pulmões, a Pete
Produz Oore8 nos 0"08. R&uma
Cismo, Cecueara., Queda do Cabe
Ie Anemia.. Abortas,

�Ulia o m��co
• COIIIe o popu'ar depurativo

ELIXIR 914
I.ofensivo ao orpAlsmo. Agrada.
fil como um 1iC6r. Aprovado ee

mo auxmar no tratemento da SI.

Flus. REUMATISMO da mes

tA. origem, pelo O. N S. P.

Completo sortimento
Compra, e Venda de produtos coloniais.

NEGÓCIO DE SECOS E MOLHADOS

I

CASEMIRAS

,

Ferros e artigos para construção
VIDRAÇAS, todos os tamanhos

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kisetros, Maci
eiras, Iaboríce
beiras, etc. Ro�
sei ras, Dahlias.
Camélias, Co
niferas, Pelmei
ras, eIe .., etc .

!)eçam Catálo
go Ilustrado

Leopol�o

Se]'delCorupa

II-z==-

Frutiferas e

Ornamenteis

r�mlX���'� �.��lUm}'3jIl'.{õi!WR�
Indústria de Lotícíníös - Fábrica

I

de banha, Carne e seus derivados

. I
BRINS

�:
SÊ DAS

ALGODÕE/R

BIJOUTERIAS

FERRAMENTAS PARA AGRICULTURA

Goodye8r

E TC.

Arados Rud-Sâck n. 7 e 8; arados Eberhardt n. 7 (legitimas Alemães). Comércio a Varejo
Traçadores, navalhas, trados, verrumas, importados da Alemanha

para breve Posto de 'GazolinaAguardem

W. Weege' S. A.
;

Santa \ Catarina

I

I nd. e Com.
Jaraguá do Sul ....

___.,.

�
II

!Z!V

���llPZm�!flW?ll�
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t . IldeSllzell1 uod Daokslllll '"92
Tief erschuetterr teilen wir allen, Verwand

ten, Freunden und Bekannten den Tod unse

res .Ileben Mannes, Verers, Schwiegervaters,
und Grossvarers

.

I
PAULO NEITZEL

SANfT.

BLEICHSUCHT,
BLUTARMUT

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran
kenkassen.

Haemorrhoiden I
Juckreiz Ekzp-me, FissIren. Wir werden darauf euí-

.

merksam gemacht dass
die Tabletten .

"Eufio"
der C. F. BOEHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltJich sind.

Asthma
JARAGUA DO SUL

-

MEDIKA�1ENTE UND PARFÜMERIEN
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Deutsche Beilage des "Correio do. Povo"
-

-

.juarez Tavora in Jaraguá und Joinville BILY BUMM�.
:?u Erklärungen aufgefordert durch die Herren Artur Müller Es Ist

und João Colin
Nicht Alles Dumm

Zeit zehn Minuten stand duemmste Gesicht Ameri- lieh, "aber solange Sie
Ganz unerwartet traf em fragte, welches seine Eín-! Die folgenden Fragen Mister ôorheby vor dem kas haben goll?" uns nicht das Gegenteil

12.d.M. in dieser Stadt stellung gegenueber der wurden durch Herrn João Zeitungskiosk an der Ecke "Das ist doch nur die beweisen, bleibt es nur
Herr General Juarez Ta- Menschen sei, die in den Colin gestellt und drehten und starrte die Titelseine Meinung der "Daily News". eine Behauptung."
vore ein, der als Kandidat ländlichen Zonen, in der sich um die' Bürokratie der "Daily News" an. Er Die Hauptsache ist, dass "Demnach halten Sie
fuer den Praesidenten der Land- und Viehwirtschaft und Inflation. Es folgten starrte auf ein Foto, das wir den, 1. Preis gewonnen mein Gesicht also auch
Republik durch die UDN, arbeiten, um die Erhöhung weitere Fragen ueber Lln- sein Gesicht in Grossaut- haben und zehntausend fuer das dümmste Arnerl-
PDC, PL und PSB auf- der landwirtschaftlichen terricht, Verteilung der nahme zeigte. Er glaubte Dollar, hekömrnen.". kas?" fragte er lauernd.

, gestellt wurde. Obwohl der Produktion zu foerdern. Gewinne usw.i
' Thernetas das Biid eines Doppel- Die Logik seiner Freu "Das würde ich nie tun,"

illustre Militär zu spaeter Die zweite Frage war, wie die einer, ausführlichen gaengers vor sich zu he- reizte ihn zumWiderspruch, "Warum nicht?"
Stunde und ohne vorherl- seine Exzellenz ueber die Erklaerung des Generals ben, aber die Bildunter- aber .ele er drei Tage "Das waere eine Bele-
ge Anmeldung erschien, Gruendung der sog. Tiros gewuerdigt wurden. schrift verriet allen, dass spaeter zehntausend Dollar digung." ,

versammelten sich kurz de Guerra in den laendll- Es war ueber 24 Uhr es sich um Mister Frank in den Händen hielt, fand "Vielen Dank, Herr
danach etwa 80 Personen chen Munizipien denkt; als die Versammlung ôotheby qUS Chikago er, dass viel Geld unge- Richter. Auf Grund Ihrer
in der Praefektur, die ihn um dem Auszug der fuer schloss, zu der zirka tau- handelte. Er haetre auch mein beruhigend wirken Feststellung bitte ich, die
begruesste und mit wel- die Entwicklung der Land- send Personen erschienen nichts dagegen elnzuwen kann. Dennoch wollte er, "Daily lews" zu verurteilen."
chen er sich unterhielt. wlrrschafr so nötigen Re- waren, Delegationen aus den gehabt; doch als er den Schimpf nicht auf sich .Also wurde die "Daily
Von Jaraguá reiste der kruten vorzubeugen. Gleich São Francisco, gefuehrt las, dass es sich bei die- sitzen lassen. Er verklagte News" verurteilt, Mister

volkstümliche Kandidat darauf machte der Kandl- durch Herrn Felipe Musst, sem Bild um das "düm- die "Dally News" wegen ôotheby fuenfundzwanzig
weiter nach [olnvílle, wo dat lange Erklaerungen Campo Alegre, gefuehrt I mste Gesicht Amerikas" unewahrer �ehauptun.g auf tausend Dollar Schadene�im Salon der "Ltza .des ueber -díese zwei Angele- durch Herrn Carlos Bran- handeln solle, stand ihm Schadenersatz. Der �Ichter setz zu zahlen und die
Sociedades" eine versam-I genheiten, ueber die wir des uad Porto União, ge- der Zorn in den Augen.' war sofort fuer ihn elnge- von ihr aufgestellte ße-
mlung stattfand, bei der in der nächsten Nummer fuehrt durch Herrn Artur, Ohne eine Zeitung zu nommen, als, er erfuhr, hauptung oeffentlich zu-

,

auch der uebliche "Fra- naehr eingehen werden. Cesar. kaufen, stürzre er davon. dass Mrs. ôorheby das rueckzunehmen. Die Be-
gesturm" nicht ausblieb. I Aber dem Bild konnte er I Bild ohne Wissen' ihres I gründung des Urteils lau- ,

Nachdem die Represen-, nicht mehr entgehen. Bei Mannés eingeschickt hatte. rere: Es sei nicht zu be-:

Ipa,anrtteenI'end,erdYIeiersI'hchnieduen�leer� I nocfi schlecfiteres 8rot I Patroleu'm !lus 8011'UI"en sich zu Hause Iend er Den Ausschlag gab aber, weisen, dass Mister So-
Ii U gleich 'sechs Exemplare die Beweisfuehrung, die theby das dümmste Gesteht

stützen, gesprochen hatten, i vor. Frank ôorheby persönlich Amerikas hat. Es sei
hielt der Kandidat eine i Auf Veranlassung der In Lleberelnstímmung mit "Wie kommt das, Bild vorbrachte. durchaus anzunehmen, das
lange patrlotísche Redej" landwirtschafrlichen Ver- dem mit der Regierung' in die Zeitung?" fragte er "Meine Herren", begann es in Amerika Personen'
bezüglich der Probleme einigungen verfügte das Boliviens abgeschlossenen fassugslos 'seine Frau.' er, "die Behauptung der mil noch duemmeren Ge-
Brasiliens. Landwirtschaftsminis- Vertrag wird ßrestlten im "Hast du das etwa -eínge- "Daily News", ich haette síchtern gibt als das' von-
Nach Beendigung des terium, dass dem Weizen- kommenden Monat Gaso- schickt?!" , das dümmste Gesteh Ame- Mister ôotheby ist, nur

Vortrages begann man mehl enstatt wie bisher 6 Iin und Petroleum aus Mrs. Sotheby schüttelte rlkes, ist unwahr." hätten sich diese Personen
mil den Fragegestellungen Prozent nunmehr 7 Pro- Bolivien erhalten und zwar sich vor Lachen. "Wie "Wieso?" fragte der aus verständlichen Grün-

I ueber den einzuschlagen- zenr Mendleca-Mehl bei- eine Million und zwanzig- käme es sonst in die Richter. den nicht" an dem Preis-
den Verwalrungskurs der gefügt werden muessen, tausend Liter monatlich Zeitung?" sagte sie sch- "Ich gebe zu, nicht ge- ausschreiben beteiligt.
zukuenftigen Regierung. Diese Beimischung beeín- Gasolin- und zweihundert- Iiesslich. "Es war ein rade eins der lntelllgen- I Zwei Tage speerer er-

Als Erster nahm Her; trächtige wohl \ den Ge- tausend Liter Petroleum. Preisausschreiben d e r testen Gesichter Amerikas schien Mister ôothebys
Praefekt Artur Müller das schmack des Brotes, ist Die Lieferungen werden "Daily News". Sei doch zu haben, aber 'das düm- Gesicht -noch einmal auf
Wort, der nach kurzer aber nicht gesundbelrs- stufenweise bis zum dop- froh, dass ich es gemacht roste ist es nicht." der Titelseite der "Datly
Einleitung den General schädlich. pelten Menge erhoeht. habe."

'

"Wir moechten Ihnen News". Die Unterschrift
"Froh oll ich darüasbr das 'gerne glauben", enr- lautete: "Es ist nicht alles

������������������������������ sein? Eswat weil ich de gegnetederRicht�nd- dumm, was so aussiehtI"

"

"
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LOKALES Die Koslen der Wahl CalDara
Adolfo Fiedler, In Blumenau,

wo er auf Besuch seiner
Kinder war, verstarb am

16.d.M. Herr Adolfo fie
dler von der traditionellen
jaraguáenser Familie.
Der Verstorbene wurde

in Blumenau geboren und
wohnte seit vielen Jahren
in dieser ôradt, wo er ei
ne zahlreiche Familie
gruendete.

, Er wurde 76 Jahre alt
und hinterlässt seine Wit
we Dona Liana Cardoso
Fiedler und folgende Kin
der: Alfredo; Max, Oswal
do, Adolfo, Adalberto, Ce
cilia, verheiratet mit Herrn
Alfredo Moser, Herta, ver
heiratet mit Herrn Gentil
Vieira, und Liana, verhei
rafet mit Herrn Romeu
Bastos.
Der Leichmam wurde

nach hier, wo er 46 Jahre
lebte, ueberführt, und auf
dem Munizipalfriedhof un
'ter grosser Beteiligung
beigesetzt.
Der trauernden Familie

sprechen wir unser Bei
leid aus.

Aos quatorze dias do mês de junho do ano

de mil novecentos e cincoenta e cinco, pelas sete
horas, na sala do Forum no edificio da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os snrs.:

Ney Franco, Fidelis Wolf, João Lucio da Costa,
João José Bertoli, Mario Nicolini, Francisco Mo
drock, Augusto Silvio Prodoeh, José Pasqualini e

Durval Mareaue. Constatada a presença de núme
ro legal foi pelo sr. Ney Franco, presidente, deela
rada aberta a sessão e ordenou' ao sr. 2°. secretá
rio que procedesse a leitura da ata' da sessão an- ;

terior. Posta em discussão e votação foi a mesma'
aprovada sem emenda, pelo que passou à ser as

sinada pela Mêsa. O Expediente constou de: Re
querimento do sr. Antonio Pedrotti. Oficio n. �02
do sr. Dante de Patta. Emenda substituitiva 'lO

projeto de Lei n. 2. Oficio n. 158/55 do . sr. Artur
Müller, Prefeito Municipal, trazendo anexo o ba- ====::;:::::================

lancete. da .Receita �rçamentária' at�nente :'lo �ês que depois de feito, foi submetida à Qiscassão ede abril. 13'mdo, a leltu�a do Expedl�nte �m�uem I subsequente aprovação, o que foi feito sem emenfez uso da pala,:ra,:, Na Orde� do _D.a, fOi. hdo o
da, pelo que paSBOU a ser assinada pela Mêsa. O

parecer da CO�llssao de �eglslaQao � Justiça, re- Expediente constou de: Oficio-eiscular l/55, do sr.ferente ao prole�o de �el n. 2. PedIU e 9�teve a
Rodolfo Jablonski, presidente -da Câmara Munici

palavra. o sr. Jo�o _ LuCl� d� .Costa, referll;do-se paI de Rio Negrinho. Oficio do Br. Leucir Vargas'
..

'

I
aos :'l�tlgos do Codlgo Trlb�tarIO, que _deverao.,ser Ferreira, 1-. Secretário da Assembléia LegislativaMadchen m�d�:&lCados com a ap�ovaçao�? aludIdo J?r�l«:to, do Estado, OfiCIO do sr. Joaquim de Britto, Vice-

,

'I POl� '? mesmo s6 tr�r� beneflC.lOs aB Instltul.çoes Presidente da Câmara Municipal de Itavira. Pare-
Fuer Curitiba wird ein RehgIOsas,' Edu�anda�IOs e SOCIedades Esportlva�. cer da Comissão de Finanças e Orçamento, refe

Dienstmädchen fuer den p.osto e_m votaçao �Ol o mesmo aprovado em 2 .

rente ao balancete do mês de abril. Foi dada livre
HaushaI! gesucht. d.lscu8sao. �allla malS havendo. a tratar!, o sr..

Pre·
a alavra. Dela usou o sr. Raim ndo Emmendoer-

Informationen e r t e i I t sidente deSIgnou para a pr6xlm� sessao. o dIa. 21 feio apresentando uma' Indicaçã�, em regime de
PAU L O I?LASTWICH, �o. corre�te, c�m a Ordem do DIa �eg�mte: 3. e

urgência, sobre inadiável reabertura da Escola Es
Rua Marechal Deodoro in u!tIma_ dlscussa? do parecer da COI.mssao de �e- tadual, denominada "Escola 99" situada na estra
dieser Stadt. 'glsl�Qao e Justlça,

_

referente ao, prOle_to de LeI n.
da Garibaldi' neste municipio sendo que à mesma2. Fmdo o que. fOi encerra?a a sessao a qual fal; se encontra' fechada à mais'de três OIeses; portar�m os snrs.. vereadores. Waldemar Gruboa falta de professor deixando dessa forma sem ensi-Raimundo Emmendobrfer. ,. .

(assS Mario Nicolini Fidelis Wolf no a.50 alunoB apr��Imada�ente. Ao que _o �r., PreSIdente em exerclCIO, deSIgnou uma Comlssao,
Proibo terminantemente Ata da Reunião Ordinária da 21-6-55 pa:ra constatar o alegado, sendo designadOS os

a enlrada de pessôas, em snrEi.: João Lucio da Costa, Raimundo Emmen-
minhas propriedades, afim Aos viote e um dias dó mês de

I

junho do ano doerfer e Fidelis Wolf, para a referida Comissão.
de caçar, pescar, tirar ci- de mil novecentos e cincöenta e cinco, pelas sete Passando' IS à Ordem do Dia, foi aprovada em 30. e
p6s, pillmitos, elc. horas, na sala do Forum no edificio da Prefeitura última discussão o parecer da Comissão de Legis-
Não me' responsabilizo Municipal de Jaraguá do Sul, reunido, os snrs.: lação e Justiça, réferente ao Projeto de Lei n. 2.

pelo que possa acontecer Mario Nicolibi, !i'idelis Wolf, João Lucio da Costa, Nada mais havendo a tratar foi designado para a

aos infratores da presente FranciBco Modrock, Durnl Marcatto e Raimundo pr6xima sessão o aia 28 do corrente mês. Findo o

proibição. 'Emmendoerfer. Havendo número legal, foi pelo sr. que :Coi encerrada a sessão a qual faltaram os BnrEl.:
Estrada Jaraguá Esquer- Mario Nicolini, presidente em exercício, declarada Ney Franco, João José Bert9li, Augusto Silvio Pro-

do, 20 de Julho de 1965. aberta a sessão, ordenando ao sr. Becretário que doehl, Wàldemar Grubba e José PasquaJini. �

REINOLDO TRIEBES procedesse a leitura da ata da última sesl&ão; o (ass.) Ney Frasco, Jo'ão J. Bertoli e Fidelis Wolf

Nach den Angaben des .

Wahlgerichtes wird die
diesjährige Bundesprzasl
dentenwahl. 22,7 Millionen
Cruzeiros' kosten. Davon
erhält der Bundesdistrikt
3,2 Millionen, São Paulo
2,9 Millionen. Für den Fall,
dass zur Aufrechterhaltung
der Wahlen Truppen ein
gesetzt werden muessen,
sind besondere Mittel er

forderlich.

Ata da reunião Ordinária de 14-6-55,
N6s abaixo assinados,

proibimos terminantemen
te a entrada de pessôas
em nossas proprlededes,
afim de caçar, pescar, ti
rar cipós e pelmlros.
Não nos responseblllza

mos pelo que possa acon-
.

tecer aos Infratores da pre
sente proibição.
Estrada lrepocú-Hanse,

19-7-66.

.& SaFl!"". lit .P�E�J. so/.'
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Gültigkeit der
Wählertitel

Walter Peerster
Alvin Flouhr
Rodolfo fodt
Erich Raduenz
Fritz Todt
Ricardo. Todt

'

ECl:€,M,;\8
FEAIOA8
O ... ATAOS
MAi'fCWAí1

!
•EUIm 'JE NOeWfUU

� :
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Bis Ende die�e.s Jahres
behalten auch die alten
Wählertitel ihre Gültigkeit
und koenn�n infolgedessen
auch bei der Wahl am 3.
Oktobel:, benutzt werden.

WURMKUR
.

Film�ron - Boehringer, das
bekannte deutsche zuverlaes
sige und unschaedliche Band
wurm-Mittel ist in den besse
ren Apotheken und Drogerien
wieder zu haben. Wirkt auch
bei anderen Wurmarten. Tu
ben mit drei Kapseln, oder
Oel in Flaesch'chen- zu 10 gr.

Proibição

40 Prozent Gehalt
saufbesserung

Die Bundesangestellten
v�rlangen fuer alle Ge
halts§tufen eine Aufbesse
rung von 40 Prozent.
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II FABRICA DE ARTEFATOS DE COBRE E II

II - FUNDIÇÃO DE METAL - II

II Rua Benjamin Oonstant, 433 - C�. Postal, 60 II
II Jaraguá do Sul S·int. Catarina n
II II

II TACHOS de Cobre e Aluminio II
II para qualquer fim II
II APARELHOS CONTÍNUOS n
n para Alcool e Aguardente II
II BOMBAS PARA AGUA fi

.

II de pistão e centrifugas II

� ALAMBIQUES �
n p a r a Aguardente II
II FORNOS n

II . para farinha e açúcar II
•�_;_,�=_-----A U
._.._....... �._,�._.._.._.v._.�......................._,...........

occocc::c:=o�ocoo�ocoo=�

� CARLOS HARDT �
� CASA COMERCIAL A VAREJO I ....----1.

FAZENDAS ARMARINHOS :
LOUÇAS :

8 SECOS E MOLHADOS 8 .

I fÊ:.:8 AÇOUGUE 8 Vermitugo suave e de pronto (
� 8 efeito Dispensa purgante e dieta!

1:.::.:� H SERVE. PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- 1

I I
ME o n. 1, 2, 3 e 4

. . .'
- Proteja a saúde de seus filhos e a l>ua própria!

Rua Qumtmo Bocaiuva nr. 1551 Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

8 '

.

remédios

8 JARAGUA DO SUL Compre hoje mesmo uma �O�BRIGUEIRA
8. Santa Catarina 8. MIlfAlCORA para o seu .hlh1Dh�.
n

.

H
E. um produto dos Laboratónos Minancora

___� � �
�

-
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DOMINGO DIA 25-7-1956

t PßßIICIPßC�O f ßtißlÍofclMfnI�
Cumprimos o doloroso e respeitoso

dever de participar o falecimento ocorrido no

dia 10 do corrente, de meu amado esposo e

nosso _inesquecivel pai,
Felicio Zi......er...ann

o qual deixou esta rerra com a idade de 56
anos incompletos, após um ano de indizíveis
dôres,

Agradecemos de todo o coração às Exma.
familias que Ião abnegadamente nos auxilia
ram durante êste período de enfermidade e

nêste doloroso transe. Agradecemos do meso

mo modo a todas as pessôas que nos confor
taram e acompanharam o enterro, e pelos lin
dos bouquets de tlôres.

Externamos nosso especial egradeclmen
to ao Rev. Padre Vigário pelo exercicio de
seu oficio sacerdotal.

.
Temos também uma palavra de agrade-

cimento 'ao Sr. Dr. Waldemiro Mazureehen .

A todos nossa imorredoura e slncéra

.gratidão.
Viúva Erminia Zimmermann e familia
Ilha da Figueira, 15/7/55

Ilorgãos e Harmonios "BOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradável
PREÇOS MODICOS
Harmonios: 12 modelos,
especiais pI VIAGEM,
CAPELAS e IGREJAS

Orgãos: São construidos
em 6 disposições a

escolha dos inleressados

Catalagos Gratis

Demais informações com o Represenlanle Geral
para os Estados de Santa Catarina a Paraná
PA ULO /(OBS - SÃO BENTO DO SUL ICaixa Postal, 39 - Estado de Sãnta Catarina I

ATENÇÃO: Chamo a atenção dos int.eressa-
dos para o NOVO ORGAO, re

centemente adquírído pela Igreja Matriz de
Mafra - Neste Estado. .
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PORTO ALEGRE �filiol: Ru� Tirade.tes, 11 - florionopnlis J
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TRATORES 40-C

JOHN DEER-E
A GASOLINA - DE ESTEIRAS

FIGUERAS S.A.

100�OOOOOOOOOOOOOOOOOO��.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOE��OOOO��OO�OO��OOOOOO�OOOO��OOOOOOOOOOOO��;

I DEMONSTRE SEU BOIII GOSTO I
; LARANJINHA PREFEIlINDO OEQU;
00 �vO@.j\ 00

I � :::: �;N:��I�� O S P r O d u tos d a .� .... � II
00 , . �

11 AMAISGOSTOSA FABRICA MARCAREG1STRADA;
00 00

I MAX WILHELM I
00 J SI �
00 araguá do u �
00 R E FRESCOS Caixa Postal, 22 - Telefone, 222 - End. Telegr. «Hmedoblevê» REFRIGE�ANTES �

mOO Guaraná Extra Indústria Fundada e.m 1924 NATURAIS tI�Z3:S Refresco Jaraguá
Xaropes diversos

00 Gengibre Especial .

Conta co... larga experiência Sucos de Abaoaxt �
00 Agua Tonica-extra forte e profunda prAtica no ra ...o Sucos de Laranja � .

00 �
00 Produtos fabricados noe estabelecimentos, �

! nas instalações mais modernas 8 higiênicas I
: GAZOZAS Depósito de I

. s:A'.l Cervejas s:A'.l

� Agua Fonte do Oastelo �Çjf fKJ4/ Aguas Minerais �
ms �G� ms
� Abacaxi - Lar�nja Engarrafamento de s:A'.l

: ��" Rf.'<:.<(\_�·s ::: Framboeza - Limão r,;, 'WI�''C ViD.hos - Aguardente :
� �
I MAX WI LH ELM & D·E MIO LTOA. �
� C U R I T I B A - Rua Oap, Souza Franco, 635 - Telef. 1706 - End. Telegr. «Emedoblevê» ;
; 00

00'
�

.� _'W'IMI a La1'anjada que re�oIucionou.o mercado Pa1'anaen.e 00

.�_���.mg��!mlilJ
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Primeira Quinzena de Julho

NOSSA SENHORAldêste volume. Tradução ��:.' . HERTEL . �:.lAPARECIDA é o mais de OUo Schneider. [ .J
recente trabalho de Mar- I -X-.

f' '1ques da Cruz. Trata-se do O drama de uma jovem i ;
histórico em poemas de que deixou o norte' para i Rua Marechal Deodoro da Fonseca !
Nossa Senhora Aparecida estudar enfermagem na

li Santa Catarina i1
e Nossa Senhora de Fá- metrópole é o cativante: laraguá do Sul. -

, B
tima. Excelente trabalho tema de O L H I N HOS: ' i1
em que o autor dá ex- D' A G U A, a deixar os i �Jpensão à mais perfeita prelos da Melhoramentos : OFERECE LINDOS PRESENTES COMO:

=1forma literária ao mesmo ainda nesta quinzena,

En-I� RELOGIOS _ das mais afamadas marcas: :
ternpo que apresenta a cauto, atração, strnpllcí- i Minerva, Omega, Eska, Ttssott, etç. i
história dessas duas mun- dade, poesia, sonhos, ideal, i (ÓTICA) _ INSTRUMENTOS DE MUSICA. B
dialmente conhecidas ape- é o que Lilie de Barros i iJ
rições da Mãe de Deus. M.al!errari ap�esenta par.a I f� Enfim uma infinidade de presentes

!1Acompanham esta apre- as Jovens leítoras bresl- : :
senração outros poemas lei ras. ' : :
de relevante oportunidade -x- � li V S

' f d :1
religiosa. RIO DE JANEIRO é· um f� Tudo isso . . encontrara na a ama a �J

-x- álbum a ser lançado pela

Ii c A S A li E R T E L
.

'

il.-----------------Melhoramentos em sua: . i (!)C:::::-�c:::>C>�c:::::::a�6Oito mil qullometros -

d J Ih 101::. : .

�I!lc:::::::a O�d progra�açao e u o. u e ..... ,..···\:··..· ..··�:·.. ·.. ·�·�:··..· ..··�e�.:.:;���··..· .... �..· ......,::,.:.;c

.......
Il�Ö O Celso Branconuma. jang�dil através o torografles de grande for- .

•Pacífico fOI o ousado em- mato apresentam além das " Despachante Aduaneiropreendímento de T h o r

1bit
.

as era-
.

O
. e ezas ne urais, m

�
Matriz: Rua Babit9nga, 23 Filial: Praça General Osô-Heyerdahl. e seus CinCO vllhas criadas, os cel1trosC�.

�� , . Edif.próprio. Telefone, rio! 115 - Edificio c�antaco�panheJro�. Esta n�r- de atração, as recordações I 213. Cx. P., 35 - End. Juha� • Apart. próprio, 32 Or�tlva, um místo de cUrJO- históricas, 05 planose. '. Te�. .Branco�
..

Telefone, 4773
•sldad�s. romance, i1v!ntu- realizações urbanísticas, ii t BIosfeld & Cl-a Ltdo, s. FranCISCo do Sul • S.C. CurItIba Parana

�ra eh IIl�dratudra pOddera ser arquitetura e a escultura , .,
___,! . I Importação - Exportação e Cabotagem - Ques'con e�1 a entr,o e pou- da capital brasileira. ' tões administrativas

cos dlas, atreves do. I�n. t.
E

. �.

P .

Ao

68 bem cOÍDo todos os serviços junto à AlfAldeg. Oçarnenro pelas Edtções " Rua Presidente pítäcío essoa, de Sio Francisco do Sul são executados com pon-�É�:çÄOnkoÔN�KI�1.E�: HarIDODI"IS "IODf�CHlnl"· tualidade e pr�ste��, disP�)ßdo para ê�te, !im Onotório o tnterêsse até U U
.

de ,U�d orgamzaçao perfette com escrttörtos

Ohoje despertado por esta,
- Acab�mento perfette - Peças e AcessÓrios para Automóveis e e tecmcos.

obra, desde .<!ue, e,m ape-
-

sono(�.d�edayrad)avCI
-

. Caminhões Dispõe de páteos para depósno dê ma�eira

�na� .:t anos Ja esta em 6a.
C T {? e �s .

. junto ao quadro da estação e nos trapichesedição. ata. ogo .e _Ista e preços
Peças pera bicicletas e Artigos Elétricos de embarque da Conta da Cruz, bem como

-x- � dleposlção dos

snrs.} em geral ! armazém para depósito de mercadorias em ge-ínreressedoe ne CaSI Real
ral Iunto aos trapiches de embarques na cidadeAnthon Tchekhov, um em JARAGUA DO SUL , .

dos maiores expoentes da ,
-

Pneus e Câmara de Ar da afamada 'Encarrega-se de Emllarques de Madei!as e de outras Ollteratura russa, dono de ) marca Dunlop } Mercadorias para o elterior do Brasil e

����çe:�:lo e�c������ ;��� IMPUREZAS DO SANGUEl' TUDO ISSO V. V. S. s, ENCONTRARÁ � �
,

Locallda4es Brasileiras

outras obras O DUELO. �LIXIH Df 1I060fl8A ) A PREÇO VANTAJOSO )
O
Tradlçlo üe mals de 20 anos, de serviços constantes

OEdições Melhoramentos \ n L � às maiores firmas do E,tado e dos estados ViStDhos. Oprometem pera dentro de
1i>C:::::::- �ebreves dias o lançamento AUX. TRAT. StFILIS

������� ec:><=:::a<::�:::::-C>C:::>(j

FAMILlA NEITZEL

t Agpadecimento
Profundamente consternados, eomuní

camos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento do nosso querí
do Esposo, Pai, Sogro e A.vô

••UI8 1111.111
ocorrido no día 9 de julho, com a idade de
62 anos, apoz curta e dolorosa enfermidade.

Agradecemos cincéramente a todos
que prestaram ao falecido tão valioso �u
xilio nos seus ultimos momentos, bem aSSIm,
a08 que enviaram flores e o acompanharam
até a sua uläma morada. Muito especial
mente agradecemos ao Rev. Pastor Karl
Gehríng,' pelas confortadoras palavras pro
feridas e ainda pelos cânticos no lar e na

sepultura.

TRANSPORTADORA ANDORINHA
Matriz: "araguA, do Sul -- Praç:a Rodovi"rla -- Fone, ,:246

AGENCIA.S:
B LU M E NAU - Hotel São José - Rua 15 de Novembro - Fone, 1504
TIM B Ó - Hotel Pahll IN D A I A L - ,Hotel Hardt - Fone, 05

R IOD O TE S T O - Hotel Henning.
C O R U P Á - Padaria Thieme.

Horario de Partidas e Chegad•• do. Onlbus
DE II A' I/ PARTIDAS / CHEGADAS I DE / A " PARTIDAS " CHEGADAS

I Blumenau 6,30 - 9,30 9,15 - 12,15 Indaíal

-
9 - 15 9,15 - 15,15

Indaial 6,15 - 12,15 9,15 - 15,15 Tim.ó
Rio do Testo 9 - 16 9,45 - 16,45

Tio do Testo ,6,15 -12,15 - 6,30 8 - 13,45 - 8,15 Jaraguá do Sul 9 - 16 11,30 - 18,15JarlDuá do Sul Timbó 6,15 - 12,15 8,45 - 14,45 Corupá 9 13
Vila Itoupava 9,30. 10,50
Corupá 12,10 - 15,45 13 - 16,30 Blumenau 8 9,15

Timbó 8 - 14 9,15 - 15,15
I Jaraguá do Sul 15,15 - 18,15

- Rio do Teslo Indaial 8 - 14 9 - 1512,30 - 15,aO
I Rio do Testo 12,30 13,30 Jaraguá do sUll 10 - 13,45 . 17 Ü,30-15,15'18,15Blumena.· Vila Itoupava 15,30 16,30 Corupá 10 ., 13,45 13 - 16,30

Corupá 12,30 16,30 II Jaraguá do sUll1 5 - 17,15 II 6 - 18
Timbó 8,30 - 15,30 9 - 16 Corupí

II Blu�enau II
5

II
9,15

Rio do Testo 8,30 - 15,30 9,i5 -' 16,45 Indaial 5 9,15
lodaial Jaraguá do Stil 8,30 - 15,30 11,30 - 18,15 II BlumeJlau /I 11 /I 12,15

Corupá 8,3Q. 13 Vila Itoupava Jaraguá do Sul 16,30 .18,15

RAPIDO ANDORINHA
Agencia: BLUMENAU • Rua 15 d� Novembro, 619 - Fone, 1455 JOINVILE - Rua 9 de Março, 372 - Fone, 405

.Horario de Partidas e Chegadas dos Onibus
DE A "PARTIDAS" CHEGADAR I DE II A II PARTIDAS CHEGADAS'-'

-

I IJoinvile Blumenau 7 . 16 10 - 19 Blumenau Joinvile 6 . 14 9 - 17
Jaraguá do Sul Blumenau 8 - 17 10 - 19 Rio do Testo Joiovile 7 - 16

-I
9 - 17

Rio do Testo Blumenau 9 - 18 10 - 19 Jaraguá do Sul Joiovile I 8 - 16 9 - 17

(

)-

r
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Municipal Pmfeitura Muni�mal de Jara�uá no �ul ���(!*�****{:{::�;;x��
A::s ��er:::i:: �:di�ár;:n:: �:ß-a5n: de

REQUEFOMEN'TOS OESP f\CHftOOS �I:I.. :I::ll [rOiDO m�o'oegollo l{.I::.��lmil novecentos e oineoenta e cinco, pelas sete ho- H. Kopmann - Requer alvará de "V'tstoria e ":.._

ras, na sala do Forum, no edifício da Prefeitura Habíte-se". Batista Araldi - Requer líoenea para
Municipal de Jaraguá do Sul, reunidos os snrs.: demolir e reconstruir um rancho de madeirá, bem 8.:.•::B., II II f:.�••�:JNey Franco, João J. Bertoli, Fidelis Wolf, João L. assim unia cerca de tala de arame e estaqueta. ti J I' I It • " It I " f J
da Oosta, Mario Nicolini, Francisco Modrock, Au- Luiz Orespim - Requer li_9.ença para construir casa �::l gg
gusto S. Prodoehl, Durval Maroatto, Raimundo de madeirá para resídenêía. Helena da Rocha - �::J

"

8�JEmmendoerfer e José Pasqualini. Havendo nüaie- Requer licença para construir um mausolé na se- {(i::i::l FÁBRICA DE
, I:::.i.:l.ro legal, foi pelo sr. Presidente, declarada aberta pultura de sua mãe Joaquina da Rocha, inhumada

o

a sessão, ordenando ao sr. 2°. secretário, que pro- no Cemiterio Municipal. Mário Antonio MinaUi - H CARROÇAS H
cedesse a leitura da ata da última sessão; o que Requer licença para construir casa de alvenaria. f::�.�:.J f

•.:.::�:J" depois de :fieito, foi submetido à discussão e subse- Marcatto ,& Companhia •.Requer licença para cons- g J FERRAMENTAS DE { J
quenté aprovação, sendo aprovada e passando sem truír um aumento de alvenaria, anexo a fábrica de

{::j
/

1::1o

emedda à ser assinada pela Mêsa. Em seguida foi ohapéus de palha. Mauricio de Góes Filho - Requer g ÇORTE, ETC. g
lido o Expediente que constou: Oficio n. 143/55, do licença para construir um mausoléo na sepultura :. ••

-sr. Prefeito Municipal. Oficio n. 28, da Câmara de sua irmã Bebastiana de Góes Grabowsky, inhu- �:iI / 19Municipal de São José. Oficio do Secretário Geral mada no Cemitério Municipal desta cidade. Alex :: ::
do Centr.o Oatarinense. Logo após o sr. Presiden-: Kühn - Requer licença para construir um mause- �;�1 (gIte, cedeu a palavra a quem dela quizesse fazer uso, Ião na sepultura de seu filho Alido Kühn, inhu- g

o E S TIR fJ D fJ N O V fJ' ��
.

solicitando e a obtendo o sr. vereador José Pas- mado no Oemiterio Municipal desta cidade. Walde- :: ::
qualíni, que se referiu ao oficio enviado pMo sr. mar Les.sman!! - Requer licença para construir I f��l laragua 00 Sul - Santa Catarina l�ß
Prefeito Municipal alusivo ao auxilio de Cr$l). .

casa residencial de madeirá .. Maaoel Gonzaga dos (HJ ' \ f:B
5d�'OOO,oo, para reconstrução do Morro do Neitzke, 0dSantosd-' Requer Iieença dPara Ob"onstr�ir um rancho :::j):"'�::::,••••••••��.�••••••••'l:ot '1: •••••• "••'\, ••••'••'\, ••� :� :�:::#i.�::::
ízendo o mesmo. que aceitava' a incumbência. iria e ma eira para servIr e oo ertura a um poço ::::�vs:::·"""'''....c.''...r<ö''·'''",,,,''�'.·�'''·'''''''·�''·'''''''·�'''''''''·'''I/'.�:�t;.::tomar as providências necessárias. Falou tambem d' agua. Waldemar Buccio - Requer licença para

iiI: o
•

o i!!

o sr. Pasqualini, sõbre o mau estado de eonseva- construir casa de madeira no imóvel- de .seua pais
ção que se encontram as ruas, pontes a boeiros da Alexandre e Carlota Buccio. Alberto Henrique
vila de Oorupä. Solicitando à presidência, fosse de- V,asel - Requer licença para construir casa de ma

signada uma uma comissão para constatar o als- daira. Alberto Henrique Vasel - Ideio Idem Idem.
o gado. Posto em votação o requerimento' foi o mes- -Mareatto & Companhia - Requer licença pará de
mo aprovado unanimamente. o Ao- que o' sr. Presi- molir uma garage existente e reconstrui-la maia
dente designou os snrs.: José Pasqualiní, Fidelis aos .fundos da mesma propriedade. Vva. Stefânia
Wolf e João Lucio da Oosta, para a referida 00- Balloek Piazera - Requer licença para construir
missão. Passando-se a à Ordem do Dia, foJ apre- nos f�ndos de sua propriedade um puehado de
vado em 1°. discussão o parecer da Oomissão de madeirá. João Camargo - Requer transferência
Legislação e Justiça, referente ao Projeto de Lei para seu nome dos impostos sobre Bar e Restau
n. 2. Pediu e obteve a palavra o sr. Raimundo raute adquirido por compra de Willy Lemke.
Emmendoerfer, referindo-se ao parecer em questão, Selma L�nzm�yer -' Requer cancelamento do im
dizendo o mesmo, que as entidades esportivas, já posto s/ estabelecimento comercial. Adalberto Lins-

o

são auxiliadas, pela Prefeitura Municipai, portanto meIer: Requer alvará de "Vistoria e Habite-sé".
não deveria ser aprovado tal projeto. Ao que o sr. Max Lisehka - Requer licença para construir casa
vereador João Lucio da Oosta, esolareceu que o �e madeíra em Oorupä, Carlos Vasel - Requer
projeto não pede auxilio e sim concede isenção de licença pára construir casa de alvenaria em Ríb.
impostos para excursões esportivas, quando feitas

I
Molha. Alois Miron Wigand Packer - Requer Iicen

por sociedades legalizadas. Esclarecido assim o sr. ça J?ara estabelecer' se com oficina protética na

Emmendoerfer, retirou as palavras proferidas. Na- localIdade de Nereu Ramos. GertI:udes de Oampos
da mais havendo a tratar o sr. Presidente "desig-
nou para a próxima sessão o dia 14 _do corrente,

�F����������������:;:��=����������������������������������=�Jcom a seguinte Ordem do Dia: 2°. discussão do II a
pare"er da Comissão de Legislação e Justiça, refe-
rente ao Projeto qa Lei n. 2. Findo o que foi en
cerrada a sessão a qual faltou o sr. Waldemar
Grubba.

'CalDara

Priester - Requer cancelamento do imposto sõbre -

gabinete dentário e prótese. Lauro Schmitz - Re
quer licença para estabelecer-se com Botequim.
Nestor Pedri - Requer sessenta' (60) dias de licen-
ça para tratamento de saúde. EwaJdo Siebert -

Requer licença para construir casa de alvenaria.
Oswaldo Strelow - Reque:.;' licença para estabele
cer-se em Barra do Rio Oerro com Loja de Calçados,
Ottomar 'Kaesemodel - Requer licença para efetuar
pequenos reparos em sua casa residencial sita á
rua Preso Epitáeio Pessôa. Audino VoUolini - Re
quer licença para construir casa de alvenaria.
Abilio Gonzaga dos Santos - Requer transferência
para seu nome dos impostos s/ garapeira adquiri
da por compra de Antonio Alexandre.

Diretoria da Déeas da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, em 22 de Junho de 1955.

. OOTAOILIÇ> P. �AMOS. -'

DIretor do Depart. do ExpedIente

\ . ',.

(ass.) Ney Franco
Fidelis Wolf
João L. da Costa

�.�
:I CaSal lClllItJl)rCCllll!·1
:I Tudo qae V. S. desejar I\

o o

comprar encontrará na

1 CASA LEUTPBE�DT

:I) como: Oha�éus, Guarda-chuva, Casemi

'I ras, Linhos, Camisal, Gravatas," Meias,

,I Sedas. Lãs, ..etc., tudo enfim é encontra

'I do na ?ASA LEUTPRECHT, pelos pra

,I ços malS camaradas da praça.

v1 Concede-se descontos especiais

:I Rua Marechal Deodoro da Fonsêca

1 JARAGUÁDIIIIOII�SU.L.m�..����i"JII
:l::::::::::::::::�::::-.:=:::::=::::::::::=::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::=::;:::::::::::

...:)' ,....

Ir lIJ)lo !EIHCIHI IA1IJfMLANN "fi
U MÉDICO CIRURGIÃO li
� �
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
ii ; J ii
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ii
ii CLINICA GERAL ii
ii i:
ii L ti D· •

E ii
ii onga pra ea em ospItals nropeB8 ::

!l Consultório e residência:
li

ii Rua Preso Epitácio Pessõa, 13�

il CONSULTA$:'

II Pela manhã: das 10 ás 12 horas

ii
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii

I... Atende chamados durante a Noite
o n

"'i'i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::rr: a�������:::;�������������;;��������������ia�

Agente neste munic�pi'!...:
SERCIO THOMSE,M

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

•
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;oo��oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo��oooo�OOOOOOOOOOOO�[üI�ndürio
00 00 '

� I ['ll! i I o r iiI
00 00
00 �
00 " 00
� �
'11 11 4 de Agoste - quintlfeira -

I�
TIPOGRAFIA' PAPELARIA LIVRARIA � Ás 1� horas, encerra-se

� o alistamento eleitoral.
z::3:S Finda o prazo pera a

·

L:mpressos de todo generc - Livros Comerciais - Materiais Escolares - Papeis de todas 00 apresentação dos requeri-
00 as qualidades - Grande sortimento de Artigos de FJscritório - Baralhos - Albuns para 00 mentos de transferência.

m fotografias - Pratos e Bandejas de papelão, @ demais artiges do ramo: m (Cifdear�io��' - sAbado _

� � Finda o prazo pera os

00 00 Juizes Eleitorais despe-
00 CARTÕES DE FELICITAÇÕES DE TODA ESPÉCIE PAPEL CELOFAN 00 charern os requerimentos
00 00 de lnscrição, (C. art. 64),

� '00 C?municação a? (fRE. do
· JA.RAGUA DO SUL - Caixa Postal 37 - Avenida Getulio Vargas, 350 _: SANTA. CATARINA � numero de eleírores IDS-

,

" \. . � critos (C.E. art. 64, pará-00. � grafo 1°.). Dlsrrlbulção cos
OO�OO�IUEiUiiniOOOO�OO�OOOOOOOO!UI�OOOOOOIUI�OOOO�OOOO�OOOOOOOOOOIiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO� eleitores por secção !Res.

n. 3.532. do TSE). Cons-

�����OO�������t o,O,o,·,��,����"���':'ß: Htuição das �esas recep-
. """"""'\ toras. (C.E. art, 69). De-

. slgneçêo dos locais de

CALCoADOS ',,',11, SEGUROS EM GERAL ',1,',', votação. (C.E. art. 20.)
'I' Constltuição das Juntas

� nn só com G. RODOLFO FISCHER nn Apuradoras. Res. n -. 3564

1 r 'UI Rua Benjamin Consrent, 287 - Cx. Postal, 67 'lU dOa reSfelêmbro - quinta.feira _

:I ",',',,' O CORRETOR MAIS ANTIGO DA PRAÇA ',II"�"� Finda o prazo para .apre-

l Opera el'Q.. seguros de : sentar os pedidos de re-
, nn nn gistro de candidatos. (Res.

t:' ,._,.___,..._..,..._..�,..._..,..._..�

I
nn Vida - Incêndio - Vldros « Roubos -

" 7 d TSE)1 ff:�l::::�··"·"I·""""·"R·"················G······'·············0···
······· ..

···.�::.:.l ','" Tb��:��r!e� R!��n������d:g�:W�S , 'M, n. 1;' d; 1Sele�bro - d�mll1G' -

� 1, n Acidentes do Trabalho-e nn Pirida o prazo em que

I nll Lucros Cessantes;'
� nn devem estar registrados

f
[ JIJ'

.

nu
todos os candidatos. (C.E.

l:· : ••----------1,--------00
arr, 48). Finda o prazo

e·!.!�v��:'·.··.··.. ·,:·*··*··.. ··:·.. ····.·�r·.!·.· ..·��t:--· ..··.:�·····.. ·.··ä ••========== ========00 para a publicação da lista

=j::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:'::::=::::::::::::::::::::::::::::::ii �80)s. eleitores. (C.E. art .

•••� •..::••• CJii' 'ii 23 de Setembro - sexta-feira -

'I: Dr. Arquimedes Dantas: ii �::��: p���o �'1,':f::m;;
:: A D V O G ADO:: repartições e aos proprle-
li ii tãrlos, arrendatérios ou
i! Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 !.! admtnlstredorea de pro-
ii ii priedades particulares, da

ii Jaragoá do Sol - SaDta
\
Catarina H escolha do respectivo pré-

::::..\, .

.'

.4': dio para ser utilizado no
1:::::::=::::-.:::::::=-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===::-.:::=::::::=:: pleito. (C.E. arr. 79, pará-

/' \ :-"'-'F�;�';d;'C;��;;i'_"'-i ��!:o���fJ:�:��.d:�:�;:I DE EAJlFEJK:MI:AN:::N .&: C][A. L�lDA"1 como mesário. (C.E. art.

I
I ndústria de Calçados Rua Cei. Emilio C. Jourdan, I. 62 - Jaraluá do Sul - S. C. 69, parágrafo 4°.). Finda

,

I I
o prazo pera candídaro

GO�CH IRMA-OS S/A D

r

requerer o cancelamento� • rogas nacionais e esrrangelras, encontra-se, de sua inscrição. (C. E.
t a disposição do distinto público,. apresentando art. ,49). Finda o prazo
� ,serviço criterioso e Preços Módicos

pera requerimento de 211.

:I Jaraguá do Sul Santa CaiariD8 :-'--'-.------"-
...

-"-.--.�-.__'_" '_JI "_'--,,-.__
•

=_.-_._-_ ;��'fO (��r- ��da3� ::::�

J
l I pera publicação do nome

p
Clinjea de Olhos - Ouvidos -' Nariz e Garganla do dos candidatos registrados.

, '.
Caixa ostal, 11

.�'"

.... ••••11. a.l. (C.E.' a'rt. 65).
'

,

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA
' 2a de Setembro - quarta·feira -

, Data a partir da qual e,�.�������� A melhor aparelhada em Santa Catarina até 48 (quarenta e oito
Rua bdon Batista (Defronte a "A NqTICIA" horas) depois da eleição,

- JOINV!LE - neo se pode prender ou
- . derer qualquer eleitor, sal-nacionais e estrangeiras, . vo em flagrante delito Oll

manuais, de pé e eJetricas, m!=!i!ilii!!E:;;;;;;;;m===;;-'iSiE!!!ll .e=,j.....�!i=e!JSE',,�1!!! em virtude de sentença

l�i:����Scd:�i:,���S d!P��: l� Dp.'Renato \Valta. II criminal .condenatöríe.

I IR I (C.E. 129, n. 2).correntes, etc. Motores p OI . M ]É D I C O
,

29 de Sefembr.o - qUinta-feira -

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças I m a c h i nas de costura,
iii'

.

Iii Finda o prazo pera os
_ Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas adaptavel em qualquer tipo p. CLlNlCA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS R presidentes de mesa de-'
_ Indutotermia - Bisturi-elétrico _ Electra-cauterização de machína, tem sempre irI' DE SENHORAS - PARTOS I' signarem os secretários.
I-Ra'ias Intra-vermelhos e azuis, em stock a Casa Real, g (C R art 69) FI'nda o

ao lado do Banco "INCO"
_.. ULTRA· SOM - Tratamento moderno e efi- .. 0 •• • •

--------.-----------.. m ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III prazo pera distribuição do
Ci @i8S1!llI8ii8@j@818lIlJ!!II (!J

::: Inflamações: Dores reumátíeas, artrites, lum- .:.. material para a votação.

Itl�ßC�OMfH�CIß1@i81J@BOß ADVOCA;'A���i «:::::::::::::::=::::::::::::-.::::::::::::::::::::::.� li �agos, nevralgias, .ciática. Abc,e�sos, ft!Uún,culos, III (1'fde��tie�:/o - sexta..feira _

i DADE - SEGUROS
:.

V d ii III inflamação dos seios, dos ovanos, da próstata. III F' dIII _. Ii _, en e-se ii U: Afecções da pele. 'fístulas, varizes e úlceras re- :-:= I

in a o, pr�zo para. a e�-
!!Il Rua Marechal Deodoro, ·122/139 -_.Caixa Postal 19 - :: ii III beldes. Asma. afecções do estômago, etc... III trega d! Il!ulos elelto�als

· i .

Telefone 234 - Jaraguá do S1l1
./

ii Uma motocicleta !! 0'0 MASSAGENS ELÉTRIOAS' _ Tratament- ,I que sera feIta as 24 (vmte
ii marca D. K. W. :: lU das Paralisias com reativação das funçõeo U e quatro) ho�as.. (Res.Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com- !i, ;Tr�tar nesta ge-, ii .II musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs !! T.S.E. n. 3551). FI,!l�a o

pleta assistência técnica contábil, jurídica e

I i.:.' renCla.
. i.i. III cional dos músculos em 'geral, da bexiga,' or- I prazo para o secreta.rlo de

fiscal. Escrilu�ação fiscal· e comercial. Servi- mesa recusar motivada
ços comercl'al's em geral.

I
\� _ _ __._ )j I"" gãos digestivos, etc...

.

-I
.::

mente sua 'des'lgnaça-o-'Corretores da C.' Nac. eguros «Ipirangb operan-
:- _ _..........

ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- ' ,. o
•

• do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden- Vende-se �I CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO
.

(�..Edea�ÚI�:;:a�ag�::�d: .)�
f§l tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res- f§l Um terreno, com a area 1"1-1' .

BANHOS DE LUZ - Raios ultr,a-violeta e iii Encerramento, às 7 (sel&)I§! ponsabilidade, Civil e Fidelidade. m de 2.800 m2, inclusivl'l ca- _.

mfra-vermelho...
. II! horas, da propaganda elei-.� Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomencms. III sa e rancho, sito a Estr. iii' OO�SULTÓRIO - R u a dos Bomhelros 'Iii toraI. (C.E. art. 129, n. iS).

I-A COMERCIAL LTDA. -

I
Ilha da .!,igueira. Preço D (JardIm Laur� Mueller) esq',Rua 9 de Março � 3.de'_Outubro·' seuunda:feira -

uma organização as suas ord�ns! de ocaSISO. Tratar com III das_ 9 as 12 e das.3. as 6 horas

I Elelçoes para PreSidente
_..

-

.. ----o ALFREDO MEIER. I III RESIDENCIA - Rua MInIstro Oalogeras,350 da República, Prefeitos,
E hgemo Vitor Schmocke! - economista e contador. Rua D. Pedro lI, nes- fI Fone 305 - J O I N V I L L E-S. �... Vice-Prefeitos e Vereado-
Ci@B88l!iRIIJ!I8ISêl1��@I!!I�S8Biiii@l!lllill!illllill!ill@l!!l� ta eidade. iii ii e ;; 4 : II!!!IE!!_" I i_i res.

Para as eleições
de 3 de Outubro

São
I

os Melhores
e Mais

(

Baralos
.

-PRODUTO DA:.

...-----.-------.... Machinas de Costura
Ur. Wal�emiro 'Mazur8c�en

e.s. 8. saUBE
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 24-7-1956

Reaistro Civil doméstica, domiciliada e

residente, neste distrüo,
em Garibaldi, filha de
João Wolf e de Adele
Pinter Wolf.

Sociedad� Esportiva lpiranga
Assembléia Geral Ordinária

OONVOCAÇÃO
São convocados os Sócios da SOCIEDADE

ESPORTIVA IPIRANGA pera a Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 28 de Julho de 1956,
às 20 horas da noite, na sua séde social à RiJa Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira, a fim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia :

I - Aprovação das contas do exercício 1954/1955;.
II - Eleição da nove diretoria e Conselho Fiscal;
III - Assuntos de Interesse da Sociedade .

Não tendo número legal de sócios, realizar-se-á
a Assernbléla às 20 horas e meia com qualquer nú
mero de sócios.

Jaraguá do Sul, em 21 de Julho de 1956

SOCIEDADE IESPORTIVA "IPIRANGA"

WALDEMAR MOHR - Presiderne

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e Ela, brasileira, solteira, Edital N. 3.822, de 13-7�55.
residente neste distrito, professora, domiciliada e João Anelio Batistá e
em Garibaldi, filho de residente nesta distrito, á Julia Aristides Aristh
Ignanoio Salomon e de Estrada Itapocú, filha de Ele, brasileiro, solteiro,
Tereza Wolf Salomon.· Thomaz Stenger e de operário, domiciliado (;
Ela, brasileira, solteira, Juliana Weinfurt Stenger. residente uesta cidade, á

Edital N. 3.821, de 13-7 55. rua Ooronel Procópio Go-

Norberto Ounha e
mes de Oliveira, filho de

. Olavo Batista de Oarva-Maria de Souza lho e de Antonia Cidral
Ele, brasileiro, solteiro, Batista.

operário, domiciliado e Ela, brasileira, solteira,
residente nesta cidade, doméstica. domiciliada 8

á rua Rio Branco filho residente nesta cidade. á
João Sanches e de Claudino Ounh� e de rua Coronel Procópio Go-
Cecilia Stenger Ottilia Boddenberg. me� de Oliveira, filha de

Ele" brasileiro, solteiro,' Ela, brasileira, solteira, J,?ão A�is.tih e de Oata

conferente, portuário. do- do�éstica, domi�iliada erma Arlstlh.

Edital N. 3817, de 5-7-55. mioiliado e residente em residente nesta cidade, á E para que chegue ao co-
São Francisco do Sul, rua Rio Branco, filha de nhecimento de todos, mandeiOonstantino Salomon e 'filho de José Sanches Nilo Eduardo de Souza

paSS:1!i.-O presente edital que. Catarina Wolf Peres li) de Elisa For- e de Maria Virtuosa da será 'publicado pela irnpren-
neiro. Silva.

sa e em cartório onde será
afixado durante I'í dias. Si
alguem souber de algum im
pedimentb acuse-o para os

tins legais
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oti'cral

J rene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca 1araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil. . Edital N. 3.820, de 8-7-55.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem t'ara

casar-se:

r���������������������������
� A COIIIERC IAL· LTOA I Escritório �e advocaci�,. contabilida·1 ;{®.

• de, e serviços C!�laIS em geral �{@ JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro, 122/130 � Oaixa Postal, 19 -- Telefone, 234 - SANTA OATARINA @)

�
ADVOCACIA EM GERAL ES�RITURACÃO MERCANTIL RÉGISTRO DE FIRMA:S SEGUROS' <IPIRANGA. ; .

� Civil Oontabilidade Patente de Registro e Marca Incendio �

�
Comercial Abertura de Escritas e de Fabricas no Departamento Transportes @)"
Oriminal • Indústria e Comércio. .

Acidentes de Trabalho !'• •

1 Organização de Sociedades, Z • •nventários IMPOSTO SOllRE A RENDA Acidetes Pessoais
.

I
Oontrátos inclusive as anonimas Analises Automoveis

�• I Defesas Fiscais Balanços Administração ds Predios e Assifiltencia Judiciária por ••

Cobranças Peritagens Oobranças de Alugueis dois- Advogados

; Naturalizações Informações sobre Vendas de Imoveis @)• • Defesas e Orientação .nas Processos Fiscais Minutas de Escrituras Eugênio Vitor Schmöckel �Leis Trabalhistas e Sociais Impostos, etc. Requerimentos Economista e Oontador @}

��.
•

SERVIÇOS AÉREOS VARIG _. pas� e encomendas. Agora Linhas :ru.ritimas regulares de passageiros entre ,;
· • de Buenos Aires até Natal (R. G. do Norte). K L M - Cia. Real

l

LINEA «C» a América do Sul e a Europa - através �
Holandeza de Aviação - Aviões de passageiros para a Europa. dos navios Ana «C» - Giovana «C» e Andrea «C» @5

�(9)@U.®@l®@;.®�®i®@.i.®@Ã.®®l®@U.®@.i.®@l®@;®®.i®�®;®®Ã®@U.®�@l!®@U.®�@J@®.i®®i®®!®®.i®®�
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Tomeml

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
direito da comarca de Iaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc...

JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 24 DB JULHO DB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.850 FAZ SABER aos que o presente edital vi-
-

rem ou dele conhecimento tiverem, com o pra-
·

O C A I' S' L-b d d
zo de trinta dias, que havendo sido designado.

L I �r ii o- o dia 22 de agosto próximo vindouro, as 12
__ o --- 1:- horas, para realizar-se a 3a. sessão ordinária do

Dr. Bulcäo Viana. Em visita

I Schwartz,
alfaiate nesta 65 anos de idade, resí- exige a igreja Tribunal do Juri desta comaroa, na conformi-

a seus amigos esteve em cidade. dia em Nereu Ramos; argentina �de com a lei foram s�rteados os. seguintesJaraguâ o sr. dr.Oswal- Díá 26 o sr. Angelo Maria Nicoluzzi, com 81 jurados 'que teem de servir na refenda sessao:
do Bulcão Viana, Juiz Torinelli. anos de idade, era viu- BUENOS ftlRES - O Ernesto Silva Luiz Amim Ghamen LeopoldoFederal em disponibili- Dia 27 a sra, Elida va de Leno Nicoluzzi, Episcopado Argentino, emJA' ld L S h itt -G R 'd lf F'dade. Bauer, esposa do sr. Hu- residia em Estr. Nova; documento divulgado afir- anssen,_ rno O

t: ,c mm, . u o o �-
O ilustre' catarinense do Bauer; sr. André �e�- Guilhermina G.eisler, com mau o propósito da lgre- eher, João �yra, Wllly. Gesser, Leopoldo João

durante sua.estadía nesta thold e Humberto RubID!' 8õ anos de Idade, era ja life associar-se aos âni- Grubba, João M. Verbinen, Alfredo Schwartz,
cidade recebeu a visita Dia 28 o sr. Harry viuva de Reinoldo Gels- mos pacifistas de Perón Vitório Lazaris Tarcicio Motta Alwino Wiese,
de inumeros amigos. Grubba. Na mesma data ler re�idia em Rio da ressalvando, no entanto: Rudolfo Jahn, José Gonçalves, Francisco Jemi-

CIp. Walmor Borges. Vindo
o sr. Lothar Sonne�hohl. Luz., PIa Dem�thé, com que "julga do seu dever G' Lothar Sonnenhohl Adolfo G ADia 29 o sr, Guílher- 55 anos de Idade, era essínaler a urgente neces- nez. areia,

. . .' . :de São Paulo, onde faz me Raduenz e a gentil viuva de Henrique De- sidade de serem restebe- Steingraeber, Odilon Vilela Veiga, Artur Brei
um curso especial de srta. Silvia Horst. mathé, residia em Nereu lecidas as condições in- thaupt e Arnoldo Schulz. A todos os .quais epolicia, esteve em Jara-

A

Dia 30 a sra. EIds Cor- Ramos; Ponciano V�loso, dispensáveis pare que a cada um de per si os convida a comparecer��� �::ge�ah�:�re��t r�a, esposa A

do sr. An�o- com 70 anos de Idad�, uma real e verdadeira opio na sala das audiencias deste Juizo no Forum
ela1 da Polícia Militar. �IO M. Correa, farmace?- era c�l!Iado c.om Maria nião pública, que corres-

no dia e hora supra 'referidos s�b pená d�tíco na Barra do RIO da Veíga, residente em ponde ao pensamento e à '
.

Dr. Luiz de Souza. Encon- Cêrro. Its:pocusinho; Sabíno es- vontade de rodos os ha- mult� de Cr$_ 100,�O. Faz sa�er mais que na

tra se em nossa cidade Casamentos. Na sala das tarma, com 10 anos de bitantes do país, se pos- refenda sessao hao de ser Julgados os reos

çnde permanecerá po; audienc!as realizar8m-s� idade,. era Aviu�o, residia se mani!�star llvre e ple- Francisco Konradt e Carlos Spezia e outros
alguns días, o sr,

depu-I
os s�gUl�te� casamentos. em Rl.O �erro, Paulo J. namente: cujos processos se prepararem a tempo. E patado d�. Luiz de Souza. Dantel Tl�SI .com a srta. G. N�Jtze" com 62 anos "Para. ISSO '- acre�c�n- ra ue ehe ue ao conhecimento de todos man-Ao Ilustre represen- Maria Felípp; Paulo Pa- de Idad.e, e�a casad.o te o documento - e in- .

q g
.' , '.

tante jaraguaense na vanello com a srta. Bo- com Sofía Neítzel, resi- dispensável liberdade de dei passar o presente edlta� que ser� afixado
Assembléia Legislativa, sa O. Bonomíní; João �e dente em Estrada Nova; reunião. de imprensa, de no lugar de costume e pubh�do pela Imprensa
nossos cumprimentos. S0ll:z� com a srta. Naír Boaventura C. R.amos, rádio sem restrições dlre- local. Dado e passado nesta Cidade de JaraguáFelícíano; Alfredo Ne�- co� �9 anos d� Idade, tas ou indiretas, .de m�do do Sul, aos vinte e dois dias do mez de julhoClube Allélici Baependi. Fi- mann com a srta. Laura resIdIa. nest� CIdade e que possa refletir, devlda d d mil ecentos e cincoenta e ci cocou assentado em Reu- Er�mann; E h deI b e r t o F e 1 i c 1 o Zlmmer!Bann, e legitímamente.] a opinião o ano e nov

. _.' .

n ,

nião da diretoria, realí- Klítzke com a srta. Ro- com 54 anos de Idad,:, pública. Julgamos ser ur- Eu, a) Ney Franco, escnvao, o subscrevi.
zaäe em 11 do corrente, gate Patzsch; Arno C. H. era casado com Hermí- gente o devido amparo PAULO PEREGRINO FERREIRA
que a campanha para Viergutz com a srta. Er- nia Zimmerman, restden- aos direitos e liberdades Juiz de direito
sócios, mediante redu- vine Sell;. Ingo Schulze te em Ilha da Figueira. legítimas da Igreja e das Está de acordo com o original do que dou fé.ção lia jóia normal, ter- com � s�ta. Ursula L. Adolfo fiedler. Na cidade instituições, dos direitos e Jaraguá do Sul 22 de julho de 1955minará Impreterívelmen- Ozerníewíez e Darcy Xa- de Blumenau onde esta- das liberdades públicas e

'
. _

.

te no día 31 de Julho. vier com a srta. Díaman- va em visita'; seus filhos da pessôe humana pera NEY FRANCO - escnvao
.

R \ "
Assim todos os simpati- tína osa. faleceu no dia 16· do que a .ranquilidade da or- -------

�antes do C. A. Baepen- Enl.�e Oliveira - D�qui.o corrente, o sr.. Adolfo dem, que é a paz, devol-
di que queiram integrar

.

Na CIdade de Sao Fran. Fiedler, de tradicinnal va a coufiança e a sere- Proibição
o Beu quadro social, de- CISCO do Sul, teve lugar familia Jaraguaense. nidade porque todo o po· Proibo aos ladrões de
verão procurar o secre- no dia 9 do corrente, o O extinto' natural de vo anseia". galinhas, a entrada em mi.
târio ou presidente da- enlace matrimonial do Blumenau

'

ha muitos nha propriedade.quela agremiação, para nosso amigo Sr. Dr. Os- anos residia nesta ci- Não me responsabilizopreenchl"r as Buas pro- ny Cubas D'Aquino. Ci- dade onde constituio nu· ",,!ur 1R000QUlmr pelo que possa acontecer
postas. rurgião Dentista, resi· merosa familia.

11111 [BEO'UIIDI
aos infratores da presente

,. d.·
. dente nesta cidade, com COQtava 76 anos de "proição.lus.le e apellS. Ajustou a gentil senhorita Erecê idade deixando viuva (.uv ....) Itapocúsinho, 21-1-55nu.pclas oom .0 sr. Frank

IStePhanes de Oliveira, I dona 'Liana Cardoso Fie- ."ANDE TON..., �UDOLFO RECHrllb�Jmd resldent�'l nes- filha do casalDaniel-Mar- dler e 08 seguintes filhos: ,..).
a c� a �, a gen I se- cilia de Oliveira. Alfredo Max Oswaldo ------------- --------nhorl�a Hlldegard Tepas- Ao digno par, as feli- Adolfo,'Ada}b�rto, Ceci�sé, flDO'd 0drnamento de citações do "Correio do lia, casada com o sr.nossa CI a e. Povo" C I P t L'Os cumprimentos do

.

.'. ar os or o, lana, ca�
"Correio do Povo". D�II.s Inscrllo�. No �a�- sada com o sr. Alfredo-

. tórIo do RegIstro CIvIl, Moser, Helga, c a 8 iL d a
AniversArias.. Amanhã a foram inscritos os se· com o sr. Romeu Bastos,

sra. Alice Dipold, es- guintes obitos: Guiomar I e Herta, casada com o sr.

posa do sr. Alvaro T. Bittencourt, cóm 15 an08 Gentil Vieira.
Dipold, residente em S. de idade, residia. nesta O corpo foi transpor
Francisco do Sul. Na cidade; João O. G. Joenk, tado para esta cidade,
mesma data a sra. Onê, com 51 an08 de idade, onde ele viveu 45 anos
lia Horst, esposa do. sr. era casado com Marta e dado a sepultura no
Roberto M. Horst, pro- Joenk, residente nesta cemitério Municipal com
prietário da Farmâcia, cidade; Otilia Martins, um grande acompanha-
Nova. com 45 anos de idade, mento.
Dia 2õ aniversariou-se era viuva de João Mar- A enlutada� familia a-

u menino Ismar Antonio tins, residia nesta cida- presentamos nossos pe
filho de Miguel e Alice de; �nacleto Garcia, com zames.

C- o R R E I O O O p O V O Edital do Juri

ANO XXXIV

Bronquites
E.crofulo••

FRACOS E AN�MICO., I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Toss••
Re.fri.do.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

.::::

I'"
: ....

....

,':
"

. ,

É UM GERADOR DE SAÚDE.

RIO, 22 - Infor
eIl li liEliiiil!liE:lEi!ilElilE!i!E!!'I.m.ij' Ili!ElllEi!i!llEilll� ma-se na capitalIF b (SezQes, Malárias, I� bal?d�irante,. em. es·
.- I'!J rl'!Js Impaludismo

I
tatlstlCa hOle dIvul-

� � Maleitas, Tremedeira gada, que o número
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -' de desquites na ci-

" Capsulas Antisesonicas
-

dade d� São Paulo,
. ,t -I

no m e s passadoMlnancora 1
._ (junho), foi de 128, o

Em Todas as Boas Farmáçias I que
. rep�es�nta uma

-1-' É
.. -- médIa dIárIa de 4.

um· produto dos Laboratórios MINANCORA I Desse total, 43 fo .

I - Joinville - 8ta. Catarina - I ran;t ,liti�iosos e 85

iäi�iG!!!E!:-)! 1!!!!!m!1&!iiI!!;I. ii !5liiiiiaa";ES!! ii.. amlgavelS.

F=========::-':::=====:::=:::====·=:::===:::==::::::==:::==:::==:::::=====::::::====::-::=====::::::=:::==========:::=========::::::====::::::===:==::::::::::.�
li P,udim Medeiros - A ,Melhor Sobremesa iiI: ,

I
- j=\:: :::::::::::: ::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::=:::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::= :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::.-::::: :::::::::::; :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::= :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::-;1\

--------------------�.I--------------------------_·--------------..
Io· §abãl.o (Marca Registrada)

�lR1A NAQ •

V.irgem Especialidade . .!��
da CllAo WlEIllEIL llNIIDlU§IlllAl JOllllllfHle st'6����RCtAt

ESPECIALIDADE
conserva o tecido da roup.a porque lava facilmente e com rapidez.

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


