
Convencia da Uol. Hoje,
as 9,30 horas, em sua

séde social, terá lugar a
convenção da UDN para
escolha do, candidato a

Prefeito.

Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. Nessa oportunidade, di-
�����������������������������������������������������Iversos oradores farão

ANO XXXIV - JARAGUÂ DO SpL - Domingo, 21 de Agosto de 1955 - Sta. Oatarinà N. 1.854 U80 da palavra.

Diretor: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO PEDRI

-

Do Exmo. Snr. Dr. Juiz de
Direito da Oomarca, o Sr.
Prefeito Municipal recebeu o

seguinte oficio:
Jaraguá do Sul,.17 de Agos

to de 1955.
Exmo. Snr. Prefeito.
Temos a honra, e tomamos

a liberdade, de nos dirigir a

V. Excia. para expor o que
adiante se segue.
Diariamente chegam a êste

Juizo reclamações, ao que
tudo leva a CMr, fundadas,
de que negociantes desta
praça vem; sistematicamente,
aumentando o preço dos gê
neros de primeira necessida
de, sob alegações as mais
diversas. Usando o chavão de
que «tudo sobe», outra coisa
não fazem do que se apro
veitar do desequilíbrio eco
nômico por que estamos pas
sando, forçando a alta desar-

.

razoada do preço. A situação
entre nós, por essa forma,
assume, dia a día, um aspecto
eontrístador, Tais comercian
tes, pouco escrupulosos, ti
ram o melhor proveito da
situação, explorando de ma
neira criminosa, notadamente,
os que pouco têm, deixando
lhes um quase nada de que,
assim mesmo, ainda se locu
pletam. Êsse estado de coisas,

- que assume aspecto desola
dor, ante o exame do fausto
que uma minoria ostenta,
está a exigir, no domínio
econômico, um contrôle que
a lei garante e a situação
recomenda. Queremos ressal
tar um fato, digno de registo,
ocorrido quando das recla
mações a que aludimos acima.
É que as ditas pessoas, ao

nos procurar, instadas a que
apresentem provas ou repre
sentem centra os espoliadores,
negam-se de fazê-lo. Omitem
o nome do inescrupuloso ou
lhe silenciam a pessoa, com
o ínfundado receio de sofre
rem perseguição, ou se virem
privadas do fornecimento
pelos meios habituais com

que adquirem os gêneros.
Entre os protestos velados e

que porisso mesmo se reves
tem de significação, as

reclamações que nos são
feitas giram em tôrno do
seguinte:

. Adulteração do leile. Sem
falar no que já se fez tradi
cional «batismo» dágua, utili
zam-se dos processos crimi
nosos seguintes: adicionamen
to de urina de animais, fezes
e outras dejeções que garan
tem, ao exame dos menos

avisados, uma densidade que
se aproxima da permitida,
considerada «bôa». Desnata
mento, com um índice de
gordura, não raro, inferior
a 29/0,
Falsificação do café. Em

prêgo sistemático, na torrefa
ção e moagem do produto,
notadamente do milho; do
açúcar de inferior qualidade,
queimado; sangue de animais,
entre outros produtos duvido
sos no seu valor alimentício.
(Diga-se de passagem que o

preço da saca de milho atin
giu a soma de 250 a 290 cru

zeiros).
Farinha de trigo. No em

prêgo da fabricação, usam-se
as misturas mais variadas. O
pão, que há bem pouco fôra I------------majorado de cincoenta eenta
vos e custa, presentemente,
um cruzeiro, diminuto que
está, sem dúvid"a alguma, pa
ra substituir,' sofrerá novo
aumento. Nesse pão que se

proclama de «trigo», entram
as maís variadas misturas,
contando-se, entre outras
ignoradas, a batata, o taiá, o
inhame, o atpim e féculas,
notadamente, as de baixo
preço.

Eleitores
cuidado)
"Ainda se pode reque

rer segunda via de titu
lo perdido. O prazo ter
minará a três de setem
bro. Se alguem se ins
creveu e ainda não tem
titulo eleitoral vá busca
lo quanto antes.' Não
deixe para o ultimo dia,
que será 24 de agosto.
Se o titulo não tiver

mais espaço livre para
n o v a s assinaturas do
Juiz e dos mêsários não
se preocupe vá votar
com ele, o juiz encon

trará lugar para assinar.
Lembre-se que se não
votar nas proximas elei
ções. nenhum cidadão
poderá ínscrever-se em

concurso, tomar posse,
receber vencimentos, ser
funcionário público, par
ticipar de concorrência
pública, obter emprésti
mos de orgãos públicos
e participar de qualquer
ato para o qual se exija
quitação com o Serviço
Militar ou Imposto de
Renda".

Aumento dos preços -

Generalidades. Os estocues
antigos das mercadorias
guardadas para a «alta», é
significativo. Agora, o escrú
pulo antigo da selagem nova
ou a mudança da etiqueta em

que se fixava o preço de
venda, já não tem maís lugar.
Os comerciantes não se dão
maís ao trabalho de nova se-

O PSD ·d
lagem ou a substituição de

UDI O I etiquetas. Majoram os preços
ao seu talante e riscam, ape-

AOS COMUNISTAS nas, o preço oonsignado nas

I etiquetas,
marcando-lhes no

vos preços.
SÉRIA ADVERTENCIA Tudo isso, que em linhas
DO GENERAL MINIS- gerais acabamos de ressaltar,
TRO DA GUERRA está a exigir das autoridades

a adeção de uma norma que
ponha fim à ganância gene
ralizada. Ou se põe um bridão
ao desenfreio, ou as autori
dades se verão, por omissão
ou desídia, envolvidas, por
presunção, na trama que su

foca e desespera os menos

favorecidos, os humildes, os

deserdados da sorte. Há que
assinalar que, entre esses

negociantes desonestos, cri
minosos mesmo, resultam
outros laboriosos, cientes do

Os jornàis comunistas
publicaram o manifesto
de apoio as candidaturas
do sr. Juscelino e João
Goulart a presidencia da
República nas eleições
de 3 de Outubro, o que
veio ainda mais agravar
a situação politica.
O sr. General Lott,

Ministro da Guerra, de�
clarou em entrevista ao

,0;==============='=========
"O Globo", que.Bs For·
ças Armadas estão dis
postas a resolver pelos
caminhos legais a situa
ção eleitoral, mas que,
fatos como estes, do
apoio dos comunistas,
partido que não existe,
pois teve seu registo
cancelado, a um candi
dato, podem bem mudar
os rumos dessa solução.
D�sa forma, as For

ças Armadas não veem
e nem podem deixar de
ver com bons olhos a

intromissão dos verme

lhos para resolver elei
toralmente o problema.
Oaminhamos assim pa

ra uma solução de "gol
pe" sí a cousa lião mu

dar.

CO)rJrndlà dto fogo §nm1lJ)óUco
eelltJl.E

Temos o prazer de convidar as auto
ridades, entidades esportivas, estabeleci
mento de ensino e o povo em geral, para
recepcionar o FOGO SIMBÓLICO, organi
sado ,pela Liga de Defesa Nacional, cuja
chegada a esta cidade será no dia 26 do
correnté, entre as 18,30 e 19 horas, e cuja
partida dar-se-á no dia seguinte as 5,30 hs.

. Agradecendo esse ato de civis�o,'
desde já agradecemos.

Jaraguá do Sul, 11 de Agosto de 1965.

'aull 'erearino Ferreira - Juiz de Direito
Art,r MUll" - Preleito Municipal
lerFranco - Pres.da CâmaraMunicipal
Mlnoel Carvalho Lo.e:;- - Del. 5a. D. R.

As
e
próximas eleições
o custo de vida

Sempre rolando.... O sr. Ro
lando Dornbusch foi ta
zeJ; comicio domingo 'ul
timo em Garibaldi. No
primeiro, 6 assistentes;
no segundo, 11 e no ter
ceiro em Cacilda, quasi
o "pau comeu" quando
um orador quiz chamar
os adversários de comu
nistas. Na hora da assi
natura do protesto con

tra o dr. deputado Luiz
de Souza, os 16 assisten-
tes deram o fóra.

Unl·a-o De t· N· I La vai' o Rolando ro-

,
mocra Ica aCiona lando morro abaixo ...

ApDsenladoria. Com mais
de 30 anos de serviços

-

como escri\'ão distrital,
.

acaba de requerer e obter
Ficam convocados os d�legados eleitorais do sua aposentadoria, o Ir.

municipio. de Jaraguá, para a convenção que terá José Pasqualini, senen

lugar hoje dia 21, as 9,30 horas, na séde do tuário da justiça de Co
partido, a rua Marechal Deodoro da Fonseca, para rupá.
deliberarem sobre a seguinte ordem de trabalhos: O sr. Governador Iri-

1 - Escolha do candidato a Prefeito nas elei- Deu BornhauseD designou
ções de 3 de Outubro; os snrs. escrivão Ney

I
� _ Delegação de poder,es ao Direiorio Muni- Franco, inspetor Osmar

cipal para substituição de candidatos; Borges e coletor João

I 3 ._ Assuntos de interesse do partido. Vieira para procederem a

Após a convenção haverá um comicio popular avaliação da aposentado-
de apresentação dos candidatos indicados. ria.

Jaraguá do Sul, 10 de Agosto de 1965. Para substitui-lo foi

Artur Müller - Presidente nomeado interinamente o

Murillo Barreto ele Azevedo - Secretário sr. Werner Weber Jr.

Democrática

Por s. DE CASTILHO PINTO

postos de mando, unica
mente homens de reco
nhecída idoneidade mo

ral e administrativa e

de elevado devotamento
à

.

causa da coletívídade.

Gonlra·
.

a Alta de Preços JUliRfZ
Manifesta-se o Dr. Juiz da Comarca - Criação da Comap cada vez

seu dever, da dignidade dos mais forte Aproximam-se, as eleí-
seus encargos de comércio, _.

dêucí
que não podem estar com- A candidatura do Ge- çoes para a presi eucia

preendidos entre aqueles que neral Juarez apresidên-
da República, governan

as generalidades, perigosa- ça dos estados e dos
mente, incluem. Daí porque, ela da República está municípios, não sendo
necessário se faz, separar o cada dia recebendo no- demais, portanto, oha-
«jôio do trigo».

.

vas adesões.
Porísso, tomamos esta li- Al d

. mar-se a atenção do
berdade de nos dirigir a V. • .em os p�ssedl8tas eleitorado para seu pa-

Pois só com homens

Excia., para alvitratar a cria- díssídentes do RIO Grande pel nas urnas no prõxí- dessa estirpe nos pode
ção, neste município, do do S�l, que conta� .co� mo dia 3 de outubro,' res presidencial, esta
Örgão controlador dos des- 142 díretoríos mUDlClels É preeíso prevenir-lhe dual

.

e municipal é que
mandos econômicos, criado 1 E t d t ti
por lei e por ela' amparado, naque

e
_

8 a o, am
. o espírito sõbre o "eanto se poderá conquístar o

sob a denomínação de O .s�. Joao Cleop�as, ex- de sereia" dos demago- respeito pelo inter'sse
COMAP. E, ao nos dirigirmos MIDlst�O. da Agricultura gos, esses que só pro- popular, dentre os quais
a V. Exeía., o fazemos porque e p�h�ICO de grande metem e nada reelízam ressaltá o de uma pro-
a lei que rege a espécie, prest P b 'dê

.

h b
ínelüí, necessariamente, entre igio em ernam u e cuja demagogia outra VI p.cla que ven a ai-
os partícipes do citado Orgão, CO, decidiu dar apoio coisa não faz, senão xar o custo da vida.
a figura do Representante do aquele candidato. .

h P í QPoder Executivo, no caso, No Rio, realizou-se um
encamm ar o a s para ue a carestia sempre

municipal, cujo encargo, hon- comicio monstro em que,
a ruina total. em ascenção das prin-

radamente, V. Excia. vem Os egoistas de poder, cipais utilidades o 'que
ocupando. alem do candidato, falou os politiqueiros profis- é um atestado legitimo
Esperando de V. Excia. as tambem O sr. JanfoQua-' .

d
.

providências, cuja urgência dros, Governador de São sionaís, os aventureiros e íucompetêncía nos

os fatos estão a evidenciar, Paulo, que está fazendo
dos negócios públicos, vários setores da admí

aproveitamos a oportunidade a propaganda do Gene-I
devem ficar à margem, Distração, sirva de

para reafirmar-lhe nossos nunca merecendo o voto exemplo aos Jettores
protestos da mais alta estima ral. do eleitor consciente. mal avisados.
e distinta consideração. Este é o novo rumo E dque essa emons-

ao eleitorado, para o tração de inépcia admí
pleíto que se avizinha e nistrativa, lhes ilumine
aos que à ele se seguí- a consciência na hora
rão, e que é o de repu- de votar, impelindo-os a

diar sempre os demago- sufragar nas urnas o

gos, escolhendo, para OB nome daqueles que vér
____________ dadeiramente estão a

�������!'!!!!!!'�� altura de traçar e exe-
cutar um programa de
govêrno sadío e efi
ciente.
Com isso estarão não

só concorrendo para a

solução de um dos
maiores problema. que
nos aflige e que é o de
acabar com a carestia

I de vida, mas ainda as

segurando um clima de
tranquilidade e 'bem
estar ao povo e por
assim dizer à nossa que
rida Pátría.

.

Paulo Peregrino Ferreir. FreDte
Garantida a vitória de

Lacerda e Huelse

Centenas de adesões

I de partidarios do PSD e
PTB tem telegrafado a
Frente Democrática dan
do apoio aos seus can-
didatos ao governo do
Estado, o que não deixa
mais duvidas na vitoria
nas eleições de -ã Outu
bro.

COTUCANDOI ...

bocais

Uns "p i c h o t es,
pernas - de - pau e
vadios" que só que
rem "vida mansa"
por isso que foram
goleados I . . . Mas
quem assim falou
não sabe que a

"goleada" foi devi
do a viagem "oon-

I fortave!", feita de
modo "asardinha
do" numa "cadilac
modo A 29" cuja
velocidade era de
carangueíjo, a esta
bilidade como de
barco' à matroca e

tudo isso à uma

temperatu!,a igual a
de locomotiva com

- 100 de pressão! ...
A g o r a convenha
mos - era possivel
uma vitória? Nunca.
Que diga o Bruno!...
Manjaram!.. ..

JOCAPt.

(Cont. n. últim. pigin.)

ADEMAR em

Joinvile
O sr. Ademar de Bar

ros esteve em Joinvile,
onde seus correligioná
rios lhe proporcionaram
ruidosa manifestação de
apoio.

VULTUOSO
incendio DO Rio
Incendiou-se, sen d o

totalmente destrl,lido o
hotel e boite Voge,' no
Rio de Janeiro. Os pre
juizos foram calculados
em 20 milhões de cru
zeiros.

- _,

Seis mortes foram re

gistradas, de hospedes
que se jogaram do oita
tavo andar ao chão.

Diretoria Municipal' de Jaraguá do Sul

CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO
. EXTRAORDINÁRIA

(Reproduzido por ter saído com incorreção)
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.. II

H ii
II de dois rapazez e meninas, de 15 II

•i.li.;1 á 17 anos, para trabalhar na Fábrica ;'.li.;1'de Balas "IDEAL"
;: , I;

II Rua Benjamin Constant, 373. III; .

II

Il _ __ _ _ _ p'-:: _ _._ - - _ _ _ .

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO I,

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

laraguá do Sul

Dr. Waldemiro Mazur8c�en
e••• 81IA'.,.

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

I . Ráios Intra.vermelhos e azuis.

••

MILHÕES I-UOAS
I

OI PESSOAS 'ta USADO COM
10M RESULTADO O POPULM

OEPURATIVO

I ELIXIR 914
• SIfU ATMA TOll • IB8AIlSMI
O ......... Baoo. o CoraQ60. •
-"".CO. H Pul ,Pe"
",... Oorea ....Ouoe. m..

........ CepeIra. Queda elo Cabe-

.. ARemi... Abortos.
Consu"'om�

a'��:;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;::;;:�:;;::;;:;:.::::;:;;::;;:���:;;:�:;;:�:;;::;;;:;;::::::;;:��:;;::;;::;;::;;:=::'la:l o to.. ca popu lar dep u ,auvo

ELIXIR 914

Frutiferas e

Ornamentais

Agente nesta municipio:
SERGIO .THOMSEM

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

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kíselros, Maci
eiras, Iaborice
beiras, etc.. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
·INFlAMAÇÖES,
COCEIRAS,

lnofeneIvo ao orcan.tsmo. AIrada,
... coma um atear. Aprovado ee

RtO .uxllaar RO tratemento da SI·
- Flus e REUMATISMO da mes

•• or'••m. pelo D. N S. P.

::>eçam Catálo
go ·lluslrado

LeOPoldo Seidel

JCorupa

.......... õiiiiiõ

� A� G UE� � L
CONTÉM

F R I E I R A S,
ES P I N H.A 5, E TC.

EXCELENTES
q.::;;::::::::::,;:=::::::�=�::::::i..-==:::=....;::::::=-':::::::::::::::::;;;;;:::=::::::=::::::::.i:::�

j!i!;; Ia II II • e Ia UIelIlI.·· ;1,::1Fósforo, C�lcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

!!
- JARAGUÁ DO SUL - ii

} Machinas de Costura li li
Farmacl'a Central Tonlco dos convalescrentes ii Medicamentos e Perfumarias !!

. nacionais e estrangeiras,

,-
.

I
;; ;1

DE 1EIILA.JFEH.:MI:AN]!iij ode c:m:�.. JlLTUA. t' manuais,'l:te pé e eletrlcas, Tonico dos desnutridos ii Simbolo de Honestidade li
BI

.

I t d d" - I.i.· Oonäanca e Presteza i;ilRua .Cal. Emilio C. Jourdan, N. 62 - Jarauuá do' Sul· S. c. cle e 8S e iversos tIP�S, v
.

I
pneus, c a m a r.e IS de ar, Os Pálidos, Depauperados, H A que melhor lhe atende li

.. _. correntes, etc. Motores pI Esgotados, Magros, Mães li e pelos menores preços iiDrod�as nacloänalsd e. estran,gbel!ras, encontra-sde, m a c h i nas d e costura, que Criam, Crianças, ra- i,i
_ __ _ _.__ 9a íspostçêo � !stlDtO pu ICO, �p�esentan o adaptavel em qualquer tipo quíticas, receberão a to- __ __ -_ _- -- -- ..

serviço criterioso e Preços Módlcos de machina, tem sempre nificação geral do orga- (iI!!!E:''''==J iiEEliiliEil!!lI=�!!_lEEiE!I!I5IE..

1-OO_,.. _,l!!!!I'_"' _m_ _'''_'.'_m_oo em stock a Casa Real, nismo com o. I· Dp. Renato W"altep
I.".........................................- r. _ -_ • ·1

ao lado do Banco. "INCO", � dJl11'il <Ofllll P-IDlA'll n I _ TihDI O _ 1_...ji_
_ _ -- -- - - -

\�... . .:5)�lUl& I!.II.� 'lJIlt JoV• .!!CI....., -

n
D

-

A
·

d D ti "ii !Í:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� -

_ BI- CLlNlCÄ GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS III:
.

r. rqulme es 3n 3S !! li Vend�-se II m _

DE S�NHORAS - PARTOS
. Iii' A D V O GA D O ii II .·!i IMPUREZAS DO SANGUE?... ULTRA·SOM - Tratamento moderno e efi- .

i! . ii n Uma motoeíeleta ii

J:'IXIR·Df ID6UtiRA �I ciente, p�las ondas ultra-s,o�oras, da.s Dores e IIIii Rua Marechal Deodoro da Fonseca 437 ii ii marca D. K. W. . ii \1 - [ iü Inflamações: Dores reumätíoas, artrítes, lum- Iiili
'

II,
ii Tratar nesta ge- ii

. j' I bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, Ib\����----=.._----�J lL.:é_��� J
AUX. TRAT. SIFILIS

. I T������ad�.l:�i�í�t:l�:.�:�z����l�:!�:: III.......__ - _ __ - _...... . - � _..-...

p.b·
-

- II beldes. Asma. afecQoe,s do estomago, etc ...
"' _.- _ _ � _ _ _ -� _............. rOI Iça0 MASSAGENS ELETRICAS. - Tratament- mi((
.. · _ _ - _ _.u _ __ _ _

� , . . • das Paralisias' com reativaç.ãQ das Iunçõeo!.·I. Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. li �o� ebalxo .assmados,

I"·
musculares e nervosas. At.refias, fraquesa funs fi"ii ii .proíblrnos terml_!lanteQ1en- cional dos músculos em .geral, da bexiga, or- 01:: 1'::KAXKIZ:: JOINV:m:LJlLE ii te a todas pessoas de ea- gãos digestivos, etc... .

III . Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: li trarem
.

em no�sos t�r�e- ONDAS CURTAS _ DIATERMIA - ELETRO- ..il Uma linha completa de motores
-

nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii nos, .aflm de tirar CIPO�. I CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO I�: ii pelrnltos, estragar as plan- ..
.

II rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 50160 ciclos. APARELHOS QE MEDI- ii rações e caçar. I·g .

BANHOS DE LUZ - RaiOS ultra-violeta e

I.li ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii Não nos responsabllíza- .q Infra-vermelhç.;
. ...li PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. n mos pelo que possa acon- Iii CO�SULTÚRIO - R u a dos Bomhelros IIIII OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de ii tecer· aos infratoréS da III (JardIm Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março II

.. luz e torça de qualquer capacidade. ii presente proibição. I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas Ili A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de li Pedras Brancas, 4.8-66 _
RESIDÊNCIA - Rua Ministro Oalogeras, 350 ·1'H instalação de luz e torça.

•

_'
_ II ,ALBERTO EHLERT .lU Fone 305 - J O I N V I L L E • S. C.

�:::::::::::=::::::::::�-:::::::::::=::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9 ALFREDO EHLERT ii. " !j a .:Iiiiiii!l nEiiiißlEj!i i!iiiiIiiEIIiEI iii -
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OORREIO DO POVO DO�GO DIA 21-8-19M

13 de Setembro
RUY, BEYe
GRANDIOSO

sua famosa orquestra
SHOW E

Local: Guaramirim - 1. tem
po: Empate O x O - FinaI: Fer
roviário 1 x O - Marcador: Nilo
- Renda: UrS 1.080,00 - Juiz:
Elpidio Martins.
Quadros: FERROVIÁRIO :

Atti, Foite I e Foite II; Mor
reti, Felicio e Tiãozinho; Bagé,
Tião, Hosävío, Natalicio e Nilo.
SELETO E.'C.: Mário, Jaime

e Cáli; Joel, Orestes e Miro;
Silvinha, Mirão, Olinger, Lou
rival e Juracy.

FRACOS E AN�Mlc6a :

Tomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

laprtglà _ hlU ao:

To....
Resfri.dos
Bronquit..
E.crofulo••
Convllescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚOE,

BAILE
----------------------------------.---------------------------------------,--------------------------.----------------------------------

Triunfo de gala conquistou l!iu!_ JaraguaBßsB da Dasportos
o C. A.. Baependi...,

[) X 1 - O RESULTADO DO INTER-MUNICIPAL a seg��t;I��������;:��e de Desportos recebemos

Exibindo-se domingo último clusive derrotando de manei- ke, da Liga Jaraguaense de Nota Oficial ,N. 32/5ó. 1. 1 - RECOMENDA-
na cidade de Rio Negrinho ra cátegórica o quadro do Desportos Ö R I b S DA' Anos festejos comemorativos Palestra-Italia, militante da' ç ES : ecomendar os c u es . : ceraí, C. .

ao 17°. aniversário do Jazz divisão de profissionais da OUTROS DETALHES Baependl, S. E. Agua Verde e S. E. Ipiranga, para
Cruzeiro, o bi-campeão jarac; Federação Paranaense de Fu- Local: Rio Negrinho - 1°. fornecerem cada um, 5 atlétas, pera o rranspcrte do
guaense alcançou espetacular tebóI. Todavia désta feita os tempo: Baependi 3 x O - Fi- Fogo Simbólico, devendo se concentrarem ás 5,30
��W:�u4>°e d:�°l:[r:n::u��� ��a:gv'ftó�� :;e::: 3�eB�:= ����s�aj���� 45 eXJutz���:� horas do dia 27 do corrente, na Prefeitura Municipal. Edital N. 3.831, de 12.8-55.
contagem de 5 x 1, resultado pendi, que diga-se de passa- os vencedores e Mitsch para Basílio Geraldo e

que diz bem da superioridade gem empolgou a torcída da- os vencidos - Juiz: Heinz Solicit� ainda o comparecimento de totlos o� Aladíu da Cunha
do conjunto de nossa cidade. quela cidade com um futebõl Mahnke - Quadros: esportistas as solenidades da chegada, que se dara Ele, brasileiro, solteiro,Já na primeira fase venciam de primeira linha, sendo por C. A. B A E P END I: Rolli dia 26 do corrente. industriário, domiciliado eos baependianos pelo placard isso aplaudidos ao final do (Gaulke), Piazera (Eduardo) e '

_

de 3 x O, para na etapa com- encontro com' muita justiça. Öctacilio;. Taranto, Balloqui: 1. 6 _ COMUNICAÇOES • PROVA CICLIS- residente nesre dísrrlto,
plementar ampliar o marca- Assim mais uma vez os azur- nho e Zeppi (SChwerdtn�rl� TICA: Para a prova Clcllstlca que será levada a em Retorcida, filho de J<?ão
�grJ.���s�J�nt��e c��t��ig� ���di:�:!:��� o �����s����� ��f!a)' T��gi� (��:��c� N�tZi efeito no dia 7 de Setembro do ano em curso, esta Geraldo e �e .Inez Pere�ra.
diminuir a diferença ao falta- ból, honrado sobremaneira o (Horst). Liga adotou o seguinte critério: EI�, .bral'!llelra� .s.oltelra,
rem 4 minutos para o térmí- prestigio que goza Jaraguá S. E. IPIRANGA: Nique, Pe- . . _ . I do�estlcd, domlclh�da. e

no do encontro. E preciso que do Sul dentro do cenário es- dróca e Alfredo; Mitsch, Ger- a) - Os clubes filiados poderão meerever seus residente neste distriro,
se diga que a equipe do Ipí- portivo de nosso Estado. Di- vá_sio e Juarez; Martinho (Ale- atlétas residentes na jurisdição desta Liga a partir em Três Rios do Sul, fí
ranga tem alcançado em seus rigiu o encontro com segu- mao), M�rgarida, Hermes, Sá- desta data até ás 17 horas do dia 3 de Setembro lha de José Marcos dadominios grandes vitórias, in- ra atuação o sr. Heinz Mahn- va e Tres Barras.

p, vindouro. Cunha e de Maria Budal

b) - A partida terá lugar ás 9,30 horas devendo da Cunha.

porem os atlétas se apresentarem ne Séde desta E para que chegue ao co

Liga 30 minutos antes afim de se prepararem e re- nhecimento de todos, mandei
caberem a respectiva numeração. passar o presente edital que

c) - O percurso será de 12 voltas pelas ruas
será publicado pela impren
sa e em cartório onde seráMarechal Deodoro, Rio Branco e Cél. Procópio afixado durante I, dias, SIGomes.

d) - Aos 3 primeiros colocados serão oferta- alguem souber de algum im-

dos os seguintes prernlos : pedimento acuse-o para os

tins legals
1. lugar: Uma bicicleta, oferta da Casa Sono IRENE PEDRI GÜNTHER

nenhohl. 2. lugar : Um rádio, oferta da Prefeitura 011Clal

Municipal. 3. lugar: Dois pneus, oferta da Casa
BIosfeld.

Ferroviário II§egillumdla JI))Rf],§�ij em kcvísta
x Seleto O S. E. João Pessôa - Campeã

da Segunda Dívísãc de 1955

Local: Barra do Rio Cerro -

, , , _

Anormalidades: A equipe do
Ipiranga retirou-se de campo
aos 20 minutos da primeira

Ifase, não se conformando com
a expulsão de 'seu atléta
'Phomsen - Marcadores: Girola
(penalty) e Alacrino - Renda:
Cr$ 325,00 - Juiz: Raul Pas

-

choal Fernandes.
Quadros: BOTAFOGO: An

toninho, Tarcisio e Walter;
Renato, Bubi e Vino; André,
Girola, Eugênio, Keiser e Zico.
IPIRANGA: Olegário, Faus

tino e Olimpio; Lourenço,
Bauer 'e Thomsen ; Mário,
Sansão, Oswaldo, Alacrino e
Garrincha.

Muito embora o oampeona- Desde o inicio do certame o
to da 2a. divisão da Liga Ja- quadro alvi-verde despontou
raguaense de Desportos, faltai com um dos mais sérios can
ainda um prélio a ser díspu-] didatos ao titulo, principal
tado o qual seja·o encontro mente -pela estupenda atuação
entre o Baependi-Extra x na primeira rodada quando
Agua Verde, já tem seu eam- abateu de forma ínapelavel a
peão delineado que é a So- equipe do Agua Verde pela
ciedade Esportiva João Pes- contagem de 5 x O, assumín- e) Para a classificação por equipe, será oferta-
sôa. O clube da localidade do a liderança da competição, T d

'

que lhe empresta o nome, es- chegando mesmo a conquistar da uma linda eçe e a contagem e pontos sere a

te ano teve uma campanha o cetro máximo por antecipa- seguinte: 1. lugar:-S9 pontos; 2. lugar: 55 pontos;
das maís brilhantes e seus ção. Assim ,está de parabens 3. lugar: 34 pontos; 4. lugar: 21 pontos; 5. lugar: 13
esforços foram coroados de o clube dirigido pelo sr, João pontos; ó. lugar: 8 pontos; 7. lugar: 6 pontos; 8.
pleno êxito com a conquista Lucio da Costa, novo campeão " . 9 I 1merecida do titulo de eam- da divisão secundária da Li- lugar. 3 pontos; . lugàr: 2 pontos elO. ugar :

peão da 2a. divisão da L.J.D. ga Jaraguaense de Despostos.] ponto.

Botafogo 1
lplranga

X
1

CivilRegistro
Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartóriu exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

3

ESPORTE-S
I

-

POR J. ANDRADE I

Declaração
Eu abaixo assinado,

Germano Bolduan, resl
dente em Rio Herrn, Mu
nicipio de � Guaramirim,
declaro pelo presente não
serem verdadeiras as pa
lavras proferidas conrra o
sr. Augusto Denker.
Estrada Schroeder, 3 de

agosto de 1955.
GERMANO BOLDUAN

Os dezesséte jogos realizados pelo certame da la.
divisão da Liga Jaraguaense de Desportos, renderam a

importância de Cr$ 16.070,00.

PRINCIPAIS /ARTILHEIROS Vend,e.se no centro de
Jaragua do Sul um EN-

.

1. - Jorge (Baep�ndi) com 7 tentos; 2. - Eliz�rdo (Bae-I GENHO DE SERRA, (!)88�lõfill!l6@l8l@1BllllIIS 11!lS8@lilll! !!II! VoE !II! @11i1188�1i>

p.endi), Tião (Ferroviáno) e Menél (Estrela) com 5, 3. - Lou- completamente bem

apa-I ß COMfRCIßllIOß ADVOCACIA, _ COITADILI-nval (Seleto) e Zanghelini (Estrela) com 4; 4. - Oswaldo
(Ipiranga) e Nilo (Ferroviário) com 3 tentos. relhad<_>, com cas� de •

-

DADE - SEGUROS
moradia de material e

ATAQUES MAIS POSITIVOS aproximadamente 2. O O O
Rua Marechal' Deodoro, 122/130 - Caixa Postal 19 -

Telefona 234 - Jaraguá do Sul1. lugar: Baependi com 16 tentos metros quadrados de terra. Il!l
2. lugar: Ferroviário com 13 tentos Mais informações na!ll
3. lugar: Estrela com 12 tentos gerênc'a d st

.

r aI

I�: ::: ��:S�NOS V��:�A�m��: ßClrd�öese ";�;�CHlnl"
2. 'lugar: Baependi com 3 'tentos })

3. lugar: Seleto com 6 tentos })

4. lugar: Ferroviário -e Estrela com 9 tentos »

5. lugar: Botafogo com 16 tentos »

6. lugar: Ipirangs com 25 tentos »

PRÓXIMA RODADA (Hoje)
Ferroviário X Acarai - e� �orupá
Baependi X Ipiranga -' na Rua Abdon Batista
Botafogo X Estrela - em Barra do Rio Cerro

-,

João pes:;ôa 51' Números do Campeonato da 28 Divisãox Aval 2. ·

Local: João Pessôa - 10.
tempo: João Pessôa 5 x 1 -

Final: João Pessôa 5 x 2 -

Marcadores: Etti 2, AHredi
nho, Nestor Silveira (contra)
pI 08 vencedores'e Ouíncas 2
para os vencidos - Juiz: Georg
Frederico Doster - Renda:
Cr$ 4J5,00 - Ql}adros:
JOAO PESSOA: Tomazelli,

Chico e Alidio; Floriani I, Tião
e Maffezzolli; Alfredinho, Etti,
Floriani II, Solano e Nestor.
AVAÍ F. C.: Eugênio, Acá

cio e Jaime; Silveira, -Pedro
e Artur; Severino, Quincas,
Amorim, Desidério e Baier.

Negócio
. -

ocaslao
de

Número_s_d_o_c_a-;'__peonatoJ
COLOOAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS

1. lugar:
2. lugar:
3. lugar:
4. lugar:
5. lugar:
6. lugar:
7. lugar:

Acarai (lider invicto)
Baependi
Estrela
Ferroviário
Seleto
Botafogo
Ipiranga

,

ARRECADAÇÃO

com
com
com
com
com
com
com

1 p.p.
2 p.p.
3 p.p.
4 p.p.
6 p.p.
8 p.p.
10 p.p.

Os instrumentos mais
afamados do país agora
fabricados com vozes de
aço suéco i n o x i d a ve I,
de 48, 80 e 120 Baixos.
Tem para pronta entrega
por preços de tabela, a

Casa Real nesta praça.

COLOOAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
10. lugar: S. E. João Pessõa (campeã)
20. lugar: Agua Verde

,

30. lugar: Baependi-Extra e 1;\.vai
40. lugar: Tamandaré

, ARRECAOAÇÃO
O certame da 2a. divisão da L.J.D. rendeu até agora

a importância de Cr$ 8.003,50.
PRINCIPAIS ARTILHEIROS

10.) Aguiar (Avai) com 8 tentos; 20.) Alfredinho lJ. Pes
sôa) com 7; 30.) &ti (J. Pessõa) com 6; 40.) Nestor e Hary
(J. Pessõa) e Cido (A. Verde) com 5; 60,) Zico (Baependi) e
Quincas (Ava.i) com 4 tentos.

ATAQUES MAIS POSITIVOS
10. lugar: João Pessôa com 30 tentos
20. lugar: Avai com 18 tentos
30. lugar: Agua Verde com 16 tentos
40. lugar: Baependi-Extra com 15 tentos
50. lugar: Tamandaré com 11 tentos

DEFESAS MENOS VAZADAS
1°. lugar: João Pessôa com 10 tentos (contra)
2°. lugar: Agua Verde com 14 tentos "

3°. lugar: Avai com 18 tentos
4°. lugar: Baependi-Extra com 20 tentos "

5°. lugar: Tamandal'é com 28 tentos

com 2 p. p.
com 6 p. p.
com 8 p. p.
com 14 p. p.

Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com·

pleta assistência técnica contábil, jurídica e

fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.

Corretores da ç. Rac. eguros «Ipirangb operan.
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden·
fes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

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

uma organização as suas ord�ns!

Eugênio Vitor Schmöckel - economista e contador.

IUIIES r IROtlQUITES r

IIUD [BUSDTlI8
<ShVII.4)

.RANDE TON'.

TALHERES Pn;Xit8��
da maís afamada marca

"HERCULES" em estojos
de 48, 104 .e 130 peças,
bem como todas as peças
avulsas, o f e r e c e pelos
menores preços a Casa Real
defronte ao C i n e Buh r

• ....... _ItNÇA ••AV'_MA
MUITO NA'_" "AliA A''' •
.. lUA ( """A A "AQA, CO_
'u�. eOM "011:1"'''. _ TII"'A.
_....,O�C!i_oaPL...CLO

mmilíii:lI1�rn�
.. $IFIU4 III AI'_"'" 808 J
1116Mt:... I'O_"_ '''''8 COMO:

RaU .... TISMO
a.CRÓI"ULA•
!taPINHA.
"I.TUL""
(J� C S III A a
ICII ....... $I"'''IDAS'

, D","TAoa
...... o .. ".,•ElIXIR DE NOGUEIRA"

00 0100 NJ. 71 "'"011 I
1Il'iMN � ,._ret. ,

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

E FARMACIA NOVÃ
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen·
to na praça e oferece ,seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
���
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 21-8-1956 4

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Der PSD mit den Kom

- munisten Vereinigt
DER KRIEGSMINISTER WARNT

besserungen abgelehnt, da des Praesidenten Herrn
er sich bei der Präfektur H. P. Zimmermann fanden
in Schulden befindet. spontanen Wiederhall und

degoge und Freund Iara- ôornlr fallen alle "faulen Applaus. Ausser des Herrngué's empfing gleich, Aeppel' der Pessedisten Fortsitzenden, verzeichne-
nachdem d i e Nachricht

zu Boden t ren wir noch in der Lei-
seiner Rückkehr sich her-

rung der Gruppe, die Herrenumsprach, den Besuch der Pensioniergungen. Mil über Willi Fuellgraf, Kurt Níerz-Autoriteeren und Freunde, drelselg Jahren Dienst als sehe u. verschiedeneWuer
die íhn willkommen hles- Dístríktsschreíber, reichte den rreeger einiger Kir
een. Herr José Pasquellnl, Jus- chen-Orden, die vom Herrn
Der "Correio do Povo" tizschreiber in Corupá, Praefekten Artur Müller,wünscht dem verehrten seine Pensionierung ein des Herrn Ney Franco,Herrn Direktor ebenfalls und erhielt sie auch. Preesldenr der Munizipal-ein herzliches Willkorr.men. Der Herr Gouverneur Kammer u. des Kammer-

E h'd
lrlneu Bornhausen ernannte rares. Herrn AugustoSylvio6e�chlliche .ntsc el ullen. die Herren Schreiber Ney P d hl tf d h ftIn brilla.ntem Rlc�ter.pruc.h Franco, Inspektor Osmar

ro oe gas reun sc a -

S h b h lich empfangen wurden.von �Ier c rei masc 1- Borges und Kollektor João Dieser unerwartete Besuchnensetten, schlug der Vieira die Höhe der Pen-
Rechtsrichter dieser KO-I sion festzusetzen.

aus Curitiba erweckte
merk, Herr Dr. Paulo I? Zur Nachfolge wurde allgemeines Interesse unter

Ferreira, die gegen Herrn Herr Werner Weber Ir
der ôradtbevoelkerung.

Kammerrat .Marlo Nicolini vertretungsweise ernannt: � Munizipalkammer. U n t e r
eingereichte Anklage we- vorsitz des Praesidenten
gen Wahlvergehens nieder. Er ralll immer weiler ... Herr Herrn Ney Franco fand
Einige Tage spaeter Rolando Dornbusch hielt die letzte Sitzung der Mu-

wurde ein gleiches, eben- am letzten Sonntag in nizipalkammer statt, in.falls durch den illustren Garibaldi eine Wahlver- welcher, wie immer, die
Justizbeamten tief begrün- sammlung ab. Der ersten Abgeordneten des PSD
deres Urteil gefaellt betr, hörten 6 zu, der zweiten verschiedene Angelegender Anklage, .die aus glei- -11 und bei. der drillen in heilen zu ihre politischenchen Gründen gegen den Cacilda kam es fast zu Zwecke ausbaeuten woll
Herrn Polizeidelegado José einer Prügelei, waehrend ten, wie das eines "Freu
Coppí eingereicht war. ein Redner die Gegner den-Heuses" welches, lautLetzte Woche lehnte das Kommunisten nannte..Zur Ansicht des Kammerrates
hohe Justiz-Gericht in Stunde der Unterschrifl Raimundo Emmendoerfer,Florianopolis das von des Protestes gegen den

aus der ôtadt aufs Land
Herrn Erich Balista gegen Deputierten, Herrn Dr. Luiz gebraclTt werden soll Ie.
die Präfektur nachgesuch- de Souza, waren die 15 Damit war der Kammerrat
te Sicherheilsmandat ab. Zuhoerer verduftet. João Bertoli nicht einver-

. ... Da rollt der Rolando di' b dí L dWie schon veroffenlhcht I weiter den Berg hlneb.....
stan en, a s o re an-

wurde, wurde ein Gesuch bevoelkerung den Abfall
des Herrn Batista um Er-I Versammlung der UOI. Heu- der ôraedrer bekommen
laubnis von Gebäudeaus- te, um 9,30 Uhr, findet am sollte... Der Kammerrat

Vereinssitz eine Versamm- Raimundo Emmendoerfe:r
lung der UDN zwecks beklaegte sich bíner das
Wahl des Kandidaten zum kein Projekt des PSD an
Praeíekren statt. genommen wird, die er
Bei dieser Gelegenheit als . wirckliche u. einzige

werden verschiedene Red- Rettung des Munizips an

ner das Wort ergreifen. pries. Als freundlich vom

líder der UDN befragtUlerwlrleler 8eslGh. Unsere welches denn diese "retStadt wurde am vergo tenden" Projekte waeren,Montag mit dem unerwar- verlor er die Haltung,teten und kurzen Besuch wurde fuchtig und engrtffseiner durchfahrenden Grup- lustig. Der Herr Praestdenr
pe, bestehend aus 240 sah sich genoeligt WasserPersonen, des "Verein der auf das Feuer zu gissen,F r eu n de germanischer womit der Kammerrat HerrKultur", aus Curitiba, sehr Waldemar Grubbe nicht
an g e n e h m ueberrascht. einverstanden war, denn,Trotz des ploetzllch u. D kzeitlich beschraenkten Au- sagte er, is usalon sei

noetlg, daraus "enstehefenthalres, wurde die gros- Licht", wie es z.B. in an-
se Anzahl der Durchrei- dere Kammer der Fallsenden im Gebeeede der

weere, WO sich die KamPraeíektur aufs herzlichste merreerer als "Hunde" undwillkommen geheissen, andere Familien beleidl
woselbst, im grossen Saal, gende Ausdruecke beehren.Herr Praefekt Artur Müller Der Herr Praesident meinteeine warme Empfangsrede das er dann lieber diehielt, Zweck u. Ziele des Munizipalkammer verlasVereins wuerdig lobte zu

sen wuerde als solchesimmer groesserem Zusam- h'menechluse der verechte-
ler zu gestalten.

denen ethnischen Stroeme Inlronisieruno' ChristIs. In der
die Braelltens kulturelles I e t z t e n Kammersitzung
Erbe darstellen. Seine Be retchre der Kammerrat,
gruessungworte f an den Herr Augusto Sylvio Pro
anerkennenden - Beifall. doehl einen Antrag ein,
Anschliessend widmete der der wegen seiner Bedeu
grosee, gemischte, vler-. tung schon tiefen Wieder
stimmige Chor des Vereins, hall in den verschiedenen
der Ieragueenser Bevoel- Kreisen der Stadt erweckt
kerung in Person des an- hat. In seine. gut ausge
wesenden Herrn Praefek -I íuehrte Begruendung, trug
ten einige schoene Lieder, der Kammerrat an, die

.�:::=::::::=::::o;==::::::=:::::::::=:::::::::::::::=::::::=::::-.::::::::::=:::::::==, Vorzustellen bei die vollen Anklang und staendlge Intronísterung

iii,! Dr� Erich Kaufmann
'

..IIII!I Indústria de Calçados GoschlrmãosS/A. Beifall ernteten. Zum Ab- des Bildniss Chrisfis im
schied nahm Herr H. P. Silzungsraum der ôradts-

:. Arzt und Chirurg It
,__ õiõiiiii __ iiiiiõii-.II Zimmermann, Vorsitzender Kammer, welcher vorschlagflll proUmoviert. an der medizinischen Fakullät der It.! I i ddaess Vweroeirnt,s sapu�"'CchUurIe'tbibelir weiunrsdteim.mig lIngenommenniversitàten von Köln (Deutschland) und ''U

H
.

Porto Alegre ii die. kulturellen Ziele der Kammerrat A. Sylvio
ii CHIRURG - PRAUENARZT - GEBURTSHELPER - ii A.potheke "8CbuIz" grossen Gruppe die sich Prodoehl wusste seinen
ii KINDBR - UND ALLGEMEINE PRAXIS!l .

_
auf ihrer Rueckreise von Antrag mit Hinblick auf

ii LANGB PRAXIS IN EUROPA:BISCHEN KRANKENHABU- li JARAGUA DO SUL Blumenau u.Indaial'befand, der augenblicklichen chao-

i.i. SBRN
!.i.

- und aeusserte im Namen tischen Welt-Lage auszu-

K I· d h aller Teilnehrr.er seinen leO"en. und somit wird nunii onsu torlUn un Wo nung: ii MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN e> ,

ii Rua Preso Epilácio Pessôa, 139 ii I geruehrten Dank fuer den an noch festzusetzenden
ii , !i unerwarteten und herzlich- Tage die EinfLlehrung des11':li Sprechstunden: !i Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

sten Einpfanu dir ihnen Bildnis Christis in derMorO"ens von 10 bis 12 Uhr li e>
.. I> Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie seitens des Herrn Prae- Kammer unter Anwesenheitii Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr !! .

hi: ..

am besten zu den geringsten Preisen bedient. fikten und allen Anwesen- der Kire lichen Wuerden-li Man steht auch lachts zur Verfdguug Il den trotzUnangemeldetsein traeger und andere zivil
\;''':::=::::::==:::===--=:::.-::=::::::::::::==-.:::::::::=:::_:::9 zuteil wurde. Die Worte Behoerden stl!flfinden.

GEHEIMNISVOLLE
RHEUMA - BAKTE

RIEN

IERVINS�B1rABCRB

t Todesanzeige,
Allen Freunden und Bekannten

traurige Nachrlcht dass,
Emil Hermann Ernst Bengen

am 16 August nach schwerem Leiden im Alter
von fast 17 Jahren verstorben ist.

Wir danken an dieser Stelle allen, welche
dem lieben Verstorbenen das letzte Geleit ga
ben und durch aufrichtige Anteilnahme ihre
Verbundenheit bezeugten.

--

In tiefer Trauer

die

F.m;/;e AJo/I Hermann Scbu/tze

Iaregué do Sul, 18/8/55.

LOKALES
8ruder Mario &uIOliolo. Von

seiner Europeretse, WO er

einen Spezialkursus ab
solvierte, kehrte der Di
rektor des Gymnasiums
"São Luiz", der hochw.
Bruder Mario Guagltoto,
nach hier zurück.
Der hervorragende Pä-

t Danksagung
Tief erschüttert teilen wir allen un

seren Verwandten, Freunden und
Bekannten den Tod unserer lieben Mutter,
ôchwlegermuner, Grossmutter und Urgross
murrer

I•• WIIK.
mit, die em 9. August 'im Aller von 82 Jahren
verstarb.

Die trauernde Familie drückt auf diesem
Wege allen Freunden und Nachbarn, die ihr
wertvolle Hilfe leisteten und sie waehrend der
schweren Stunden, die sie durchmachte, stärk
ten, Ihren tiefgefuehllen Dank aus. Desgleichen
dankt sie allen Personen, die Blumen und
Kränze sandten und die liebe Verstorbene zu

ihrer letzten Ruhestatr geleiteten. Besonders
dankt sie dem Herrn Pastor Gehring für seine
trostreichen Worte im Hause und em Grabe.

J"raguã do Sul, den 12. August 1955.

RuJo/lo Hesse unJ F.mi/;e
Constnf W;/ke unJ F.milie
Jorge Mie/ke unJ Fllmi/ie

Gesucht EHEPAAR
Mann fuer Aussenarbeit.

Frau fuer Aushilfe im Hause.

Eigene Wohnung mit elktr. Licht und

Wasserleitung zur Verfügung.
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Tribunal Regional Eleitoral l-orgãos
Circular N. a&

4 de Outubro, às 18 horas - Finda o prazo
pera o juiz eleitoral comunicar ao Tribunal Regional
Eleitoral, aos delegados de Partidos perante ele cre

dencladcs, o número de eleitores que votaram em

cada uma das' secções das zonas sob sua jurisdição,
bem como o total de votantes da zona (Art. 42 da
Lei 2.050).

19 de Outubro - Finda o prazo pera a [unta
Eleitoral concluir os trabalhos de apuração."

Reitero a V. Excla. os protestos do meu eleva
do aprêço.

(ess.) DIRETOR DA SECRETARiA

e Harmonios "BOHN"

Demais informações com o Represenlanle Geral
para os Estados de Santa Catarina e Paraná
PA ULO KOBS - SÃO BENTO DO SUL
Caixa Postal, 39 - Estado de Santa Catarina

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

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

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel
PREÇOS MODICOS
Harmonios: 12 modelos,
especiais pI VIAGEM,
CAPELAS e IGREJAS

Oroãos: São construidos
em 6 disposições a

escolha dos inleressados

Catalagos Gratis

. .MÉDICO CIBUBGIAO

Calçados
\

NA FALTA DE
I

I�>

APPeTITe

,,'

Magresa
Cançaco
PaHidez
Fraqueza

É illldispeMa".a
o �;o do

lonOLIIO
DE ORH

Plorlenöpolls, 13 de Agosto de 1950.
Senhor juiz,

Tenho a honra de transmitir a V. Excia. o Ca
lendário pera o pleito de 3 de Outubro vindouro,
aprovado pelo Egrégio Tribunal, em sessão de ontem.

11' de AgoMo - Terminou o prazo para o es

crivão eleitoral fazer conclusão ao juiz dos preces
sos de alistamento (Art. t. da Lei 2.050, de 20/7joo.

14 de Agosto, as 18 horas - Termina o prazo
para os juizes eleitorais despacharem o requerimento
de inscrição (Art. 1'6, combinado com o ert, 77 da
Lei 2.óóO.

19 de Agosto - Termina o prazo pera os

partidos apresentarem lista tríplice de indicação de
mesários (Art. 23, § L. da Lei n. 2.000).

24 de Agosto - Termina o prazo para entrega
dos novos títulos eleitorais (Resolução do T. S. E.).

21 de Agosto - Termina o prazo pare publi
cação do edital de convocação dos delegados de
partido pare a audiência pública de escolha de me

sários (Art. 23, § da Lei 2.550).
2 de Setembro - Termina o prazo para reali

zação de audiência de escolha dos mesérlos, que
terão 48 horas pare recusa motivada (Art. 23, § 2.
e 26 da Lei 2.000).

3 de Setembro - Termina o prazo para publi
cação da lista de eleitores e distribuição pelas sec

ções eleitorais (Art. 17 de Lei 2.000). - Termina o

prazo para distribuição dos eleitores por secção
(Art. 17 da Lei 2.000). - Termina o prazo para pe
dido de registro de candidatos (Art. 07 Ciia Lei 2.060).
Termina o prazo pare designação dos locais das
secções eleitorais. (Art. 20,· letra n, do Código Eleí
toral), - Não podem servir de locais os menciona
dos no art. 27, parágrafo único e no art. 28. da Lei
2.550. - Termina o prazo para constituição das
juntas eleitorais (Res� 3.564, do T.S.E.).

13 de Setembro - Termina o prazo psre rece

bímemo do pedido de 2a. via do título (Resolução
do T.S E.).

18 de Setembro - Finda o prazo em que devem
estar registrados todos os candidatos (Art. 48 do
Código Eleitoral),

23 de Setembro. - Finda o prazo para comu

nlceçao aos Chefes de Repartição e aos proprietários
particulares da escolha de respectivo prédto para ser I,!!'!!!! �II

utilizado no pleito (Art. 79, § 3., do Cód. Eleitoral).
- 23 de Setembro - Finda o prazo para o can-

didato requerer o cancelamento de sua inscrição
(Art. 49 do Código Eleitora!). Finda o prazo para
publicação dos nomes dos candidatos registrados
(Art. 65 do Código Bleíroral).

23 de Setembro - Termina o prazo para en

trega de segundas vias de títulos eleitorais (Art. 37,
§ 3., do Código Eleitoral].

28 de Setembro - Data a partir da qual, e

até 48 horas depois da eleição não se pode prender
ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito
ou em virtude de sentença, criminal condenatória
(Art. 129, n. 2, do Código .Eleltorel).

29 de Setembro - Finda o prazo pera dletrl
buição do material pare a votação (Código Eleito-
ral, art. 77). .

1°. de Outubro - Encerramento, as 7 horas,
da propaganda eleitoral (Art .. 129, n. 3, do Código
EleitoraI).

3 de Outubro - Eleições. para Presidente e

Vice-Presidente da República, Governador e Vice-
Governador do Estado e Prefeitos.

\

•••�i:::::::::::::::::::::::::::::'�:::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.".

lIJ)lo 1BIJClffi lKAlUIEMIANN li
II. - Atende chamados de dia e a noite -

ii .::=:::.". __ . - ..1_1.1_111_ 11._.11 aB III� III _.11 _ ..1_ ••
Formado pelas Faculdades de Medicina. das Univer- u

!i P-------�----------------------

sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii

II ii
li CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

" CLINICA GERAL II
n Longa pratita em Hospitais Europeus !!

ii Consultório 'e residência:' II
I! Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 II
ii CONSULTAS: II
!l Pela manhã: das 10 ás 12 horas ii

----------------------,------------

II H

I,I
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

l... Atende chamados durante a Noite ii
...,'_. ._••• __••••_ _ __ _ .__1;'"
....._.__._ _ __ _--_ ....•.._ -_ -::

R-'-·I��I"""""""'_m.lII!!!IIIIn·=-=e�Il�!i2!!1!!!!!!&..........n--·_·_·
.......;;;;;;;;;;'m. ..- --'"

.. � Foto PiaZ8pa � Ili-I' Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá dó Sul

·1Defronte ao Ginásio São Luiz

m -

li! Potogreflas em geral - filmes de varias I

19l�l· marcas�x

tamanhos I.I
Tem á díeposição aparelhos fotográficos ale
mães <NOIGTLÄNDER» e outros de ótima a

qualidade - com lentes azuladas. I
Veja a exposição sem compromisso. I-x-

ItlJ Dispondo do melhor equipamento,

_jpode atender á todo e qualquer
O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A chamado fora do. gabipete.

LOMBRIGUEIRA. MINANCOßA .==EIl�a!9E!H aS='__PSFI

Vermifuga suave e de pronto I �c:><::><::a �c§iS
efeito Dispensa purgante e dieta! V Celso Branco OSERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR Despachante Aduaneiro

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

.

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA
.

MIKAICOBA para o seu filhinho.
.

f um produto dos Laboratórios Minancora

m�NICA�D�ENTÁ·R� (f-------=-�:-:-:-���-.=---�2m -

I r-·M
M.__M.- _ _M - _ -M._ __

_-.M_·_"II

i Dr. hn, C�bas D'lquino II ir r @ S 1f o lffi JE f JE]R{""1 �
--. II I CIRURGIAO DBNTISTA I � RUA MAREOHAL DEODORO DÁ FONSECA, 158 ii jU��SP�� ��a���eoâaP:��aç��ó:l�oo:et:;:;����

� CLiNICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB � JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA I' de embarque da Conta da Cruz, bem como

i IFalamentos de canBes sob conlrDle radiourélico i 11311 Secção de lavagem, depósito de lubrificdntes,
armazem para depósito de mercadorias em ge-

�
Mo�ernas ponles mó,eis em micronium e ouro plalinado � ii combustível e acessórios. ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

w H O R Á R I O !;.lt2 II Lubrificação-carga de Baterias etc. Encarrega-se de Embarques de Madel!'as e de outras
2m MANHÃ - das 8 às 12 ms II

� TARBE - Atende com horas Marcadas � li CONSERTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃ.v OB. AUTO- O Mercadorias. para o exterior do Brasil e

, � Residência e Consultório ao lado da 00 ii MÓVBL B CAMINHÃ.O. Localidalles Brasileiras

� Prefeitura Municipal - Fone 220 .

� II .

.

. . O Tradição öe mais de 20 anos, de serviços constantes

�i!ml�;�:��==:==�=_:==�,JI��=

llIRGO
são os melhores e
- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
GO!i!ch Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Santa Catarina

Confere com o original
Auxiliar Bscrívão Eleitoral
MARGARETHE HUBER

Socie�a�e ßlira�ores Boa fsperanca
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo Presente ficam convidados os senhores
sócios désta Sociedade, para a assembleia Geral
Extraordinaria a realizar-se no dia 31 de Agosto,
as 20 horas, em sua sede social, Salão Boa Espe
rança, afim de deliberarem sobre a seguinte oro

dem do Dia.
1°. - Prestação de Contas
2°. - Eleição da nova Diretoria
3°. - Assuntos de interece social

Jaraguâ do Sul, 11 de Agosto de 1900

ALBRECHT BEHLING - Presidente

III:=:=:. :?I_ ... _lU _UI_ 1.1_ ..._ lU_lU_III - r_III_I.

I Dr. Fernando A. Springmann r

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

CIiniea Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa n. 206 tex-restdencía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ãs 12 e das 15 as 18 ha.

1_ IU_III_IDJ_I __ ln_nl_IPI .. ' ".II_nl_'•• _I.

Clinica de Olhos - Ouvidos - Naliz e Garoanla do

Bit ••••11. AIII.
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

� Francisco Antonio Piccione
I ..

- - -

:M�D][CO

Oírurgía Geral de adultos e. criança" Cli-
nica Geral - Partos - Operações :
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em dpenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschkaj, das 9 as 12 hs, HOSPITAL
JESUS DE NAZARÉ das 10 as 18 hs.

COHUPA,

Matriz: Rua Babit..,nga, 23
- Edif. próprio - Telefone,
213 - Cx. P., 35 • End •

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

FlUat: Praça General OSÓ·
rio, 115 - Edificio «Santa
Julia» -.Apart. próprio, 32

Telefone,4773
Curitiba 'araná

Importação - Exportação e Cabotagem - Qu•••
tõe. administrativas

bem- como todos os serviços junto à AlflDdega
, da SAo Francisco do Sul, são executados com pon
tualidade e presteza, dispondo para êste fim
de uma organização perfeita com escritórios
e técnicos.
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I·· 'M ínancora" m
Em Todas as Boas Farmácias I

I É um produto dos Laboratórios MINANOORA

I11SIE1!a!!!!!!! J�in�ille !fS!!JEr�a. ����ina"l;'F._1I ,t
L O C A 'I' S

I
(Continuaçio Ja ,primeira pagina)

O bezouro. O sr. Rolando da República, os ude- das finalidades culturais onde fez um curso de
Dornbusch a serviço do nistas e pedecístas, iriam ,da agremiação curitibana, especíalísação, regressou
PSD, lendo discursos que votar nos snrs. General teve palavras de comovido esta semana o rev. Irmão
lhe são escritos" está Juarez Tavora, os per- agradecimento ao sr. Ar- Mario Guaglioto, direto.r residêncial, no que pro-I Irmgard da Costa, espo
falando grosso na rádio, repístas no sr. Plinio tur Müller, Prefeito Mu- do Ginásio Sãp Luiz., testen o vereador sr. João sa do sr. Waldemar da
asacando Jorge Lacerda, Salgado e os progressís- nioipal, pela hospitaleira O brilhante educador

I Bertolí, como se a zona I Costa, residente em Säo
Luiz de Souza" Artur tas no sr. Ademar de acolhida dispensada aos e amigo, de Jaraguá re- suburbana ou rural ser- Francisco do Sul; a sra.
Müller, Ney Franco e os Barros. inesperados visitantes cebeu, logo que correu a visse de lixo dos homens Maria Madalena Schmitt,
perrepistas da velha Estava assim aberta que tomavam literalmen ' noticia do seu regresso, da cidade... O vereador esposa do sr. Antonio
guarda e os udenístas.: essa questão no ambito te tôdo o salão nóbre do a visita das autoridades Raimundo Emmendoerfer Sehmítt, residente em Flo-
Alguem no Café Cata- Federal. No Estado e no Forum local. Cercado do e amigos que o foram queixou-se amargamente rianopolís: o sr. Otfred

rinense, que ouvia o municipio os candidatos Presidente da Câmara cumprimentar.
'

de não serem aprovados Vogel;-o menino Joél Pau
papagaio" limitou-se a seriam os da Frente De- Municipal, sr. Ney Fran- "Correio do Povo" tarn- os "grandiosos" projétos lo Pereira, filho do sr.
dizer a velha trova: mocrática. eo, vereador sr. Augusto bem deseja boas vindas da bancada do PSD, que Rodolfo Paulo Pereira; a
Não tenho medo do homem' Em Retorcida, como Sylviü Prodoehl e outnos, ao digno diretor. ele considerava como "fe- srta. Célia Borteliní e o
Nem do ronco que ele tem: de costume, está garan- o sr. Prefeito Municipal nomenaís", "únicos", da menino Nilton, filho do,

t'� rrande maí t 1" 1 Decisões )·udiciarias. Em d d
.

1·
-

d B' "f" PetriO bezouro também ronca lua, por gran e maiona, man eve igeira e a egre ver a eira sa vaçao o sr. OnI aoio e rr,

Vai se ver não é ninguem. a vitória dos partidos palestra com a chefia da brilhante sentença de munioipío. Perdeu 08 es- Dia 23 o se. .Norbertc
coligados no Estado e caravana ilustre, oompos- quatro paginas datilogra- tribos quando delicada- Hafermann, farmacêuticoRetorcida empolgada. Uma na eleição do -prefeito ta dos srs. H. P. Zimmer- fadas, o. dr. Paulo. P. Fer- mente ínterrogade pelo nesta cidade.destas noites, uma cara- que hoje será .escolhido. mann, Presidente Willy reira, digno Juiz desta lider da bancada da UDN, Na mesma data trans-

vana da Frente Demo-
. .

� Fuellgraf, secretário, prof. Comarca, acaba de [ul- apontasse um só dos tais corre o aniversário �a-erätíca esteve em Re- VIsita lIuslre. Jara�ua do Kurt Nietzsche além de gar improcedente a de- projétos de salvação mu- talícío do garoto Felipetorcida, afim de pal.e�- Sul, foi �urpreendlda se- sacerdotes e outros cujos nuneia apresentada oon- níeípal. Empacou, furio- Harbs, residente nesta
t�a,r c9m seus correb-I gunda-feira com.1l: breve nomes nos escaparam. A tra o sr. Mario Nicolini, so. Foí necessário o sr. cidade.
gíonäríos _daquela pros- e inesperada VISIta de tnesperada visita desper- por suposto crime eleí- Presidente por agua na Dia 24 a sra. Elizabeth
pera localIdade. passagem de um .ele.vado tou vivo interêsse na po- toraI. fervura,' no que discor- Gressinger, esposa do sr.Cerca de 50 pessoas grupo de excursíoníetas, pulação. Ha dias atraz, identica dou o vereador, sr. Wal- Lourenço Gressinger, fun-de destaque ali compa- composto de 240 pessôas, decisão, tambem funda- demar Grubba, dizendo cionärio municipal; o [o-
receram, afim de ouvir da Sociedade dos Ami- Crislo Inlronizado. Na ülti- mentada pelo ilustre ma-

que tais discussões "tra- vem João Bartolomeu
a. exposição politica que gos da Cul��ra Germâni- ma sessão da Câmara gistrado, punha lim a ziam a luz", como. aconte- Mascarenhas, residentelhes fez o sr. Artur Mül- ca, de Ouritlba, que re- Municipal, o vereador sr. denuncia apresentada pe- oe em outras Câmaras, em Nereu Ramõs e o sr.ler sôbre a situação grassava de Blumenau. e Augusto Sylvio Prodoehl lo mesmo crime contra o disse êle, ande os versa- Herberto Buerger, resi-
politica municipal. Indaial, numa salutar VIa- apresentou uma propost- sr. delegado José Ooppí. dores se xingam até de dente em Estr. Itapooü.,

Explicou o presidente gem de congraçamento ção que, devido o seu A .semana passada, o "cachorros" e outras coí- Na mesma data o. [oda UDN, que os candí- cultural. Apesar do íno- earater e Iranscendentlll Egrejio Tribunal de Jus-
sas edificantes para os vem, Wigando Behling,datos Jorge Lacerda e pinado da chegada da significRção, vem repar- tiça, de Florianopolis, membros das respectivas residente nesta cidade.

Heriberto Ruelse, são apreciavel caravana, o sr. ,cutindo profundamente julgou deserto e Manda- fammls. Imaginem... Dia 25 o sr. Artur
apoiados, não somente P.refeito Municip�l ime- no seio de toda a popu- do de Segurança que O sr. Presidente res- Gumz, do, alto comércio
pelo seu partidol ,mas dlatame_!lte rece�c.l�nou 'a lação. Prop�s, com �p�o- contra a Prefeitura re- pondeu que preferia fe- do Rio Cêrro.tambem pelo PDC, PRP delegaçao no edlflCIo tia vação unâmme do legls- querera o Ir. Erich Ba- char a Câmara de que Dia 26 'O sr. Ernesto.,
e PSP. ,Prefeitura, ünde em rá- lativo, a intronização per- tista.' permitir tais fátüs den- Lessmann, industrial e aQue para presidente pido e feliz improviso, o manente da Imagem de Cümo já füi publioado, tro do Legislativo que sra. Olivia P!3tri, espos,a

_<"-"�__"I!!!l'!I........��",����.+N· ��rtu,:, »üI1�_r,� sau- (lri&.\o .JlO.-,p�cintcl-AA Câ-, ,a. sr. Bati�, t�\l'e.� pr�sidt.: . (t{) sr. 'BCflltfâ"c10 --:'Pê'frt.düu, e- sanentou - o ,te�e- mara �uDlolpal. " r.l�o um,re.querlmento so-
_ . Dia 27 a sra. Charlote

---------..., vante papel dos exeurslo- Em sua exposição de lICItando licença para fa- .�aldlGsO fesll�al. �Ol� no Buhr, esposa do sr., AI-nistas, na apreciação das motivos, soube o. varea- zer fefo;:mas num prédio, Sa��ü Par09Ula� Crulto fonso Buhr, industrialvarias étni8s que tio. dor proponênte explanar por estar em débito com �eI , ofereCido, a popu)a- nesta cidade e o. sr. Al-magnificamente vêm coo- a atual Bituação em que a Pref�itura. çao de, Jar�guâ. do Sul barto SbardelaUi.perandü na fusão cultu- se debatem RS várias dou- Assim, vão cahindo por pelos
, SemlDarlst�� de A todos os aniversaral do vasto. patrimonio trinas antagónicas, qule terra todas as "futricas" Corupa, e� benefICIo. da riantes �s cumprimentosbrasileiro. Uma intensa exigem de 'todos os ho- dos pessedistas. nova MatrIZ, levando em do "Correio do Povo".salva de palmas corôou mens uma definição cla- cêna: em Matinée às 14

,

a saudação do sr. Profei- ra de suas atitUdes dian- Câmara Municipal. Sob a hrs. O Castelo Assombra- Casamentos. Realizaram-
to Municipal. O côrü mix- te da vida sempre mais presidência do sr. Ney do - Oümédia em 2 atüs. -i9 ontem na sala das au-
to, de quatro vozes, da acerbada. Franco reuniu-se â Câ- À noite, às 20 horas: O diencias as seguintes ca·-

'

I'

r
enorme caravana, por sua A intronização da Ima- mara Municipal, em que Menestrel da Morte, opa- samentos: Sr. S�nto Vi-
vez, cumprimentou o. po- gem de fCristo deverá ter a bancada do. PSlD, ago_' reta lírica em 4 atos (du- cente com a srta. Olivia

"
vo de Jaraguá na pessôa lugar, com 8S 801enida- ra reduzida a trê& mem- ração. 4 horas). Fusi e o sr. Karl Reiter

1(' de seu hosplta}siro eqil, d,es que requer, em data bros, procurou, como. . . com a sra. Adele Anna

f' com, alguns. numeros de próxima, com a presen- semp�e,. explü�ar_ em. seu Am,ersArlOs. Transcorre Erna Mielke Kopmann.
b f- t- d hOl'e a data natalicia doseu repe!t6�Io, arrancan- ça das autoridades ecle-' ene ICIO

.

a eXIS en�la e

do en1USlaS\ICOS aplausüs.. siasticas civis e üutras, um prostlbulo na CIdade. Ir. Arnoldo L. Schmitt, ------
D d· d 4! '. Achou o vereador Ral' ....rande industrial e des- ERRST BEI�ELespe lD o-se, .ez uso a serem convldadai es-

- iii
•

HPd E d f tacado elemento da vida
.da palavra o sr. . e- pecialmeóte para tal áto. mun o

.

mmen oer er
social. e politica do. mu� Falece.u dIa 16 de agos-drü Zimmermann, ilus�re que se deVIa transferir a

ó dPresidente da Sociedade, Irmão Maria GUlgliolD. De referida casá de toleran- nicipio. "CarreiO do' Po- to pr. xlmo passa o, ne�-
vo" envia seu cordial ta CIdade, á Rua RIO

que destaoando as eleva- sua viagem a Europa, cia para f6ra da zona
abraço.. 'Branco, .o sr. Ernst Ben-

-----------

Na mesma data a sra. gel.
. _

Gisela Ersching Müller,
.

O extmto contava a
I

esposa do sr. Osni Mül- Idade de 76 anos, era na-

ler, escrivão de policia. tural da Alemanha.
Ainda na mesma data - Seu sepultamento rea

a sra Emilia Wiest Ver- lizou-se no dia seguinte,
binen', esposa. do sr. José para o cemitério munici
Verbinen 'tesidente a paI com grande acompa-
Estrada Itapocú, nhamento.
Amanhã a srta. Delor- I A família enlutada apre·

mes Wunderlich, residen- sentamos nossos pesames.
te . nesta cidade; a sra.

Harmonios "lOOf8CHIRr
C.ITRA OU'A,

; mA DOS CA·
- Acabamento. perfeito -
- Sonoridade agradave) -,

(5 Módelos)
Catálügo e lista de preços
a disposição dos Snrs.
interessados na Casa Real
em JARAOUÂ ,DO SUL

JftOS E DfMAfS
AUCCOES ao I

COURO CHanO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA
, '
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II Pudim Medeiros - A Melhor Sobremesa ]
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recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum.

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


