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oGovernador eleito

- Temos vivas espe
ranças em que o sr.

Jorge Lacerda realize
um bom governo. Reina,
neste sentido, uma favo,
ravel expectativa em todo
o Estado. Confiamos em

que, com o seu descor
tinio, decisão e sereni
dade e habilidade poli
tica, leve a termo uma

=-- . --1 fecunda administração.

, O. Estado de Santa I interessasse de tal ma-

.Oatarína acaba de dar neira no cumprimento
mais um t.estemunho de de seu mandato, viajando
sua m,aturldade politica periodicamente ao Esta
atraves do pleito de 3 do que o elegeu para
de Outubro. ouvir-lhe do povo os
Eleito por uma coliga- seus reclamos as suas

ção de partidos, o sr. reivindicações' de que
Jorge Lacerda, médico, fôra intérpret� sereno e

advogado e jornalista, intransigente na Capital
espírito culto e brilhante, Federal.
deve, em grande parte, Governador eleito te
a sua vitória à seguinte mos-lhe diante dos �lhos
expressão judiciosa dele uma verdadeira plata
mesmo em começo de forma administrativa seu
1951: 'devotamento à c�usa
- Administrar é, de catarínense seu caráter

certo modo, viajar para de escól, s�as precípuas
melhor conhecer os pro- obrigações para com a

blemas do povo. coletividade, de quem
N�nca teve o Estado conhece in loco as ne

barriga-verde represen- cessidades - temo-lo
tante igual na Câmara comnosco,'o Governador
Federal que de tão perto, eleito, através de sua
em constantes- viagens e palestra concedida em
contätos constantes, se Janeiro de- 1951 a uma

A SEMANAl
AUGUSTO S YLVIO

Pertencemos à geração que foi cria
da aos embales do "ufanismo" preparada
ao môlho verde-amarelo, com �s tempêros
do "criança", não verás' nenhum pais como

êste" !

.

Educaram-nos no culto de um pais íne
xístente, pais de sonho, fantasia e miragens'

'

eA mäu patrióta e inimigo da pátria mesm� •

fora que.� se negasse a repitir os gongorís
mos e dítírambos, preferindo ensinar a ver

dade, sem mistificações nem embustes de
um falso civismo Inoperante. .

Não faz muito espalhava-se um sambá
afoito, ousado, em que se afirmava que o

Brasil era o celeiro do mundo, a terra su

prema fartura. Tudo isto não importava que
importamos trigo e carne da Argentina, ba
tatas da Holanda, cebôlas da Italia, conser

vas dos Estados Unidos. Mas não é só. Te
legramas recentes, nésta semana informam
beatificamente que a COFAP v�i importar
oitocentos e trinta mil sacos de milho. Por

q!le .

a importação se justifica pela ca

rencia do produto no mercado nacional. Mas
não diz se é c1evido a carência de vergo
nha também.

:í!;ste pa�s da abundancia, "gigante dei
tado eternamente em berço esplendido" faz
lembrar aquele caipira preguiçoso que'não .

queria fazer mais nada, absolutaniente na

da. Então seus companheiros resolveram
de acôrdo com êle, enterra-lo mesmo vivo'
já que não queria mais nada, nem samba'

.

nem sômbra nem água fresca.
'

Puzeram o caipira (que não queria
mais nada) numa padiola, e lá se foram es

trada a fóra (que o cemitério ficava por ri
ba), carregando o estranho enterro do cai

pira vivo, mas que não queria mais nada,
nada mesmo.

Em meio da marcha sepultatória p'as
saram diante de um sitiante. E vai êste e

pergunta o que levavam na padiola. E res

pond�ram-lhe que era o caipira preguiçoso
que la enterrar-se porque de trabalho não
queria'mais nada, nada mesmo, e porisso
na.da tinha mais o que comer. .

- Ora, se é ,por causo disso, ·diz o si·
tiante, não precisam enterrar o homem, por-

I_
que eUá dou de graça o arroz que êle qui
zer pr corner.

_ Ouv�ndo t!iJ, o ,caipira preguiçoso que
nao querIa malS nada, nada mesmo, solta
um bruto de um bocejo dentro da padiola,
e sem se mexer indaga sem ânimo:

- Mas o arroz é com casca ou sem

casca?
- E com casca, é 'claro, - responde

. o ,sitiante.
- Então toca o enterro ...

RIO'
roubam,

ISTO ACONTECE NO
De dia claro, em pleno centro. bandidos tarados
violentam, malam Por .J. DE CASTILHO PINTO

--_.....agência telegráfica, onde
então se referiu também
ao ínícío do govêrno O Código Penal Brasí- perpetuaram na fronte o ou de reclusão temporã-
Bornhausen que hoje lhe leiro, instruido com o que estigma de sua medonha ria não é suficiente, e

cabe prosseguir: maís sábio existe em tragédia. diante deles já não sa-

_ Tenho vivas espe-
matéria' de Lei Penal, é Ora francamente, é bemos se a honra de

ranças em que o er. uma peça que honra uma para bandidos desse ca- nossas noivas e esposas
lrineu Bornhausen' rea- magistratura e enaltece libre, para assassinos pertence sómente a nós;
lize um bom governo. um� nacionalidade. tarades como esses que se o pudor de nossas

Nao obstante, para -o nosso Código devia mães e irmãs está res

cert!>s cri�inosos. esse possuir uma pena toda guardado; se nossa dig
Cödígo devia possuir uma especíal, que senão a nidade nossa vida estão

pena a parte, porque, e}imina<;ão imediata, en-I devi�ame!lte protegidas.
para eJes, a multa ou.a ta? _

a morte lenta ou E Imagtne I isto acon-

reclusao é por, demaís pnsao perpetua. tece no Rio de dia claro

ben?volente. . P.orque, para bandidos em pleno 'centro, ond�
AInda agora, e como assun, sem alma e nem bandidos tarados roubam •

a demonstrar a necessí- coração, a pena de multa violentam matam.
'

dade, em nosso Código, __

'

de .

uma pena especial Cpara alguns tipos de as- aAInarasassínos, 'noticia a im
prensa um caso havido
no Rio, em que 6 vitima
é, maís uma vez, um
casal de noivos.
A noticia em aprêço,

sem entrar em porme-
Sob a presidencia do cargo. Vamos ver o que

nores, diz que em pleno sr. Ney Franco realizou- resolve sobre o interes

centro da capital, as 14 se mais uma sessão da saute assunto a Justiça
horas, vinha o moço e

Camara Municipal, com- Eleitoral.

a moça de braço, quan- parecendo os vereado- Entre outras delibera

do, : na ealçadà; foram res Mario Nicolini, João ções, foram discutidos

Confio em que, com O agarrados por seis índí- Lucio da Costa, Fidelis os seguintes projétos de

seu descortino, decisão viduos, .

e rapidamente Wolf, João José Bertolí, leis: .,

e serenidade, leve a conduzidos para dentro Augusto Silvio Prodoehl, Fixando os vencimen

termo uma fecunda ad- dum edificio. .Raimundo Emmendoerfer tos dos Iuneíoaaríos mu

ministração. Quando o zelador do e Durval Marcatto, e o nicipai�' para o ano 1956;

O atual Governador predio, horas depois, representante de Obru-] determmando que as bol

não o decepcionou. Nem descobriu o casal, num pá, sr. José Pasqualini. sas escolares somente

ao-povo eataríuense. / � -desvãe-de- e'scadaf"o· ra- . No expediente foi lída serão concedídas pp t.

Relêmos hoje, após 4 paz estava com o craneo
a renuncia do vereador Ieí; autorisando a doação

anos, aquela palestra à fraturado e já sem vida; Waldemar Grubba, for- do Centro Agropecuário
imprensa, que nos revela a moça, desacordada, mando-sé interessante «João Cleophas» a Asso

claramente a capacidade c�mpletamente despida, questão de ordem. O eíação Rural; estabele

do deputado federal de miseravelmente vielen- suplente desse verea- cendo normas para a

ôntem e Governador tada e como arremate,
dor é Erich Batista, o

I cobrança
da Divida Ati

eleito de hoje, em que uma tatuagem ao longo qual não votou nas ultí- va; restabelecendo o

focaliza com serenidade da testa, com a humi- mas eleições e, por esse cargo de Inspetor Esco

e conhecimento de causa, lhante legenda: Fui pos-
fato tomá-se duvidosa la� do Ensino Municipal;

os aspetos economicos, suida. a, posse do mesmo. Como oríando o Estadio Munící

politicos e sociais de Os .bandídos, não sa-
se sabe, o Codigo Elei- pal de Esportes e criando

Santa Catarina, o seu tísteítos em
.

ultrajar a toral, en�re uma .séríe o dístríto.de Retorcida. O

partidarismo de ajuda moça no que ela tinha d� penalidades aos que vereador João José Ber

ampla, diréta e continua de maís sagrado, a sua
nao votaram, esta�elece tolí apresentou um pro

do Estado ao trabalhador, honra, e num requinte I que
os faltosos n�o. po- jéto de lei mandando in

onde neceseano se limi- de sadismo e perversão dem rece�er subsídíos-e cluír no Plano Rodoviário

tem os prejuizos decor- ultra-perigosos, ainda Ihel
nem p�atICar .�tos para a estrada Funil, tendo

rentes do papelório e da ,
�s. quais se eXIJa o �er- o vereador sr. Fidelis

burocracia.
. tífícado de reservísta. Wolf requerido igual

Com homens deste
- Dai a duvida do presí- medida para a estrada

estofo, que pensam claro COrUeANDO!... sdelnte da caslat, que bre. LeEhnert.
e certo, e que auscultam

o veu consu a� so r;e m torno dos projetos
e conhecem as necessi- Divisei os dois bem o assu�to a J�stlça Elel. formou-se viva discussão

dade's do povo, consoli- "achega" ali na praça
toraI. E loglCO que, SI entre os dois elementos

�a-se a confiança, arre- do rodoviario! Um os pobres Barnab�s, pe- do PSD e o lider da UDN,

Jam-se os horizontes sentado no ban c o
la falta de voto nao po- vereador João Lucio tia

muitas vezes perturbados todo "assustadiço", d?m receber �eus ven- Costa �, como este le-

pela picuinha politica. outro cm pé. Este c�mentos, malS certo vasse a melhor nos de-

dentro de uma atmosféra era o "viga" e ges-
aInda é que o legislador bates, aqueles se reti-

de cordialidade entre os ticulava e falava, que deve dar um exem- raram do recinto, indo

partidos e com a preo "bar(ltinando" o "otá- p�o de' re�peito as .leis, chorar' as maguas no

cupaç'ão de satisfazer a rio" e no "duro�' que
nao poderIa assumIr o corredor.

todas as necessidades tentava lhe "achacar"

públicas do Estado. o custoso "carvão"

E, hoje, diante do Go- ou passar o "paco"l...
vernador eleito, dirigi- Mas de repente "man-
mos·lhe, a ele, suas pro- jou," de longe o "tirá"
prias palavras havidas e c o m me d o da

para. com o sr. IrinPlu "bronca" que pode-
Bornhausen, que se sabe ria leva-lo à "justa"

I
satisfeito e tranquilo e a explicações com.

diante da capacidade de o "majoreago", foi
seu sucessor, por êle "espillintando" como

mésIDo indicado: ' quem· "tá ca vida
mansa" ! . . . Manja
ram! ...

Municipal
Importantes projétos em discussão
Legislativo Municipal Poderá

vereador assumir?

no

o

JOCAPI

PLANO DE TURISMO
C<;mforme foi noticiado, a TAC-TRANS

PORTES AÉREOS CATARINENSE S/A., Lan
çou no Estado, o "Plaoa de Preduçiio e lurismo".

. �omo Complemento do
A

novel plano, dis
trIbuIU, agora, com suas Agencias para con

hecime�to. de seus distintos fregu�ses. amigos
e ao publIco em geral o "Guia Informativo"
para orienta-los cOm referência à preços �
en�ereços de hote�8, condução em geral, pas
S�lOs, pr.eços de geperos de primeira neces

sIdade, Informes sobre estabelecimentos co
merciais industriais., bancários, ensino e muitos
outros �sclarecimentos interessantes e uteis

.
ao públIco em' geral, de diversas cidades de

.

nosso Estado e de algumas Capitais.
.

Queremos avisar, também, que temos

dI.versos dados·. referentes a cidade de Buenos
AIres.

Proc1,lrem êsses dados em nossa Agência
nesta cidade, a Rua Marechal Deodoro, 319

-

Passou a fase eleitoral,
e inicia-se, dentro em

breve, a fase adminis
trativa. Santa Catarina
muito espera do seu

novo e ilustre Governa
dor.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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São convidados os senhores acionistas désta
sociedade, para comparecerem á assembléia Ge·
ral Ordinaria a realizar-se no dia 24 de novembro
corrente, pelas 14 horas, na séde social a estrada
Itapocuzinho, em Jaraguá do Sul, para delibera
rem sobre a seguinte

Ata da Reunião Ordinária de 27-9-55

Aos vinte e sete dlas do mês de Setembro do
ano de 'mil novecenros e cíncoenta e cinco, pelas
sete horas, na sala do 'Forum, no edificio da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, 'rellnidos os

snrs.: Mario Nicolini, João José ßertoll, Fidelis Wolf,
Augusto Silvio Prodoehl e Francisco Modrock. O
snr, Mario Nicolini, presidente em exercicio, declarou
ab�rta é!I sessão e ordenou (10 snr. �. secretário que
procedesse a leitura da ata da sessão anterior, o que
foi feito, não sendo porem posta em votação. por
fata de número legal. O Expedienre constou: Reque
rlmento do snr, Leopoldo Schmidr, trazendo anexo

a planta do loteamento de seu terreno. Oficio-ciro
n. 95/55 do snr. Dorvalino Furtado, 1. secretário da
Câmara Municipal de Lages, juntando a proposição
do enr. Evllaslo N. Caon. Oficio do snr." Mario
ôaleme Teixeira Coelho;' delegado Fiscal do Mlnls-'
rérlo da Fazenda. Ot.-ctr. n. 7/55 do snr. Heitor de
Alencar Guimaraes Filho, L secretário da Assembléia
Legislativa do Estado; enviando a cópia do projeto
de leí de autoria do snr. depurado Miguel Daux e

respetlva justificação. Oficio n. 258/55 do snr, Artur
Müller, Prefeito Municipal, encaminhando o contrato
firmado entre a Prefeitura Municipal e a Companhia
Telefonica Catarinense. Oficio n. 24! /55 do snr.

Prefeito Municipal, trazendo incluso o balancete da
IReceita Orçamentária atinente ao mês de Agosto do

ano em curso; e bem assim a relação das respectl- ------------------'
vas despesas, Parecer da Comissão de Finanças,
referenre ao balancete do mês de Julho. Cerre-Aberra
do snr, Juarez Távora, para os snrs, vereadores do
Brasil. Não houve quem quizesse fazer uso da pa
lavra. Nada mais havendo a tratar' o snr, Presidente
em exercicio, declarou encerrados os trabalhos, con
vocando para nova sessão o dia 11 de Outubro.
Faltaram à presente os snrs.: Ney Franco, José Pas
qualini, João Lucio da Costa, Waldemar Grubbe,
Durval Marcerro e Raimundo Emmendoerfer.

(Ass.) NEY FRANCO
.

JOÃO JOSÉ BERTOU
FIDEU.5 WOLF

Cemere
Ata da reunião

Aos treze días do mes de Setembro do ano

de mil novecentos e cincoenta e cinco, pelas sete

horas, na salb do Forum, no edificio da Prefeitura
Municipal de Iaregué do Sul, reuniu-se sob a pre
sidencia do snr. Mario Nicolini, a Câmara Municipal,
reglstrando-se a presença dos vereadores snrs.: Fi
dells Wolf, João Lúcio da Costa, João José Bertoli,
Francisco Modrock, Augusto Silvio Prodoehl, Durval
Marcatto e Raimundo Emmendoerfer. Havendo nú
mero legal, o snr. presidente em exerciclo declarou
abertos os trabalhos procedendo-se a leitura da ata

anterior, que, posta em discussão foi unanimamente
aprovada. A seguir passou-se à leitura do Expedíente,
que constou do seguinte: Oficio n. 250/55 do snr.

Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei
n. 7. Requerimento do snr. Waldemar Werner. A
seguir o snr, presidente, concedeu livre á palavra
dela fazendo uso o vereador' João Lucio da Costa,
apresentando uma Indicação a de número 25, no

sentido de ser nomeada uma Comissão, para em

conlunto ao chefe do Executivo estudar meios para
coibir abusos praticados por mascates e vendedores
Ambulantes, que, com sua ação, vem prejudicando
sensivelmente os estabelecimentos comerciais do
muntclpío e acarretando preluizos tambem ao heré
rio Municipal. Em seguida usou da pelava o snr.

• Raimundo Emmendoerfer, apelando ao snr, presidente,
afim de que, tome as providências necessárias no

sentido que fosse atendido o seu pedido de infor
mação encaminhado no dia 24 de Maio. /Sendo que
o snr. Prestdente respondeu que já foi encaminhado
ao snr. Prefeito Municipal. Não houve Ordem do
Dia à ser discutida. Nada mais havendo a tratar o

snr. presidente em exercício, declarou encerrados os

trabalhos, convocando para nove sessão o dia 27
do mês em curso. Faltaram à presente os snrs.: Ney
Franco, José Pasqualini e Waldemar Grubbe.

(Ass.) NEY FRANCO
JOÃO JOSÉ BERTOU
FIDEUS WOLF'

RESOLUÇÃO Nr. 20

Eu, Ney Franco, Presidente da Câmara Mu
nicipal de Jaraguá do Sul, faço saber que a me

sa desta Câmara, tendo em vista o pedido de re

nuncia do vereador snr. Waldemar Grubba" baixa
a seguinte Resolução:

Art. 1°. - Fica concedido a renuncia, nos

termos do artigo 26 do Regimento Interno, desta
Câmara e de conformidade com a lei Organica'
dos Municipios do Estado de Santa Catarina, do
mandato do vereador Waldemar Grubba, a partir
dt)sta data.

.

Art. 2°. - R.evogam se as disposições em

contrário.
Sala das Sessões, em 11 de Outubro de 1955.
NEY FRANCO - Preso da Gâmara Municipal

RESOLUÇÃO Nr. 21
Aumento de vencimentos á funcioná
ria da Câmara MunicipaL

O Cidadão Ney Franco, Presidente da Câma-

ORDEM DO DIA

1°. - Exame, discussão e aprovação do Ba
lanço Geral, contas e Lucros e Perdas,
parecer do conselho fiscal e relatooío

.--------.......------------�

da Diretoria, referente ao exercicio en- 1r."""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�''''=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=,1
cerrado em 31 de agosto findo.

2('. - Eleição do Conselho Fiscal e respstívos
suplentes.

3°. - Assuntos de interesses social.

PHOTO ATELIER LOSS

II Dr. Renato W'altep

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS ,É A l�lll: lU É D I () o

UMBRIGUEIRA MINANCDRA I cLlNlcADgEg:�Hõ�l�u���Rlg�ENçAs I
Verrnitugo suave e de pronto 1'1-,'1 ULTRA- SOM - Tratamento moderno e efi- --

deito Dispensa ,purgante e dieta! ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e II
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR- '1"'1 Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- 1

..'1ME o n. 1, 2, 3 e 4 _._ bagos, nevralgia&, ciática. Abcessos, fluúnculos,
Proteja a saúde de seus filhos f a �ua própria! 1"'1' inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. IIEvitará muitas doenças e poupará dinheiro em ,., Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

remédios III beldes. Asma, afecçõeß do estômago, etc... iii
Compre hOle mesmo uma I.OMBRIGUEIRA 1"1'

MASSAGENS ELETRICAS - Tratament'

1"'1:'MINANCORA para o St'U tilhinho. das Paralisias com reativação das funQõeo
f-: um produto dos Laboratórios Minancora 1"1' musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funs 1"1::._ J O I N V I L L E -

._

cional dos múscúlos em geral, da bexiga, or-

1'1' gãos digestivos, etc... �'I-
de suas ,., ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- II�.,ra 'Municipal de Jaraguá do Sul, no uso

1'1 CIRURGIA _ ELETRO-COAGULAÇÃOatribuições, ]{esolve:
Aumentar os vencimentos da funcionária da -1";"1 BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e _U_'I'Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, pára CrS. infra-vermelho... II

1.800,00, mensais a contar de Janeiro próximo vin- 1'1'-1- CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros 1-,'1'douro, correndo as despesas por conta da verba .. (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março

�
..

�'respetiva. "II das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas
Cum p r a - s e III RESIDÊNOIA - Rua .Ministro Calogeras, 350

Sala das S�ssões, em 18 de Outubro d� 1955. III Fone 305 - ,T O I N V I L L E-S. C. . I�
NEY FRANCO - Preso da Câmar& Municipal ii.!iiiiii!!l!I!!i!!!!!I:-!: ,i==iiEElll=::=:1 ;;=I:�lii!!!l Ei

AV ISO
Acha-se a disposição dos senhores acio
nistas os documentos a que se refere
o Art. 99 do Decreto-lei 2627 de 26 de
setembro de 1940.

Itapocuzinho, Jaraguä do Sul, 15 de outubro de 1955

JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor comercial
ROLANDO FISCHER - Diretor Técnico

: !:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:-.::::::::::::::::::::::::::::::::i
..:�. \�: ..

Dr. Arquimedes Dantas
ADVOGADO

Residência - 209 ii
Telefones: ii

!! Escritório - 249 ii
:: ::

II Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 457 li

ii Jaraguá do Sol Santa Catarina !I
� ?
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A melhor aparelhada em Santa Catarina

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

Rua Marechal Deodoro, 502

JARAGUÁ DO SUL

Especialista em Fotografias de casa

mentos, familias e outros serviços,
Aceita-se serviço amador.

Dr. BenDo Knudsen
com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES das Doenças do Sistema Nervoso - Diag
nóstico - Neuro-Cirúrgico dos Ataques Cerebrais -

Epilepsia - Paralisias - Plástiea de Lacunas Ósseas do
Crâneo - Cirurgia da Dôr

Consultório: Residência:
Rua Mons. Celso n.211 Rua Comendo Araújo n, 193

Edificio Pugsley Edificio Silva Lopes
Sala 90S ' 90. andar Apto. D - 100. andar
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m CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00

� Dr. Dsn, Cubas
_
O'Aquino I

00 I CIRURGIÄO DE!NTISTAI 00
00 CLINICA ' CIRURGIA BUCAL - PRÓTE!SE! 00
� Tratamentos de canaes sob conlrôle radiográfico -

� Modernas ponles móveis em micronium e ouro platinado m
2::6S HORÁRIO 2::6S

00 MA.NHÃ - das 8 às 12 �
00 TARDE - Atende com horas Marcadas 00
00 Residência e Consultório ao lado da 00
00 Prefeitura Municipal - Fone 220 00
00 JARAGuA DD SUL - SANTA CATARINA �
�OOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Illi. Francisco Antonio Piccione
I _.

- --

, ��.D][CO

j Cirurgia Geral de adultos e crtanças Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

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

,

c o R'l[J :JE'" li.. - �AN�A CA�AR..m:NA

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOQADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122
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marcineiro, domiciliado e rua Barão .do Rio Branco,
residente nesta cidade, á filho de Oswald Odebrecht

Irene P. Günther Oticial do Avenida Getulio Vargas, e de Elsa Odebrecht. .

Registro Civil do r". Distrito. filho de José Leier e de Ela, brasileira, solteíre,
da Comarca [araguá do Sul, Maria Leier. professora, domiciliada e

Estado de Santa Catarina, Ela, brasileira, solteira, residente nesta cidade, á

Brasil. doméstica, domiciliada e rua Presidente Epítéclo
faz saber que comparece- residente nesta cidade, á Pessöe, filha de Carlos

-, A
. A do' I 1 f ram no cartório exibindo os rua Mel. Deodoro da Fon- Leopoldo Mey e de Frie-,

resístêacía p i r a o g a va orizou o triuo o acaraiaoo documentos exigidos pela le: ceca-fundos, f i I h a de da Ianssen Mey.
2 X O O placard final - O tento de Alarico deitou por 'terra as afim de se habilitarem par, !��Ifro���:�: �a�:o��I- Edital N. 3.894,de 18·!0-55

esperanças ipiranguistas Bom trabalho de Jorge Ersching casar-se:

Em prosseguimento ao eam- da zona de perigo. Entretanto I
rêsse dos atlétas do Acarai Edital N. 3.882, de tO-lO-55 Edital N. 3.888, de 14-10·55

peonato da Liga Jaraguaense mesmo computando em favor nos jogos em que' sua equipe Oswaldo Leitholdt e Ewaldo Alberto Petry e

de Desportos, preliaram na do Ipiranga éssas circunstân- intervem. Escolbido de comum Concordia Wagner Natalia Zapella Ele, bresílelro, solteiro,
tarde de domingo no gramado cías, é preciso que se diga a acôrdo, dirigiu o encontro o EI b I' I' EI" bresíletro soltelro I d dornl '1' d
do C.A. Baependi, os quadros bem da verdade que o Acarai sr. Jorge Ersching, cujo trá- �'. resl eJr(�, . �o teíro, ... , ......, .... , avra or, ormci Ia o e

da S.D. Acarai x S.E. Ipiranga, foi indiscutivelmente mais balho apresentado foi dos

I operario,
dornlclllado e merclneíro, domiciliado e residente nesre distrito, em-

cujo resultado final apontou quadro num
. cômputo geral melhores. residente nesta cidade, á residente nesre distrito, em Rio Cêrro, filho de Ger-

a vitoria do clube colorado pela das ações, e suá vitoria jamais OUTROS DETALHES .rue Felipe Schmidt filho Ilha da' Figueira, filho de mano Greuel e de Hilda
contagem de 2 x O, placard poderá ser contestada, mesmo d J'

.

h ld' d M' u I P"t Y d M ríe G I
que espelha a superioridade I porque, a representação do Local = Campo do Baependi e ose. Lelt o .t e e Ig e ... r e e a I reue.

do vencedor, muito embora o Ipíranga está longe de se - 1. tempo: Acarai 1 x O - Final: Ana Erchlnger Leítholdr. Stähelin Perry. Ela, brasileira, solteira,
Ipiranga pelo espirito de luta constituir adversário a altura Acarai 2 x O - Marcadores Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira, doméstica, domiciliada .

e

demonstrado e� todo o trans- de qualquer conjunto da Liga Mengarda e Alarico - Juiz: operária, domiciliada e doméstica, domeciliada e residente neste dlsrríto, em
correr da peleja mer�cesse Jaraguaense, restando-lhe no Jorge Ersching (escolbido de sidente: nesta cidade á residente neste distrito, em Rio da Luz, filha de Adol-
pelo menos a mareaçao de entanto a seu favor o mérno comum acôrdo) - Renda: Cr$. re

• .' h h
um tento, porquanto as opor- de ter lutado muito o que veio 445,00 - Anormalidades: Não rua CeI. Procópio Gomes Itapocusin o, fil a de fo Ramthum e de lhe-
tunidades surgidas foram inú- em parte valorisar o triunfo houve. de Oliveira, filha de Feli- Pedro Zapella e de Maria cla Hornburg Ramthum.
meras, sem contudo serem do clube da, rua Marechal Quadros: ACARAl: Samir, pe Wagner e de Ieny Na- dos Santos Zapella. EdI'tal N. �.·89!::., de 18-10.!::.!::.aproveitadas, óra por falta de Deodoro. Todavia o detalhe Alarico e Vergundes ; Ameri-

gel Wagner
U U uu

pontaria de seus avantes e que mais chamou a atenção cano, Aliberto e Cartacho; . Edital N. 3.889, de 14·10-55
Ed d n hem outras ocasiões por pura dos presentes, foi o fato de Mario Airoso, Arthurzinho, Edí . I N � 88� d tl lO!::.!::. . João Iunkes e muno o Kamt um e

falta de sorte. como foi o caso ter a equipe colorada dispu- Cardoso e Mengarda. !té!. . o, u, e -. -oa Alvlna L h t
. H G AI Alcides Vieira da Rosa e ner

da cabeçada de Olimpio que tado o prélio com apenas 10 IPIRANGA: Olegário, Gar- eme eorg vm

encontrando o arqueiro Samir elementos, fato êsse que já rincha e Olimpio; Waldemar, ôíewerdt e Ele, brasileiro, solteiro,
completamente batido foi

cho-I
verificou no encontro dispu- Faustino e Thomsen; Boaven- Erica Marcelino lavrador, domiciliado e

ear-se com o travessão supe- tado contra o Botaíogo, e que tura, Lourenço, Bauer,Oswal- EI b '1: I' residente neste dtsrrtro em
rior e daí rebatida para fora vem atestar a falta de inte- do e Mohr. e, rasl elr�, . �o retro, ... ,

lavrador, domteillade e Ribeirão Molha, filho de
restdenre em Rio Cerro, José João Junkes e de An-

Seleto Ferroviário 1 neste distrito, filho de gelína Lohm junkes.
Germano Siewerdt e de Ela, brasileira, solteira,

X Botafogo 11 Catarina Vierheller Sie- doméstica, domiciliada e

. werdt. residente neste distrito, em
Colabaraçätr de W.D.R. Ela, brasileira, solteira, Ribeirão Molha, filha de

doméstica, domiciliada e Saturnino Vieira da Rosa
residente nesre distrito, em e de Joana Rosa d' Aqui
Rio Cêrro, filha de Ergi- no da Rosa.
dio Marcelino e de Ana
Marcelino.

ESPORTES
I POR J. ANDRA.DE I

Reabilitou-se o
Caiu o Estrela por 2 x 1 em Guaramirim
Ainda em sequencia ao cer- rival e Lauro para os vence

tame promovido pela Liga. dores e Nique para os ven

Jaraguaense, jogaram domín- cidos - Juiz: Harry Lietz - Realizou-se domingo ultimo
go último na cidade de Gua- Renda: Cr$. 600,00.

.
' em Corupá, o encontro de

ramirim, as equipes do Seleto Quadros: SELETO: Mano, futebol reunindo os quadros
local e Estrela de NereuRamos, Jaime e Cali; Miro, Orestes e do Ferroviário local, e do
verificando-se ao final do en- Jamil; Silvinha, Tita, Lauro, Botafogo de Barro. do Rio
contro a vitoria dificil mas Lourival e Tonho. Cerro. Esta partida deveria
merecida do primeiro pela ESTRELA: Osni, Getulio e ser válida para o certame da
contagem de 2 x 1. O Seleto Alcides; 'Daniel, Valério e la. divisão, entretanto, o Bo-

, inaugurou o marcador já aos Renato; Nique, Felippe, Zan- tatogo, não apresentando para
três minutos de jogo por in- ghelini, Caetano e Lile. . tal cotejo, onze elementos

;:f:e3!�a �em�����mp����1-' ���Ii�fi�iaf.af:z :e:::E;�d�:
são de que o triunfo seria "V IGORELL I II pontos momentos antes do
conseguido sem inuito esforço, prélio ao Ferroviário, efeti
mesmo porque, a retaguarda A MACHINA DB COSTURA vando-se após somente um
alvi-rubra iniciara a peleja mais a f a m a d a no país cotejo amistojo. Sôbre tal
com inúmeras falhas. Todavia partida, temos a <;lizer que o
isto não aconteceu pois o Es- (vendida com 15 anos de resultado em parte constituiu
trela após a marcação do garantia) á vista e em surprêsa, pois o Ferroviário
tento inicial melhorou seu p r es ta ç õ es razóaveis. até o momento, vinha se
rendimento, chegando mesmo Peça uma demonstração conduzindo f i rm e em seu
a dificultar a vitoria àdversá- campo, abatendo as equipes
ria, pois seu quadro lutou de sem compromisso na Casa de nossa la: divisão, que para
igual para igual até o final Real nesta praça, distri- lá se dirigiam. Entretanto,
do encontro. Com êsse resul- buidor au t'Q r i s a d o no frente ao Botafogo, a equipe
tado a equipe do Seleto rea-

_ _ município _ _ rubro-negra, encontrou uma
billtou-se do insucesso conhe- barreira sólida e firme, e o
cido· séte dias atrás quando empate verificado após os
caiu frente ao esquadrão do - noventa minutos de ação, fez
C. A. Baependi. ..ti IMPUREZAS DO SANGUE? jús à ambos os quadros.

. DADO�����gs DO

,I ;,,/::1 i: 111.18 Df UD6UflB' m�o�q��a��aldenr::���
Local: Quaramirim _ 1. tem- "ii U II quatro linhas, mas o Botafogo,

po: Empate 1 xl _ Final: Se. I
soube oferecer bôa resistên-

leto 2 x 1 _ Marcadores: Lou- _

AUX. TRAT. StFILlS cia, levando tambem, por vezes
seguidas grande perigo ao
ultimo reduto dos caçulas da
la. divisão. Saliente-se ainda
que a equipe visitante atuou

Nu'.meros do. Campeonato
c9m vários elemento!! perten-
centes ao quadro de aspiran-
tes, em nada entretanto so
frendo de produção a equipe
alvi-negra. '

Assim, justo empate, entre
Ferroviários e Botafoguenses,
no prélio de domingo em

Corupá.
DADOS TÉCNICOS

Local: Corupá, campo do
D. Pedro II.
Juiz: Aldo. Prada, bom.
1. tempo: Ferroviário 1 x O.
Final: Ferroviário 1 x Bo-

tafogo 1.
Marcadores: Horávio para

os locais e Marcelo para os

alvi-negros.
Quadros - FERROVIÁRIO:

Ati, Moretti e Foite IT; Grilo,
Felicio e Tiãozinho; Bagé,
Tião, Horávio, Pinter e Nilo.
BOTAFOGO: Antoninho,

Olindo e Lombardi; Marinho,
Tarcisio e Walter; Renato,
Adolfo, Keiser, Marcelo e Zico
(Antonio).

.

COLOOAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS

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

Clube Atlétic9 Baependi
Clube Op. Ferroviário
Sociedade Desp. Acarai
Estrela Futebol Clube
Seleto Esporte Clube
Botafogo Futebol Clube
Sociedade Esp. Ipiranga

com 2 p.p.
com 6 p.p.
com 7 p.p.
com 9 p.p.
com 10 p.p.
com 18 p.p.
com 24 p.p.

Eu abaixo assinado
Alfonso Stenger, declaro
por meio deste, não se

tem verdadeiras as pa
lavras que proferí con

tra os srs. Leopoldo Bos-.
shammer, Miguél . Wachs,
Augusto Küster e sua

familia.
Estrada Jara·gu�, 17/10/55
(ass) Alfonso. SteDger

ARRECADAÇÃO
o campeonato da Liga Jaraguaense de Desportos,

rendeu até o presente momento a importância de CrS. . . . .

37.340,00.
ARTILHEIROS

1. - Jorge (Baependi) com 18 tentos; 2. - Chadéco
(Baependi), Tião (Ferroviário) e Mengarda (Acarai)' com 9;
3. - Lourival (Seleto) e Americano (Acarai) com 7; 4. - Nilo
(Ferroviário) com 6; 5. - Elizardo (Baependi), Menel, Nique
e Zanghelini (Estrela) e Oswaldo (Ipiranga) com 5.

• I ARTILHEIROS NEGATIVOS
Faustino (Ipiranga) dois tentos e Garrincha lIpiranga) _

um tento.

ATAQUES MAIS POSITIVOS Declaração
1. lugar:
2. lugar:
3. lugar:
4. lugar:
5. lugar;
6. lugar:

Clube Atlético Baependi
Ferroviário e Acarai
Estrela Futebol Clube
Seleto Esporte Clube
Botafogo Futebol Clube
Sociedade Esp. Ipiranga

DEFESAS MENOS
C. A. Baependi
Seleto
Ferroviário
Acarai
Estrela
Botafogo
Ipiranga

com 41 tentos
com 26 tentos
com 18 tentos
com 17 tentos
com 9 tentos
com j3 tentos

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

VAZADA
com 8 tentos (contra)
com 12 tentos »

com 13 tentos »

com 15 tentos »

com 16 tentos »

com 32 tentos »

com 49 tentos »

E para que clH::gue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

índustrizirlo, domiciliado e afixado dur ante I 'i dias. Si
residenie np.ste �istrito, á alguem soub:::r de algum im
Estrad.a jé1ragua-Esq.uer-. petiimento acuse-o para os

do, fIlho de FranCISco tins legai!.
Hruschkd e de F r i e d a IRENE PEDRI GÜNTHER
Wacherhagen Hruschka. ObciaJ
Ela, brasileira, solteira,

professora, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada Jaraguá-Esquer-IDecla raçãodo, filha de Albano Pic
coli e de josephina Satler
Piccoli.

Nós abaixo assinados,
declaramos por meio des-

Edital N. 3.891,de 15-10-55
te que: não são verda
deiras as palavras que

Marcos Tiegs e proferimos contra a srta.
Paulina Cri,slofolerti Olinda Garcia, residente
Ele, brasileiro, solteiro, em Estrada ltapocú - Co

pedreiro, domiciliado e rupá.
residente nesta cidade, á Estrada Itapocú - Coru-
rua Elisa Stein, filho de pá, 18/10/55.
Emilio Tiegs e de Agnes
Tiegs.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada Nova, filha de
Sebastiãn Cristofoletti e

de Clara Cristofoletti.

Edital N. 3.892, de 17-10-55
Edgard Tromm e

Kriseldis Hadlich
Ele, brasileiro, solteiro,

sapateiro, domidliado e

residente em Joinvile, filho
de Antonio B e r n a r d o
Tromm e de Hedwig
Tromm.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Benjamin Constant,
filha de Alvim Hadlich e

de Elly Dressel Hadlich.

Edital N. 3.893, de t8-IO·M
Alfons Odebrecht e

Margith Adelheid Mey
Ele, brasileiro, solleiro,

comerciante, domic·iliado e

residente em Rio do Sul, á I

Registro Civil

Arno Greuel e

Wanda Rilmthum

Edital N. 3.890, de 14- 1 O-55
Wolfgang Hruschka e

Estephanla Maria Piccoli
Ele, brasileiro, solteiro,

ele, brasileiro, solteiro,
industrial, domiciliado e

residente neste distrito, em
Itapocúslnho, filho de Car
los Ramthum e de Maria
Schmauch Ramthum.
Ela, brasileira, .soltelra,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, em
Itapocúsinho, filha de Eml
llo Lehnert e de Röschen
Görl Lehnert.

Edital N. 3.884, de lI-lO-55
Hellmuth Bachmann e

Elfi Dallmann
Ele, brasileiro, soheiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de Augus
to Bachmann e de Ida
Winkler Bachmann.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesle distrito, em
Ribeirão Grande da Luz,
filha de Guilherme Da!!·
mann e de OUilia GUIZ.

Edital N. 3.885, de 11-tO-55
Wig.mdo Behling e

Gertrudes Kienen
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado e

residente nesta cidade, á
rua Mal. Deodoro dà Fon
seca, . filho de Albrech
Behling, e de Cicilia
Behling.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domeciliada e

residente . nesta cidade, á
rua Mal. Deodoro da Fon
seca, filha de Luiz Kienen
e de Gertrud Link Kie
nen.

Edital N. 3.886, de 12-10 55

João Erdmann e

Natalia R'opelato Pedri
Ele, brasileiro, solteiro,

operarIO, domiciliado e

residente n�ste distrito, em
Itapacusinho, filho de 0110
Erdmé1nn e de Santinha
Dana.
Ela, brasileira, viúva,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocusinho, filha de Ar
tur Ropelato e de Julia
Ropelato.
Edital N. 3. 887,de 14.10·55

Conrado Leier e

Olinda Sanson
Ele, brasileiro, solteiro,

(ass) Ar, José Pereira
Jonas Anversi

Declapavão.
Eu abaixo assinado de

claro que não são ver

dadeiras as palavras que
proferi contra o sr. Si
stnio Garcia, residente
em Estrada Itapocú - Co
rupá.
Estrada Itapocú - Coru

pá, 18/10/55.
.

(ass) Henrique Anversi

Declaração
Declaro por meio des-

te que, não são' verda
deiras as palavras que
proferi contra a srta. I

Olinda Garcia .

Estrada Itapocú - Coru·
pá, 19/10/55.

(ass) João Rosa

,,:==================��
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINH.AS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
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li Dr. Erich Kaufmann II Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
.. Arzt und Chirurg ..

- Partof Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
ii promovl'ert a d d'

..

h F k It"t d
�! • Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização
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Porto Alegre ii
ii

Unter dem Vorsitz des
Herrn Ney Franco fand
wieder eine Sitzung der
Munizipalkammer statt, zu
der die Kammerräte Mario

,Nicolini, João Lucio .d�
C,OStd, Fidelis Wolf, João
José Bertoli, Augusto SiI·
vio Prodöhl, Raimundo
Emmendoerfer und Durval
Marcatto sowie der Re
presentant von· Corupá,
Herr José Pasqualini, er

schienen waren.

Zur Abfertigung wurde
der Verzicht des Kammer
rates Waldemar Grubba
verlesen, worueber eine
interessante Streitfrage
entstand. Der Stellvertreter
dieses Kammerrates ist
Erich ßerlsre, welcher bei
den letzten Wahlen nicht
wählte, aus welchem
Grunde sein Antritt zwei
felhaft erscheint. Wie man

welss, setzt das Wahlge-

setz unter einer Reihe von

Strafen fuer diejenigen, die
nicht wãhlren

'

fest, dass
die Fehlenden keine Sub
sidien erhalten und keine
Aemrer antreten koennen,
zu denen man den Reser�
vtsrenpass benötigt. Daher
der Zweifel des Präsiden
ten des Hauses, der be
schloss, das -o.Wahlgericht
ueber diesen Fall zu kon-
sultieren. Es ist logisch,
wenn die armen Barnabés
durch Fehlen der Stimme
keine .Leehne beziehen
koennen, sicherer noch ist
es, dass der Gesetzgeber, Vom hochw. Pater Teo
der ein Beispiel von Re- doro Becker, Ex - Vikar
spekr dem Gesetz gege- dieser Parochie, erhielt
nueber geben soll, das Herr Artur Müller folgen
Amt nicht wuerde antreten des Telegramm: "Bei 'Ver
können. Wir werden sehen, setzung von Jaraguá nach
was ueber diesen lnreres- São Paulo ist es mein
santen Fall das Wahlge- Wunsch zum Abschied
richt beschllessr. fuer die' persoenllche Fre-
Unter anderen Besch- .undscheft und aller Uno

luessen wurden folgende tersruerzung, die ich wäh
Gesetzesanträge diskutiert: rend der Zeit meines Híer-
Die Geheelter der mu- seíns an der Spitze der

nizipalen Beamten für das Parochie São Sebastião
Jahr 1956 festzusetzen; be- empfangen habe, zu dan
schlossen, dass die Schul- ken. Mit herzlicher Umar
frelsrellen auf munizipale mung Pater Teodoro."
Armenkosten nur durch

Nein, solche Beschwerden d Gkommen in jedem Lebensaltar as eserz bewilligt wer-

vor, wenn auch haeufiger bei den kcenrren; die Ermãch-
aelteren als bei I juengeren tigung der Schenkung der NERVENSCUWAIWUE
Menschen. Rheuma kann man Land- und Viehwirtschaft- .

:e���e��::e!e���� �����h liche� Station "João CI�o· BI:��!�:ln�nde�rmr�:�:: �:�
im uebrigen gesund und Ieí- phas an den Landwirt- zuverlaessige Hilfe durch eíní
stungsfaebig ist. Daher eríor- schaftlichen Verein; Fest- ge flilschen Arsenoferratole
dem Gelenk- und Glíeder- setzung Von Normen fuer Boehringer. Arsenoferratose
schmerzen besondere Auf- dl E' treib d k

. regt den Appetit an und wirkt
merksamkeit und sorgfaeltige

ie In rei ung er a nven Blutkoerperchen bildend und
Behandlung. Man darf sie nie Schuld; Wiederherstellung nerveastaerkend. Schmeckt gut
erst chronisch werden lassen. des Schulinspektor-Amte� und wird auch von enípfindli.
Eines der bekanntesten Mit· fuer den munizipalen Uno ehen Personen ausgezeichnet

tel gegen rheumatische Ge· .

.

h' G d d vertragen.
lenk. und Gliederschmerzen terrJ� !' ruen ung. es Jetzt auch als Tablettea in Tu.
sowie bei Hexenschuss, Gicht, muntzlpalen SporlstadJUms ben zu 30 Stueck erhaeltlich.
Ischias, Neurálgien und Er· und Gruendung des Dis-
kaeltungskrankheiten ist das rrikts Retorcida. Der Kam- ------=-.---
klinisch erprobte und empfoh· merrat

.

João José BerroUIene TogaI. TogaI hat sich in
solchen Faellen hervorragend stellte den Gesetzesantrag,
bewaehrt; es loest die Harn· in den Verkehrsstrassen
saeure und bewirkt die Aus· plán' die Estrada Funil mit
scheidung. der schaedlichen .

b' h d bKrankheitsstoffe. Weit ueber emzu eZle en un eant-

7800 Aerzte aus 46 Laendern ragte der Kammerrat Fi
bestaetigen die hervorragende delis Wolf die gleiche
schmerzstillende Wirkung von Massnàhme fuer die Es-

.

TogaI. Machen Sie so�ort ei· Irada Lehnert
nen Versuch. Kaufen SIe aber .

nur Togal. In allen Apotheken Betreffs der Anrraege
und Drogerien erhaeltlich. . kam es zu lebhafter Dis-

kussion zwischen den bei
den Elementen des PSD
und dem Führer der UDN,
Kammerrat João Lucio da
Costa; als dieser aus den
Debatten, als Bester her
vorging, zogen sich jene
aus dem . Raum zurueck
und .gíngen, weinend vor

Kummer, auf den Korridor.

Pater· Teodoro
dankt

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Munizipalkammer·

.

Wichtige An�räge zur Erörterung in der,munizipalen Gesetzge
bung - WIrd der Kammerrat das Aint antreten können '?

GLIEDER- UND
GELENK - SCHMER
ZEN - EINE AL

TERSKRANKHEIT '?

Apotheke "Sc'bulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die' Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient. PERTUSSIN

Das weltbekannte Mit t e I
gegen Keuchhusten, Bronchial·
Katarrh wie alle Affektionen
der Luftwege ist wieder ueberall
zu haben.Lebensanschauung BOla rsai nas

Von Werner Fillck

Alle Menschen sind gut.
Natuerlich, nicht "as alleine.
Manche zum B�ispiel sind g�te Schweine,
Und das Iiesse sich endlos verlängern -

Aber ich meine den Menschen im engern,
Tieferen Sinne, da ist er gut.
Mancher sagt schliesslich mehr, als er tut.

Ausgenommen ist eine Klélsse,
Deren Wesen ich nicht erfasse:
Menschen, die immer gleich schiessen und schlagen,
(Ohne das vorher ,anzusagen!)
Denen komme ich auch gemein.
Strafe muss sein t

Aber ich führe dann solchen Streit
Sachlich und mehr aus Verlegenheit;

,

Wenn er dann still in der Urne ruht,
Lieb ich ihn wieder. Auch er war gut!

Dos fnderue�nis der Ohne Köpfchen
.

SloolsUJuhlen keine
\

Erleuchtung
Lacerda und Hülse von Werner Finck

gewählt Es stammt aus dem war er der erste Presse-

Herr Artur Müller, Prä.' Walde und kann einen verrreter, Vielleicht wählte
sldent des munizipalen Wald vernichten, es ist er deshalb ein Pseudonym
Direktoriums der UDN, unter Umständen ãusserst l fuer die Oeffentlichkeit und
erhielt folgendes Tele- ansteckend und k a n n nannte sich lohannes Gu

gramm: "Florianopolis, 16. trotzdem als Zahnstocher tenberg. Seine Erfindung
Teile Endergebnis siegrei- verwendet werden. Was hat sích bis auf den heu
cher Wahl Dr. Jorge La- ist das? Das Zündhoelz- tigen Tag beweehrt. Nur
cerda 3.386 und Heriberto chen. Auf die Idee muss waren damals mehr die

Hülse mit 176 Stimmen man kommen: Einen Rie· Bücher im Druck und heute
mil. Gratuliere Direktorium sen des Waldes kurz und mehr die Autoren. Und
zu erfolgreicherWahl durch klein schlagen und auf die seit Gutenbergs Tagen
fruchtbare unermuedliche viereckigen Splltterchen sind die Iounellsten gute
Arbeit der Parteigenossen einen Klecks. kleben,. der, Erfinder.
die wuenschen Santa Ca- w�nn .

man Ihn reibend Erfindungen wer den
tarina Fortdauer grosser reizt, em Peu�rchen spuckt. speeterhín meistens ver
Arbeit Gouverneurs Irineu Wer das Hehrspendende bessert und vollendet. So
Bornhausen zu geben. I Strei.chho�z er.funden hat, erfuhr unser eingangs er

Regionaldirektorium dankt' �as .ISt leider Immer n��h wähnres Zuendhoelzchen
Mitgliedern Munizipaldi- m. tl�fes Dunkel gehüllt. durch den Wiener Cheml
rekrorlums und allen Ka- DI� el�en behaupten, Jakob ker Dr.. Ferdinand Ringer
meteden fuer Anstreugun- Frledrich Kammerer, der eine Verbesserung derge
gen Kandidaten Demokra- ,Hutmac�er ser es gewe- sralr, dass es, einmal an
tischer Front zu waehlen. sen. DIe. and�rn nen�en gesteckt, sechshundertmal
Lldenístlsche Gruesse -

Iones. SIe mogen belde laenger brannte als ein
Paulo Fontes _ Präsident recht haben, Es ist ja mit gewöhnliches. Die Zünd-
UDN." den Erfindungen ähnlich holzkonzerne aber, die.

EmJ. wie mit den Zündhõlzchen: nicht mit Unrecht eine
Es kommt auf das Köpf- grosse Gefahr darin wir
chen an. Ohne Keepfehen rerten, traten mit dem

LOKALES keine Erleuchtung. Ohne M
.

t R'
..

Erleuchtu kel E f
ers er- mger unverzug-

ng eme r ID- Iich in Verbindung, und
dung. t t

.

I' h
E' rü I' herweí

zwar ra en sie g erc so,
igen .um IC e.rwelse ge- dass die österreichische

raten Dinge, die laengst Ringer - Zündstab - Gesell.
erfunde� worden. waren, schaft m. b. H. bald ihre
generatlO�enlang m '!.er- Liquidation bekanntgegegessenheir, um dann plötz- ben hat WI'

.

I E f'I· h
.

d f d
. evie e r in-

IC wie er er u_n· en. zu dungen mögen ein ähnll-Die Steuerzahler, die die werden. So war Ich elnes ] ches Schicksal gehabt ha-Zahlungen innerhalb des Tages sehr erstaunt, als b ( I hMonats unterlassen, sind ich erfuhr dass di FI _

en. We c er Kon�ern mag
.

St f 1001
,Ie

.

am den Keuschheírsguerrelemer u ra e von 10 un- men�er�er d�s WeltkrIeges aufgekauft haben? Seitterworfen.
E.Jm

bereus II!I SIebenten Jahr- Jahrhunderten ist er der
hund�rt m Form von feu- Ver�chollensten einer!)------.---.....;. ersprltzenden Syphons von
dem byzantinischen Ar- Eine dunkle Ahnung
chitekten Kallinikos ver-. sagt mir, dé:1sS auch ein
wandt wurden, unq dass mal - vielleicht schon in
Gajus Julius Cäsar bereits grauesrer Vorzeit - eine
eine Zeitung, d i e acta Messmaschine erfunden
diurna, herausgab. Die acta worden ist zum sicheren
diurna war ein öffentlicher Auffinden der Wahrheit.
Anschlag, und es ist eine Bekanntlich I i e g t die
Ironie des klassischen Wahrheit verborgen wie
Schicksals, dass gerade die Ostereier zu Ostern
Cäsar, der Erfinder der und dass sie einfach i�
reffentlichen Anschlaege, der Mitte liege, trifft,durch
eines Tages einem solchen aus nicht immer zu, Irgend
zum Opfer fiel. ein Riesenkonzem mit ent·
Als Urahne des moder- gegengesetzten Interessen

nen Zeitungswesens ist muss diese segensreichste
wohl Johannes Gensfleisch aller Erfindungen rueck
anzusprechen; jedenfalls sichtslos aufgekauft haben.

Munizipalpraelektur. Im lau
fenden Moner ist bei der
Kasse der Praefektur die
letzte Rat� der Steuern
des laufenden Monats zu
zahlen.

ANDENKEN
zur 1. Heiliuen Comunion
Gebetbücher
Rosenkränze
HI. Bilder
Albums

Prachtvolle auswahl
erhielt u. empfehlt
Sociedade Gráfica Avenida
Avenida Getulio Vargas, 350

00000000000000000000
.,ue ... os
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DE lIElILA.llFEH.JH:AN::N .a: C][A.. LlrlDA. �Machinas de Costura · Rua Cei. Emílio C. Jourdaß, I. 62 _- Jaraouá do Sul - S. c; (
Drogas naci<!nais e estrangeiras, encontra-se, I
a disposição do distinto público" apresentando �
,_ I _ ••se:�: ,�,r:��::s,:,:��:Ç,�S_��:.�:S,__

nacionais e estrangeiras,
manuais, de pé e eletricas,
Bicicletas de diversos tipos,
pneus, c a m a r a s de ár,
correntes, etc. Mofores pl
m a c h i nas d e costura,
adaptavel em qualquer tipo ...--------.-----------IIIIII!!!!

de machina, tem sempre
em stock a Casa Real,
ao lado do Banco "INCO" Ur. Waldemiro . Mazurschan

u

H
CHIRURG - PRAUBNARZT - GBBURTSHBLPBR -

KINDBR - UND ALLGBMBINB PRAXIS
LANGB PRAXIS IN BUROPABISCHBN KRANKBNHABU

SBRN

KonsuItoriun und Wohnung:
Tel. 2M - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

Sprechsfunden :

Morgens von 8 1/2 - 11 Uhr
Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr

!l '

Hausbesuche tags und nachts - ii
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!J

ír:::;;;:::::::::':::::::::::�
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li I•• llae ,a· eesCIIIII·· li
ii II

i! JARAGUÁ DO SUL - ii
ii Medicamentos e Perfumarias Il

II Sb��fi�no:· �O��:�t���· II
.. A que melhor lhe atende· ::

li e pelos menores preços li
�:::::::::::::::::::::::==:::=:::::::::!:=�::::::::=::::::::::::::::::-.::::=:::�=:::::::::::::::!)
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 22-10-19�ó ó

Prefeitura Munici�al rre Jara�uá do �ul Edital de' citação de
REQUERIMENTOS DESPf1CHf1DOS

réu t
'IH'!!Ji!e: 1P1@i31 '_JUlI!!!!!!!. _1FT 5E UI iiiiiilll_ lai i!iiS Ir "Si"IDl_ I_, .........!ª'

ausen e 1
....

"0;. Fernando A. Springmann
.i;

O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de di
reito da comarca de Iaraguä do Sul, Estado de ôan
re Catarina, Brasil, ne forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital com o

prazo de 20 (vlnre) dias virem, que pelo doutor Pro,
moror Público da comarca me foi dirigida adenun
ela do teor abalxo : "Exmv. Sr. Dr. Juiz de direiro
da comarca. \) Promotor Público, infra-assinado, be
seado no lnquertro policiai anexo, vem a V. Excia.
para oferecer denuncia centre ISAlAS RECK (vulgo
Jair), que não é qualificado por se achar, em lugar
incerto e não sabido, pelo fato delituoso que passa
a expõr : "No dia 9.1 de maio do ano em curso, cer-

Henrique Schaldach, lavrador - Requer baixa do ce das 16,00 horas, o denunciado eclme referido, nas
imposto si uma cámíonete por ter vendido para imediações da casa comercial do senhor Weldemer
fóra do município. Rudolfo e Osni Sarda Winter, Rau. situada a estrada Nova, neste Municipio, após
comerciantes - Requerem baixa dos impostos si ter tomado, juntamente com Genesio Silva, um copo
atividades eomerciais. Lundgren Irmãos Tecidos de cerveja, no intervalo do serviço da firma Ernmen
SIA - fírma bras. - Requer cancelamento dos im- doerfer, onde arnbos trabalham, sem motivo de es

postos a que estava sujeito nesta repartição. Ru- pecie alguma, aplicou um golpe de canivete, no dito
dolfo Henrique Lenz, mecânico - Requer cancela- Genesio Silva, produzindo-lhe os ferimentos cons-

mento do imposto si automóvel particular. rentes do euro de exame de corpo de delito de fls.
DESPACHO - Uancele-se 3. "Assim agindo o depunciado incorreu nas penas

Alberto Murara, lavrador - Requer licença para do artigo 129 do Código Penal, pelo que, requere

utilizar 50% do volume de aguas de um ribeirão mos seja instaurado o competente Processo crime,
existente para fins agrícolas. intimando-se o denunélado pera todos os seus ter

DESPACHO - Si o requerente já está no uso da mos por meio de Edital, e as testemunhas abaixo

agua, nada a deferir arroladas, por mandado competente, pare virem de-

Brandina Correia, doméstica - Requer licença para por em dia e hora que forem designados, tudo sob

construir um mausoléo na sepultura de Manoel as penas da lei. P. Deferimento. Iaragué do Sul, 24

Bernardino Correia, inhumado no Cemitério Muni- de agosto de 19ó5. (assinado) José Antonio S. Tia-

cipal desta cidade. go Promotor Público. Testemunhas: Genesio Silva,
DESPACHO - SIM residente a estrada vova - Silvino Benesio idem; Os-

Lothar Sonnenhohl, comerciante - Requer licença car Piccoll idem e Jacob Alfredo Bmmendoerfer idem" .

para construir cerca de arame no imóvel de sua Despacho: A defiro. Cite se o réu pare o ínterroga
propriedade sito a rua Gumercindo da Silva, bem tório, em data designada pelo snr. escrivão, citação
assim proceder o loteamento do mesmo. Primo essa que deve ser feita, por edital, com prazo de 20

Ohíodiní, ferreiro - Requer licença para construir (vinte) dies. Noríflque-se Recbda. em 31·8,55. (asei-
'um aumento em alvenaria no imóvel de sua pro- nado) Paulo Peregrino Ferreira". E havendo

prisdade. Victor Volkmann, ferreiro - Requer Ileen- sido designado o dia 28 de novembro próximo vin

ça para estabelecer-se nesta municipio com oficina douro} as 10 horas, para ter lugar o interrogalório e

de ferreiro. Rudi Voigt, protético - Idem Idem a encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido

Estrada Itapocú com gabinete -protético. Mobiliária pelo presente edital chamo e cito a ISAlAS KECK

Arno Ltda. -: firma bras.. Idem Idem nesta cida- (vulgo Jair) para comparecer naquele dia e hora, 00

de, com estabelecimento industrial de colchoeiro Ilugar de costume, isto é, sala das audtenclas, Edífi

com estabelecimento e oficiais. Mobiliária Arno cio do Forum, afim de ser lnrerrogado sobre o con

Ltda. - firma bras. - Requer licença para colocar teudo da denuncia acima transcrita, sob pena de re

na fachada de seu estabelecimento uma placa indi- velia. E, pera que chegue a noticia a público, e ao

cativa. Adolfo Bruch, comerciante - Reque licença conhecimento de todos e do réu. se passou este edi

para modificar uma parede interna de sua casa tel que será afixado no lugar de costume e publica
resídeneial. Hartwig Schroeder, industrial - Requer do pela imprensa local. Dado e passado nesta clda

licença para efetuar pequenos reparos, inclusive de de Iaraguä do Sul, aos dezesere dias do mez de

píutura interna e externa de sua casa residencial. outubro do ano de mil novecentos e ctncoenre e

José Nunes Filho, operário - Requer licença para cinco. Eu, Ney-Franco, escrivão o subscrevi. (assi
construir um mausoléo na sepultura de sua filha n�do) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de direito. 'Es'j
Noemia Maria Nunes, inhumada no Cemitério Mu- ra conforme o original do que dou fé.

nicipal desta cidade. Guilherme Tomaselli, indus- Iaragué do Sul, 17 de outubro de 1965
trial - Idem Idem, na sepultura de Eduardo Eise- ° escrivão - NEY FRANCO

le, inhumado no Cemitério Municipal desta cidade.
Guilherme Tomaseli, industrial - Idem Idem" na IlIIZ:=:i=:El!!=:I=::iiii!!!iiIiiiii!!!ii1111i •

:::!I=::=ll-'Iiiii!!!ii:==m

sepultura de Maria Ohiodíni inhumada no Comité- I F t P
1&

rIO Municipal desta cidade. Helmuth Neumann. co- 1"'1' 1-
O O I8Z9pa::=J II

merciante - Requer Alvará de Habite-sé. Augusto II
Hermes Schmidt, comerciante - Idem Idem. Victor lui

Bua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

·,ÜZimmermann, corretor de imóveis - Idem Idem. !li Defronte ao Ginásio São Luiz II
Luiza Qual Gollmann, doméstica - Idem Idem. II iii

Hermann Günther; comerciante - Requer licença - m
para construir um prédio de alvenaria na vila de iii Porogretlas em geral - Filmes de' varias OI·

Corupá, para servir de casa comeecial. Sebastião u,.,.III' marcas _e_x tamanhosl,1,1 VINHO CREOSOTADO

Siqueira, ferroviário - Idem Idem Idem Idem de I
.. S I L V E I R A ' ,

alvenarià e madeira na vila de Corupá. Silvio To-

I.�'
Tem á disposiçãÇ) aparelhos fotográficos ale-

.; '.
hpragau _ biU 8U:

melim, lavrador· Idem Idem de alvenaria na 10- mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de ótima • To••e.
calidade de ItapocUElÍnho. Carlos Rahn lfilho, la· ... qualidade - com lentes azuladas. 1'1 A Associação Rural

vrador - Idem Idem Idem na localidade de Rio da III Veja a exposição sem compromisso. o:· Re.friado. tem a 'venda dois trato-

da Luz. Luciano Demarchi, funcionário público _
... - x �i Bronquites res John Deere, modelo

Idem Idem Idem a rua Domingos R. da Nova. mi'" Dispondo do melhor equipamento, 1111" E.crofulo.e MC - esteiras, 22,22 HP

Emílio Benthien, lavrador - Idem Idem Idem na __

.

pode atender á todo e qualquer I Convalescenças
na polia - com motor

localidade de Barra Rio Cerro. Ernesto Ehnke, II chamado fora do gabinete U eletrico de a r r a n que,

I d Id Id Id I l"d d d J II
.

iI
VINHO CREOSOTADO equipado com lamina,

avra or - em em em na oca I a e e a- .===:!lllilllE;;;;;;;I:=:Iiiii!!!ii!Iiiii!!!ii:i=l!iiii!!!iill�!l-"-!i=!!!iiI:==.
É UM GERADOR DE SAÚDE,

buldozer. arado e 3 dl'S-
raguá EsquerdO. Adriano Picolli, lavrador - Idem

'

�;�:��:�oad;!�H�i;!��::;11�::�'���::�:' i:.r.='===""====='==�";:'�=��;7;=;=""=��"="===1.:�.! :lg�;li!l::.�i��:d�o�ss
priedade. Alberto Neumann, comerciante - Requer

.

licença para construir casa residencial de madeira ii para. ii mas em perfeito estado

a rua Mal. Deodoro da .Fonseca (Fundos). Giga li Caminhões Automóveis Rádios !lI
de funcionaIIiento.

Müller, operário - Idem Idem Idem no terreno de i.!'.i 1.11. Preços na Associação,

seu cunhado Amandio Schmidt, sito a Estrada Ha-
á preços de Tabela com garantia da Fábrica

pocú. Günther Raedar, lavrador - Idem Idem Idem II Aceita-se Baterias velhas em conta por Cr.$ 400,00 !ll
.

I l'd d d 1 d M' d'
.

d C
' I.·.i I.' ',' Lure seus males e poupe seu

na oca I a e. e o. e alO, Istnto e orupa.
Walter Brosowski, carpinteiro _ Idem Idem Idem li Casa Sonnenhohl laraguá do Sul ii bom dinheiro comprando na

na -localiàade de Rio Novo, distrito de Corupá. Mi- �.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::1) FAftMACIA NOVÃ
guel de Miranda Coutinho, ferroviário - Idem Idem
Idem no terreno de sua propri�dade.

DESPACHO - Deferido

.

Natalia Ropelato Pedri, doméstica - Requer
certidão si em 1949 seu falecido espôso Ootavio
Pedri, possuía bens lançados nesta Repartição.

DESPACHO . Certifique-se o que constar
Randolf Ulrich, eletricista - Requer transfere.ocia
pata seu nome do imposto si uma motocicleta ad
quirido de Benjamin Arno Riedsmann. Cecilia Sten
ger, prot. municipal - Requer ratificação de seu

nome para Oeeilia Stenger Sanches. nome que lhe
deu direito o matrimônio.

DESPACHO - Averbe-se

de BOBEBTO M. HOBST

rEm;:'S;l=��!���!]]i!;;d;;:s.Al :���§l:;�4c:�
li Para a nóssa di5tinta tregnezia mantemos em estoque: II���

li Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa

ii ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/380 V. )0160 ciclos. APARELHOS QE MEDI

ii ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado' de LUSTRES, CASTIÇAIS LO·

II! l°S, dte ARdANDElLAS, MATdERd IALC ELETRICO em geral para instalações de

i!
uz e orça e' qua quer capaci a e. ontadores GE a prazo. li

ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de ii
li instalação de luz e força. n
� n
'1\::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::-:;

Jaraguá do Sul, 14 de outubro de 1955

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do Departamento Expediente,
Educação e Assistancia Social.

i À IIIiIPU�EZAS 00 SANGUE? I

111�'i UIXIR Df H�6UtIRA
lia AUX. TRAT. stFILIS ,

1'DIID I IRONQUlnt I
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Formado pela Faculdade de Oíencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica Médica Cirurgia Geral :_ Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 (ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
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!i Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 11
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ii Pela manbã��:S8U��': 11 horas ii
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Pela tarde, : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
L. Atende chamados tambem à Noite J1
..,,", /.....
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MILHOES
DE PESSOAS tÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPUUi

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIftUS ATACA ,. G GBSAIIS.
O ApeJo. o Baço. o Coração. o
Estomago. o. PulmÕ88. a Pele
Produz Dore. nos Ossoa. Reuma
tlamo. Cecuetra. Queda do Cabe
lo Anemia. e Abortos,

Ccmsulie o�co
.tome o popular depurativo

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Iaboríca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
nlferas, Palmei
ras, etc., .etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

ELIXIR 914
Inofensivo ao .rpAJamo. AIrada.
"I coma um IIcar. Aprovado co

mo auxiliai no tr.t2mento da SI
FILIS e REUMAl"ISMO da mes

ma origem. pelo O, N S. P.

LeopoldO

SB]'delCorupé

-===
.

FRACOS E ANÊMICOS I

Temem :

Associação Rural
de Jaraguá do Sul

Venda de Tratores

TALHERES PE.AÇO
Inolldavel

da mais 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
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CORREIO DO POVO
ANTONIO TROM1\{ I
e Senhora

PLANO DE TURISMO

s O C I A I S-,------,--
,

Pr.feitura MUilicipal. No cor

rente mês será cobrada
na tesouraria da Prefei
tura a última quota dos
impostos do corrente ano.
Os contribuintes que

deixarem de fazer os

pagamentos dentro do
mês, ficam sujeitos a
multa de 10%.

�VI�O HADLICH
e Senhora

Aos interessados, a nossa TAC-TRANS
PORTES AltREOS CATARINENSES S/A., ofere
cerá, a partir de meados do corrente mês, em
boletins, todos os dados do pleito eleitoral
realizado em 3 de Outubro, em todo o Paiz.

ANO XXXIV - JARAOUÁ DO SUL - DOMII'4GO, 23 DB OUTUBRO DB 19ó5 - SANTA CATARINA - N. 1.863

lascimento. Pelo nasci
meno de seu robusto
primogenito ocorrido.dia
17 próximo passado, e

que na pia batismal re
ceberá o nome de Car
los Roberto .. achá-se em

festa o lar do sr. Anto
nio Maba e de sua exma,
senhora D. Luci Z. Ma
ba.
Parabéns do "Correio

do Povo".

Con&rato de Casamento. Com
a gentil senhorita Kri
seldís Hadlíeh, filha. di
léta do casal Alvino-Elly
Hadlich, contratou casa

mento, nesta cidade, no
dia 16 de outubro pré
ximo passado o sr. Ed
gardTromm, comerciário
residente na cidade de
Joinville.
Aqui vão aos noivos

os cumprimentos do "Cor
reio do Povo".

Casamentos. Realizaram
se ontem na sala das
audíencías . os seguintes
casamentos: Ehrwald
Wilke com' a srta. Elvi
ra Gnewuch; Otavio Hintz
com a srta. Martha Fer
nandes; Antonio Anacle
to com a srta, Iolanda
Romualdo 'e Rudolfo Bos
hammer . com a srtà. EI·
vira Fischer.

Participam o noivado de seus filhos
Kriseldis e Edgard

Procure a TAC e deixe o' seu pedido
feito, em nossas Agências, com o respectivo
endereço, para que possamos enviar o boletim
a sua residência ou escritório.

__E_D_G_A_R_D_e_K_R_I_S_E_L_DI_S_I'I· Apresentam - se noivos

[Jaraguá do Sul, 16-10,55
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Colabore com O· progresso de Santa
Catarina, prestigiando a nossa Companhia.

\

Agência nesta cidade, a Rua Marechal
Deodoro, 319

Aniversários. Dia 25 faz
anos a menina Ení Ma.
ria, filha do sr, Germä-
mo dos Santos, proles- Carlos Müllersor em Rio da Luz. Na
mesma data a sra. Rosa Faleceu no dia 17 pró-
Lawin, residente em Ne- ximo passado �esta cí- O
reu Ramos. _ dade, .

apos pertinaz en-

Aniversariou-se dia 22 fermidade, o estimado
o sr. Rudi Franke. I cidad�o, sr. C�rlos Mül-
Dia 26 o nosso amigo ler Filho, cUJo. passa- OS ENTENDIDOS

Otaviano Tissi resíden- mento repercutiu dolo- dizem' que houve muito
te em Nereu Ramos. Na rosamente no seio da dinheiro. Dinheiro a rôo
mesma data a srta. Elzí população, ond� conta- do para comprar eonoí
ra Pradí, filha do sr. Eu- va .cHm vasto Circulo de encias e amaciar os reeal-I

genio Pradri, residente amlzade.s. . eitrantes. Sei lá se é ver-
em Irapocusínho. -,

O extinto era natural I dade.Dia 27 a.
.

sra.
.

Linda da Alemanha, contav� a Mas está no espírito
Bleich, protessors em !d�de. de 40 anos, Deíxa de todos que nas eleições
Corupä: a sra, Hilda da seis Iílhos menore.s, além do Brasil, sempre e cada
Silva e o sr. Ayrton Stin- da V!a. Dna. Naír Bra- vez mais, quem dispõe de
ghen, residente em Pon- ga Mull�r: recursos

. finan�iro� ven
ta Grossa. A .famlha enlutada, os ce o pleito. Ve sair das
Dia 29 o sr Alvín Sei- sentidos pe z a m e s do urnas reluzindo pela ví-

del, orquidic�ltor e di- "Corr�io do Povo". tória o seu no�e.
retor do Orquideário Ca- Embora seja nome
tarínense de Oorupä; a desonrado e nü de qual-
sra. LÍdia Maffezzolli, es- AUxl"ll"ar de Escritório quer merecimento.
posa do sr. Willy Maffez�
zolli, residente em Co-
rupä.

.

A todos os aniversa
riantes os cumprimentos
do "C-orreio do Povo".
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mF ·b (Sezões, Malárias, 1110 fina'l das Lembranç'as de
III e res' MaleN:�a)u.::!:�deira II E Ie i çÕ 9.S 1 a. 'C o m unh ã oII - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.. Estaduals ""i "Capsulas Antisesonicas I� Eleitos Lacerda e Hülse
Devecíenaríes

III Minancora" ·111 o sr. Artur Müller,
Textos

.::

Em Todas as Boas Farmácias I� Presidente do Diretório TerçosIII
-- Municipal da, UDN, rece- Santinhosi� �. um produto dos Laboratórios MINANCORA �l beu o telegrama seguiu- b'1"11"· S C III
te: FlorianópoJis, 15. Co- AI

.

uns
- Joinville - ta. atarina -

munico resultado final
i!ij!i!l!E!!�::=:=,I�I!!!!ii!i!!!iI:=:"-jj-ji=U:�j=H'SElilS eleições vitória dr. Jor- Maravilhoso sortimento

ge Lacerda 3.386 votos e recebeu e oferece
Heriberto Hülse com 176.

S
.

'd d G 'f' A' 'dCongratulo-me diretório oCle a e ra Ica vem a
exito pleito fruto traba- Avenida Getulio Vargas 350
lho ineansavel correli-I

'

gíonáríos que desejam
dar a Santa C a t a r i n a
contibuidade obra gran
de governador Irineu
Bornhausen. Diretório
Regional agradece mem

dem �ferecer a honra de bros diretório municipal
sua vída ?

. I e demais companheiros
--

esforços eleger eandída-
AINDA agora, nestas tos Frente Democrática.

eleições que ainda estão I Saudações ud e n ist a s.
sendo apuradas, o poder Paulo Fontes - Presiden
da pecunia mostrou-se te UDN.
invencivel.
Donde tiraram os ean- --------�

didatos tanta moeda fi·'
duciaria inconversível pa- O Padre Teodoro
ra custear custosa e es

petacular propaganda?

Poder do Dinheiro
Austregésilo Je AtbayJe

agradece

DELEGAOIA AUXI
LIAR DE POLICIA

AVISO

Precisa-se com urgen
cia um mocinho de bons
costumes no ESCRITÓ
RIO FISOHER.
Rua Mal. Deodoro N. 204.

AS REOLAMAÇÕES
tem sido incessantes, mas

não se conseguiu ainda
lavar o Parlamento a

fazer uma reforma elei
toral qua proíba aos can

didatos exibir, em vez

de suas qualidades, o

dinheiro que ,possuem
nas burras.
O número de ricaços

que hoje ocupam cadei
ras nas Camaras Legisla
tivas da União e dos
Estados é surpreendente.

Serã que o povo prefere
os homens do dinheiro
iutelectuais, aos idealis
tas,'aos que s6 lhe po-

Canção

Não seria indispensá- Do rev. Padre Teodoro
vel abrir uma investiga- Becker, exvígarío desta
ção sôbre o assunto, pa- paroquia recebeu o sr.
ra que viessem dizer, tim Artur' Müller o telegratim por tim tim, qual a ma seguinte: "Pela trans
fonte do dinheiro que fí- Ierencía recebida de
zeram correr, com abún- Jaraguá para São Paulo
dancia, na compra de quero aproveitar do en

chefes eleitorais? sejo de minha despedida
Não tenhamos mêdo de para agradecer' a amísa

enfrentar as mazélas da de pessoal e todo apoio
democracia. Antes é do recebido durante tempo
nosso dever descobri-las, de minha estadia frente
denuncia-las, a fim de da paroquia São Sebas
que l�es possa ser dado I tião. Com cordi�l abraço
remédio. . Padre Teodoro .

De ordem do sr. Dele
gado, comunico a todos
os interessados. que nos

dias 29 á 1°. de Novem
bro do corrente ano, en
contrar-se-á nesta Dele
gacia, a comissão exa

minadorá da Inspetoria
de Veículos e Trânsito
Público de Florianópolis,
a fim de fazer expedi
ção de "CARTEIRA DE
MOTORISTAS". ,

Para os devidos fins,
solicito-vos comparece
rem antecipadamente
nesta Delegacia, a fim
de fazerem as respecti
vas matrieolas; trazendo
acompanhado os seguín
documentos:
PARA MOTORISTAS

PROFISSIONAIS: Cartei
ra de Reservista, Cartel
ra de Identidade, Titulo
de Eleitor ou Carteira
Ministério do Trabalho,
Atestado de Conduta, re
sIdência e 4. fotografias
3x4.
PARA MOTORISTAS

AMADORES: Carteira de
Identidade, l' i t u lode
Eleitor ou Carteira do
Ministério do Trabalho,
Atestado de Conduta e

4 fotografias 3x4.
.

Jarag_uá do Sul, 13 de
Outubro de 1955.

OSNI MUELLER
Escrivão de Policia

, IL- , , __

Hei de um dia compor uma canção
Bem tema e impregnada de carinho ...
Nos lábioR aentírâsmeu coração
Quando, a sós, a cantares bem baixinho.

Se, alguma vez, dentro da tarde calma,
A ouvires, vindo de um lugar distante,
Terás a sensação de uma carícia na alma
E pensarás em mim., nesse fugaz instante.

A canção que eu fizer, há de ter tanta
Harmonia, e será tão suave, tão bonita,

.

Que, entre as canções que o mundo todo canta,
Ela será a tua favorita.

Hei de compor, um dia, para ti .

Uma canção assim. E do principio ao �im
Cantando-a, sem saberes que a escreVI.
Hás de ficar, amôr, pensando em mim.

ILZA MONTENEGRO

COIIRA CASPA,
QUEDA D1tS CA·

eUOs. E DEMAIS

InCe o ES 00:1
, COURO CASRUIJO.

T.éfNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA
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([» §abã� (lVlarca Reg1strada)

Virgem Especialidade
�JfJfílA ••••• da CllAo WEIlIEl llNJO)l[J§IIKAl JOllIDlfllllie S"iÃ���RCfAt
"'/JI/flJ,I ESPECIALIDADE.•
,<lb4lJt recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfectante.. "'1illIIIm1lllllmll_=:!i:lmI:lrJlll!Jl'
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