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Até o momento de es, cio do Catete e resiàen·I==================================:;:::::::;::=======
crevermos estas notas cía do sr. Café Filho. Na
eram escassas as noti- Câmara. e Senado eon- Govemodor ===============' n,; n,ile1·lo· E·lel··I'o'ra,lcías vindas' do Rio de tínuam violentos, os de-

'
, V ri

Janeiro, onde as esta- bates; sempre entreocr-
ções de radio estão ,cen- tados de sopapos e pu- � O'r g,,e' b aaerdasuradas, limitando-se a xamento de revolvers.
noticias que excluem Até o sr, Flores da Ou- Por J. DE CASTILHO PINTO
OS acontecimentos que nha, presidente, desceu Sem qualquer alusão todas as eleições futuras.ali se desenrolam. ao plenárío para dar uns Esteve em Jaraguá Ó eleito pela ao, resultado das urnas, Esta Cédula Üníca, pe-

. Impedida. � posse de socos D.um eoléga que .'

pqls que por ele cabe" o Ia primeira vez posta em
Café Filho, pejas forças o desafIara. Quem tem 'Fren�e Democrática eleitorado, responder, va- função 'nas nossas eleí-
militares e ratificado· o passado mal ali é a tur-

.. , " ' mos hoj'e comentar um ;ções foi, uma experien-äto pela Câmara por 170 ma do "deixa disso". -Domíngo ultimo, este- : Na re�ldenCla· do sr. dos acertos "e' opörtunà-' 'éil'1 Ielíz, "
não só porquevotes contra 92, euo se- , -x-- ,ve em Jaraguá o depu- Art�r Muller, em com- mente um dos êrros que se mostrou prática quari-nado por 35 a 16, ficou Continua o duelo: de tado Jorge Lacerda, ílus .. pa�b,ia do sr. deputad� se vereficaram no último to à maneira de votar

nTo governo o sr, senador netas oficiais entre o sr. ,tr,e gov�rnador do Est�· :I..UI�. de Souza e ?�tr�s, :pleito eleitoral.
'

.como ainda porque pro-Nereu Ramos. General Lott e o Briga- .dó, ,eleIt� .

peja , rr�n�e ipolItIc�s do mumcrpio, Este a�e17to de; que !a- p�r�ionou . �ma vo�açã.o'·,......x- deí Edua d G Domocrätíca, ,s., excia..manteve Ionga .íamos dIZ, respeito à in- 'efICIente lívre dos VI-
S b

.

d 200
euo uar o omes" 'palestra 'sobre palpítan- , - .', '

o .em a mais e aquele insinuando que o ' �te8' assuntos: da Iutura .trodduçdao nCoé,dPlleItoú pas- clOEsl dda f,raude.
. .os oficiais das Forças Brigadeiro éra golpista, ,

d' . .

t
.

_, t""
sa o a " u a ' mca,. a ßve, por ISSO mes-

Armadas presos preven- e este negando.
" ;a nnms raçao c!" .armen-: irmã 'gêmea da Cédula .mo, entrar detínttívamen-tívamente. . .

:se e s?bre polítíea es,.-, 'Olíeíal que' segundo di. te para o nosso sistema
=-x-« -x-, :tadNuB:�:' '.

'ã" 'zem estará vigorando em eleitoral, fazendo-se pre-Carlos Lacerda depois O estado de sitio aproo,
.

: es.sa, ocas� o, ,o sr. sente eIQ todos os plei-de asilado na Embaixa- vado. pelo Congresso' ;Prefelto, convídou ,0 tu- '

.tos que se vieram deda der Cuba, viajou para atinge os seguintes di- .turo .,g��erna��r a fazer realizar no Pais.
'

OIS Estdad'os Uni��s'ltdeá- rceitoSt'�t �o _ antL·. 141. da unI��Pl�olsiota11°ufiecflaOI� aaocemI't': corDeANDO!... Mas para isto terá ela
c aran o que vo ara ons I uiçao � rvre ma- ; v.a

'_ �
,

"', �ne"cessariamente que so-
em breve". nítestação do pensamen- \ ,pars; data que ainda se- Quem tomava co- 'frer alteração ou no seu
,-x- to, isto é sem censura; :rá ,fIxada., nh>ecimento das "a�' tamanho, ou então DOCafé' Filho, requêreu sigilo da cor.responden- ,

De Jaraguá! o Sf. g?; rengas" do, indefec. modo de sé distribuirem
ao Supremo Tribunal um cia; direito de reunião; ; ,v�rnad�r ,elelt�, �egulU tivel "Lalau", sem· 'os; votos. No tamanho,
mandado de Segurança inviolabilidade da ,casa� ,vlag��'pal'a JomvIle, de, pre "arrotadas" pé,' ,porqqe numa Cédula de
para exercer o cargo de não haverá prisão sem l0!lde, '�g�essou: ,a Flo- lo rádio e a impren:. 'pequtm;:J.s dimen!3t;>es co.
Presidente da República. flagrante; garantia da ,rlanõpóhs. sa de IIiodó a amea- 'mo eS,ss"'que esteve êm

-x-
, prestação de fiança quan� [" ':

.

"ç�r céus e terfas�, USQ no pleito que
"

pas-,

A Capital Federal con- do preso; a obrigação I ,licava '

aterrorizado sou,' nãó, será' poss�ye�tinua em pé de guerra, de ciencia ao Juiz da

t"
"

e pen'sando que' o reJàci.o..
nar todos o.s o

.. a.,."
n

....
'

.•.com .tanques, 'metralha- prisão de ,ílualquer cida... F:::os!'�3: ��:rri� "Lalau" d'e fato era didatos à uma �leiç�odoras é canhões' tHn -to. 'dãO; öonéà88ão. -habeas Anö-'Novo 'ãttavés do o "vãlentãô -mór'" de. âmbito geral, de ,;V�?idos os pontos estrategi· corpus; direito do man- "CORREIO DO POVO" -. destas p�ragens I ... ' que o número destes
co� e cercados o Pala- dado 4e, s,egurança. , Mas quäl "valentão" a�inge' sempre cifras elê:
==============================.=,:-::'"================= qU,al ö que!? ... ' Bem yadas ç1ado à plur:d�dä;

.

, r' ,

na '''hora. öo péga de de partidos e � ésc��
Fr,ei ,Mojica ao JorDCllisla,AdãQ Miranda:: P.[�I�:Rá'�a1ufO���� ��nfog:!����n�\e8:�a���
\ .', , . . sarvorado'� mar afo-' A outra alteraçãro, de

. �'Se., �;;;certo que O Br,asil é um grande todo e' Flprianópolis é, um tgdo de belezas, ra, depois "a.rdbou" que falamos e que suo

PORQUE EUROPA�, panhia nossa, cujos dire- ta Cat�rina.,� E ê!e co:n- hábitos, dominado pelo ,á terra e" a 'geguir primiria a necessidade
, :' ,

' .

. tores tem outro sonho pr�end�� tá,mbém c.omo desejo de servir a Deus e
" embarafustou'- se" de aumentar o tamanho

Frei José Mojica, ouvi- também do alto, que é a nós Ó'Wtr9s, porque, os aos homens, viú·se cerca, : pelo ar com desti- da Cédula, é a da distr-i-
do pelos reporteres, no inrensificação do turismo brasileiros' cá do sul, são, do por quàiltos, também no � outros pago's, buição de votos de ma·
Convento dos Franscisca· -na Ilha de Santà Catarina. tão CipsÓs do seu bairris-' como Luiz Fiuza Lima deixando no "rogo" neira que sejam e,stes
uos, "nesta Capital, fala Frei Mo'jica antes de nJo. E:'êii; também éomó soribãtri êom F1oria'n'ópo� seus 'deS'cónsalados dados aos partidos, e não
s.ôbre a campanha de_ru. descer no aeropo'rto local, nós do sul" sentiu que' � !'i�" �entfo'� tur!stico: ,AU, c ti m pan h e ir o s!... aos candidatos nomiIial,
rlsmo em Santa Catarma, de uma dils janelas, do Brasil é um grande todo numa; :Verdadeira reunião "Valentão ... Machó.�. mente, já que numa des·
ali'mentadil pelo iaealismo aparêlho

.

da Transportes e que, nesse todo 'de es- nimiliar, lànçaraní' os; jor- H o m em";' m 'a s 'é sas mt'smas Cédulas se-
de Luiz Fiuza Lima. Aéreos Carar'inense, pôde plendores, ,existe ulJ1a Ilha naHs"tas "dí:J I, terra', ii Frei h EI im... ',"Lalauzi· rá possivel' enquadrar
Frei José GUadalUpelobservar, encantado e f.e' no .AtIªriJi,c,O,) CO!rlo.",�ma M'öjiéH', vefêlaáeip,O'riroreio nho"t? .. ;Manja:ràml �".

todos os 'partidos em ati·
Mojica, no�e mundia}men- liz, todo esse terri!ório da, Flori·ilnÓp�JJ�,. tifi,� ,far,ta ele de pelguritàs, eii�':Ianto '<? JOCAPÍ vidade 'no nosso meio.
te conhecido atraves de Nha, com ,suas balas, ,en- bele.za,�, ,!ªQ, rlc�:, ·ct�: ,yege·, foto:gralo, Waldemar Ana- "I Este sistema, se posto
atuação ininterrupta no seéldas, praias, monianha� taçpo,.:,<le ,É}j:ideptes ·'topo.- Cleto "'fixava, 'éóm a obje- em prática, outra preo-
Cinema e no Rádio e, e alguns rios., e riacbos g,rá(i,CQs.}, Bt· ,como nós. tiva da "&uà máquiná, os cupaçã'o não traria aos

também, Te�evisão� �qui zigue.zagu�eand,o ..
enlre as outr,o.�,,·Frei José .Mojica, instântaneos para o drqui- digna de louvores e me- partidos, após o conhe

esteve, dommg-o ultimo, matas. E ele sentIU, como observando e sentmdo to· vo da TAC. rece de todos aquele apôio cimento oficial da vota
realizando espetáculo de nós outrQ,s, toda aquel,a do esse todo, de rnaravi- E, conôsco" depois da 'que é o segredo das gran. Qão ob�iba,' que s dis
gala no Cine Ritz. Veio beleza que encanta, que lhas, natllrais, compreen· saudação- ao povo pela äes realizações".' tribuição dos votos pela
êle a convite do Prefeito emo.ciond, que seduz e que deu também o turisO}o, em "Úuarajá", a conversa' se O reporter da Rádio legenda entre os seus

Municipal e trouxe·o um nos leva a querer sempre p I e n o desenvolvimento, movimentou log?, .r�sl?on. Diário da Manh� solici- candidatos, ,de ante�mão
avião da TAC, essa Com· mais a Ilha Verde de San· ide�liza.d� P?r esse cava· dendo Frei J?S� �ojica, toú.a .Frei Mojica: infor- éscolhidos em conven-

I,helro _lrrlqul.eto � semp�e C?!1' palavras claras e po- mações sôbre se recebêra ção para os diversos
________

em açao, LUIZ FIUza LI- sltlvas, ponderadas e es- convite, atravez de Fran- cargos eletivos.
ma, in.cansavel nas inicia- correilas. cisco Mascarenhas dire- Mas este processo de
livas, �ordjoso,:mesl!10, na "'-',Que no� diz sôbre a tO,r daquela emisso�a, QUP. distribuição de votação
adversldad�, calarn�,ense Ilha, q�e.viu, de QordQ' de lhe dirigira a sra. Irineu ou seja de dar vptos ao

Conforme foi noticiado, a TAC-TRANS-, �as campanha� de Idea- um avi�o dp TAC, a9 Bornhausen, ,para vir a partido e não ao candi·
PORTES AÉREOS CATA.RINBNSE. S/A., Lan- h�m? .puro, tem dentro .de chegar a esta Capital, Florianópolis, aqui rea- dato, parece impratica
çou no Estado, o "Plano de Produção e lurismo". �I alllrnmt�do ·pelo. pa trlO- hoje? Iizando um festival em

vel entre nós, porque ao

Gomo Complemento do novel plano, dis- llS�O, malS esse .sonho, a ;__ "Agradavel. Lugar benefício da Caixa de nosso eleitor'geralmente
tribuiu, agora, com suas Agências, para con- realizar, qual �eJa o de ,priviligiado ,pelas belezas E.smolas dos Velhinhos de interessa o nome do can

hecimento de seus distintos fregueses, amigos fomentar o tUrismo, tor· que encerra. Bsplendoro. São Francisco. di.dato e RÓ de longe em

e ao público em geral o "Guia Informativo", nand� '. a, IIh� de Sa�la sal Desejaria aqui ficar Frei Mojica, ,respondeu longe a disciplina parti-
para orienta�los com referência à preços e CatarlDa maIs �o�heclda por mais' tempo para po- confirmando mas que não dária. O que �le quer é

endereços de hoteis, condução em geral, pas· p�r todos, braSileiros ou der sentir tanto esplendor"; pôde ser atendido em vir. yotar�no candIdato,. e pO,r
seios, preços de gêneros de primeira neces- nao, para que venha na- - E continuando: tude de compromissos que' ,Isso. ell,comum o,!-vHo d�,
sidade, informes sôbre est8bele�imentos co- turalmente a se tornar o - "A maior facilidade houvêra ass u m i d o nri zer. Eu olho o candl-
meréiais industriais, bancários, ensino e muitos maior centro turistico do de turismo está nos ele- época. dato e não o partido".
outros esclarecimentos' interessantes e uteis sul do 6rasil. mentos de condução e Outras perguntas foram Como ,quer que s�ja,
ao público em geral, de diversas cidades de Frei José Mojica foi ou· outros de condição social. respondidas, uma8 da Rã- uma 'dessas alterações
nosso Estado e de algumas Capitais. ' vido, domingo último, pe" Esta a oportunidade de dio Anita Garibaldi, ou· terá que sofrer &, Cédu-

Queremos avisar, também, que temos los rapazes da imprensa intensificação do turismo. tras dà Rádio Diário da la Única ou a Oficial,
diversos dados referentes a cidade de Buenos escrita e falada desta Ca, A. iniciativa de turismo é Manhã e outras da Rádio para que possa conti
Aires. pital. ,E lá estivemos, tarn· magnifica. Se é certo que Guarujá, alí representadas nuar e aliás deve ser

Procurem êsses dados em nossa Agência bém, para ouvi·lo. Aquela o Brasil é um todo de por Zamzibar Lima, Jocy mantida porque é práti-
nesta cidade, a Rua Marechal Deodoro, 319 criatura simpática, de fran- belezas, porque Europa? Pereira e Jorge Cherem, ca e eficiente como já

____----__-......... ciscano dentro dos seus A campanha de turismo é respectivamente. dissemos.

- I
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Diretor: ARTUR MULLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Soeiedade Gráfica AVENIDA. Ltda.
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OORREio DO POVO DOMINGO DIA 27-11-19�ó 2

. Pr�f�itrrra Mrrnici�al tl� Jara�rrá do �rrl
REQUERIMENTOS DESPf1CHf\DOS

Gabriel Maurissens - tune. pub. munío. - Re
quer licença para construir casa residencial de
madeira na vila de Corupá, nos termos da Lei
Municipal nr. 4, de 21 de março de 1952.

DESPACHO: Deferido. Laua-se o contrato.
Luiz João Batista - comerciante - Requer

transferência para o nome de Rodolfo Horongoso,
do imposto referente a uma Garapeira. Herbert
Raduenz - comerciante - Requer transferência para
seu nome dos impostos referente a Loja de Calça
dos, adquirida por compra de Oswaldo Strelow.
Herbert Raduenz - comerciante - Requer transfe- P A R A F E R IDA Srência para seu nome dos impostos referente a uma' ,

Selaria adquirida por compra de Otaviano Lom- E C Z E MAS,
bardí. Ind. li Oom. W. Weege SIA. - firmá bras. - Proibo terminantemen-
Requer retificação do capital de sua filial para I N F L A M A ç O E S, te a entrada de pessôas em
Cr$ 80.000,00, ao invés de Cr$ 100.000.00, conforme minha propriedade, afim
declaração feita para lançamento do imposto si C O C E I R AS, de tirar madeira 9 estra-
Indústria e Profissão. \ F R I E I R AS, gar as plantações.

DESPAOHú: Averbe-se I Não me responsabilizo
Augusto Hartmann - Industrial - Requer can- NUNCR EXISTiU IGURL ESPINHAS, ETC. pelo que possa acontecer

celamento dos impostos sI Serraria. I
(

aos infratores da presen-
DESPA�O: Cancel�se ����������������.���.�����������_ te proibição.

Antonia Ribeiro Paeher - doméstica - Requer Rio dos Oorrêa-Oorupä,
certidão si seu falecido esposo José Pacher, ou a ...:p::::::::::::::::::::::::='�::::::::::::::::::::::::::::::::�C:::::::::::::::::::::::::::::::::::"'::::::::::�..... Proibição 22-11-55.

requerente, possuem bens lançados no Municipio II'il' 1Th lD>o �lD)llrIBI lfl" "l[JfM " N�J ··i,i!::·. RUDOLFO REIH
a partir do ano de 1934. Henrique Rosa - ferre- lUJ�.....".� \L m\8l !Vll�J..'�l'� Proibido terminadamen-

,

viário - Requer certidão si em 1949, sua falecida :i MÉDICO CIRUBGIA.O II te 'a enrrada de pessôaa em

,esposa Antonia P. Rosa, possuia bens lançados!! ii minha propriedade sem

nesta Repartição. ii Formado pelas Faculdades de Medicina da; Univer- ii licença, afim de tirar trato
DESPACHO: Oertifique-se o que constar. ii sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre !! e estragar as plantações.
Dante Sehioohat - comerciante - Requer licença ii Não me responsabilizo

para öonstruir nos fundos de sua propriedade um CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ii pelo que possa acontecer
fôrno de alvenaria para padaria. CLINICA GERAL ii aos lnfratores da

presen-,DESPACHO: Confirmo a multa. Arquive-se. Longa pratiea em Hospitais Europeus
te proibição.

José Panstein - construtor - Requer certidão Nereu Ramos, 12/11/65
sí há ou não no municipío falta de profissionais Consultório e residência: JOSÉ DALCANALE
para construção de prédios de dois pavimentos. li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406
José Panstein - construtor - Requer certidão dos li
profissionais lotados no município para construção:! CONSULTAS:
de prédios de dois pavimentos. II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas

DESPACHO: Certifique-se de acôrdo com a

!ill,
Pela tarde, : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas 11.;i1'1informação.

Atilio Franceski - lavrador - Requer licença Atende chamados tambem à Noite !i
para construir um boeiro de madeira para canali- ::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:!(:::
zação de aguas que se destinam a fins industriais.
Verdi Francisco Lenzi - funo. pub. munic, - Requer -������- .��----�����

seis meses de licença prêmio concernente ao deeê-
,nio de 1945 a 1955, de acordo com o que dispõe o

Art. 178, do Estatuto dos Funo. Públicos Civis do
Estado de Santa Catarina, adotado no município
pela Lei n. 2, de 1. de Março de 1951.
DESPACHO: Deferido conforme informação.

Helmuth Neumann - comerciante - Requer
licença para construir casa de madeira ,1\ rua Barão
do Rio Branco (Fundos).

'

DESPACHO: Deferido, nos termos da informação.
Orestes Murara - comerciante � Requer Alvará

de Habite-sé e Vistoria. Àrnoldo L. Schmitt - in
dustrial - Idem Idem. Hartwig Schroeder - indus
trial - Idem Idem. Francisco Dombeck - operário
- Idem Idem. Conrado Baratto - motorista - Idem
Idem. Alberto Bauer - industrial - Requer licença
para construir nos fundos de sua propriedade, um
prédio destinado a depósito de sua industria e

garage para veículos. Oía. Máquinas Famac - firma
brasileira - Requer licença para construir um

rancho de madeira nos fundos de sua propriedade.
Fritz Pfützenreuter - res. em Corupá - Requer
licença para construir em sua residencia a respec
tiva instalação sanitária. Ermínio Moretti - res. em

Corupá - Requer licença para construir casa de
alvenaria na zona rural do distrito de Corupá.
Vva. Milda Gruetzenmacher - doméstica - Idem
Idem Idem, na localidade de Rio Cerro II. Silvestre
Wodzinski - ferroviário - Idem Idem Idem, a estr.
São João, distrito de Oorupä. Tecla Reichel -

doméstica - Idem Idem de madeira, a estrada
Francisco de Paula. José Pavanello - lavrador
Idem Idem Idem na localidade de Itapocuzinho.
Clemente Baratto - operário - Idem Idem Idem,
nos fundos da rua Domingos R. da Nova. Bert,oldo
Büttgen - res. em Corupá - Idem Idem Idem, na
localidade do Rio Novo, distrito de Corupá. Anita
Schrauth, doméstica -

- Requer licença para cons

truir um mausoléo na sepultura de Augusto, Ana
e João Schrauth, ißumados no Cemitério Municipal
desta ,cidade. Floriano Freiberger, carpinteiro - Idem
Idem, na sepultura de Mathias Freiberger, inumado
no Cemitério Municipal. Ottomar Kaesemo�el, in-

dustrial - Idem Idem, na sepultura de sua mãe,
inumada no Cemitério Municipal. Arthur Emmen
doerfer, padeiro - Idem Idem na sepultura de��

Hedwig Emmendoerfer, inumada no Cemiterio Cure seus males e poupe seu

Municipal desta cidade. Paulo Plastwich, comer- bom dinheiro comprando na

ciante - Requer licença para construir um aumento FAftMACIA NOVA
em alvenaria no prédio já existente de si proprie
dade. Bernardo Grubba S/A, Ind. e Oom., firma
bras. - Requer, licença para efetuar um aumento
no galpão destinado a secador de arroz de sua

indústria. Fidelis Wolf, industrial • Requer licença
para construir cerca de arame farpado nas divisas
de seu terreno. Roland Janssen, industrial - Idem
Idem de tela de arame no alinhamento do terreno --����._-_.���-�------

de Marie Purahagen. Leonel Heise, operário - Idem
Idem de sarrafos nas divisas de seu terreno, bem Iassim construir, um galinheiro de madeira nos fundos -A-y-O-r--M-A--E-!-f-Il-H-A---=!do mesmo imóvel. I '

DESPACHO: Deferido.
•

Olivia Schiochet, comerclanre - Requer licença T O O A S DEV�M USA R
pare estabelecer-se com Salão de Beleza a rua Mal.
Deodoro da Fonseca. Heinz Hornburg, bras. tndust. - fLUXO-SEOATINAIdem Idem na localidade de RiO Cerro II com car-

pintaria e tanoaria. Octaviano Lombardi, comerciante
- -ldem Idem, na localidade de Barra do Rio Cerro,
com ôàlão de Beleza. Carlos Hass, comerciante -

Idem Idem com Churrascaria a rua Mal. Deodoro.
Fecularia Rio Molha S/A., firma bras. - Requer li
cença pera efetuar reforma geral 00 arrnezern de sua

propriedade. Jacob Emmendoerfer, proprietário -

Requer licença para efetuar reparos em sua casa

residencial, inclusive pintura interna e externa. Herbert
Enke, tintureiro - Requer licença para efetuar pintura
interna e externa em, sua

I

casa residencial. Alberto
Moretti, comerciante - Requer cancelamento do im
posto s/ automovel particular, por _ter vendido para
fóra do municipio.

DESPACHO: Deferido.
Departamento de Expediente, Educação e As

sistencia Social da Prefeitura Municipal de. Jaraguá
do Sul, 29 de Outubro de 1966.

OCTACILIO P. RAMOS DCONT�A..8B EIII TODA PARTE
Diretor do D.E.E.A.S

,,==:::::::::==:::::::::::::::::::::==:::::.:::::::=====:::=:::::::::=:::::::::==::::::==::::::�-::==:::=:::::.:::==:::::::::�
l: ii

II Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. IIII ii
i! MA:Jr:Q,IZ::: JOINV]I[lLLE !i
!i II
II Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II
II li
;! Uma linha completa de motores nacionais .e estrangeiros de alta e baixa li
!!

_ rotação, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS DE MijDI- !!
!! ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS !i
li PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii
II OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de .:

II d i'l
ii

luz e força e qualquer �apacidade. Contad�res GE a prazo.
. li

i! A nossa seção de instalações atendera com presteza a qualquer pedido de ii
II instalação de luz e força. H
�::::::::::::::::::====::==::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=::::::::::::=::::::=::::::::::::::=:::1)

TALHERES Pn;lid'a��
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

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
���� .. �

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

AllYl! AS -CÓUCIS UTERINAS
amor.ga-se com vantagam pa:a
tombAter •• IrregularIdades das

fur.ç6u p.rl6dlcas dei, ""nhoras

É CalmtAl"it. o 1f.,ul_dor c26uas
run9óe8

FLUXO·SEDATINA t

pala alta comprovsda eflcácta •
multo racllitada. Deve e.r ullade

com confl&f\ça

flUXO-SEDATINA
-

�iF��������������E������:::���=�=�E��� li
Faz sensacionais ofertas na
,GRANDE LIQUIDAÇÃO de fim de
ano para redução de estoque

\
Descontos espeCIaIs de 10% em tecidos, ferragens, louças e armarinhos para compra á vista.

CRAPAS ONDULADAS ETERNIT. Vende-se 39 chapas ETERNIT de 1830 x 930 cms. no total de 66,37m2.
Ao fazer suas compras normais e para as festas de fim-de-ano, não deixe de visitar a Casa Comercial de WALDEMAR

RAU, á Estrada Nova, 'para, certificar-se das reais vantagem! que pode conseguir em suas compras.

WaldemarCasa' Comercial Rau
Estrada Nova .Jaraguã do Sul

Proibição
Proibimos terminante

mente a entrada de pes
sôas em nossas proprie
dades afim de tirar trato
e estragar as plantações.
Não nos responsabiliza

mos pelo que possa acon
tecer aos Infratores da
presente proibição.

Rio Alma, 23/11/65
Ricardo Viergutz
Ervi"o Viergutz
Henrique Schutz

Proibição

FRACOS E ANÊMICO.,. I

Tomem-.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"'1'1".. _ bitlua:

To....
R.sfriados
Bronquit..
Escrofulol.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE,

Proibição
Proibo terminantemen

te a entrada de pessôas em
minhas propriedades si
tas no Manso, Estrada
Schroeder II e III afim
de caçar, pescar tirar ci
pó e estragar as plan ta
eoes.
Não me responsabilizo

pelo que possa acontecer
aos infratores da presen
te proibição.
,E s t r a d a Sohroeder,

22-11-55.
Oscar Guilherme Gneipel

.!""""!!!!!"!""-�_!!!!!!!!!!!!I.'"

'M U O A S
Frutiferas e

Ornamentais
..

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ka
klsetros, Maci
eiras, leboríce
beiras, etc. Ro-:
sei ras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

!>eçam Calálo
go l_lustrado

LlI",lde Seidel

.1-

Corupà

-----------
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Vitória
Jogando sua

do a.A. Bcependí no clésstcc ,da aidade
as duras
resultado

. ,

pIor
Acarai
partida do campeonato,

por 4 x 3 Um
os

empate
azurras conseguiram

seria o melhor
penas vencer o

Encerrando o campeonato esperar uma melhor partida, pate, que, se conseguido se

patrocínado pela Liga Jara- principalmente por parte do ria o melhor resultado para
guaense de Desportos, tive- tri-campeão da cidade, que o prélio. Todavia quíz o des
mos domingo último no gra- dtga-se de passagem 'jogou tino que a vítõría sorísse ao
mado da rua Abdon Batista, sua pior partida dentro do Baependi e esta então veio
o encontro em que foram atual certame, e sí conseguiu como que um premio ao clu
protagonistas os quadros do vencer' foi unicamente por be que encerrava uma cam
C. A. Baependi x S. D. Acarai, culpa do próprio adversärío panha até aquela altura mag
ambos com os títulos de CaIlÍ- e nunca por seus méritos, nilica sob todos os pontos,
peão e Vice-Campeão, respec- pois sua atuação a meu vêr

I mas jamais coroando sua
tivamente, já assegurados, foi simplesmente horrível, e atuação nesta partida, isto
portanto uma partida que tí- nem mesmo sua defesa que porque; torno a dizer, sua
nha como único atrativo a vinha mantendo certa regula- conduta foi muito aquem de
revalidade sempre reinante ridade de produção, desta fei-

.

suas verdadeiras possibilida
entre os dois clubes jaragua- ta andou confusa, sem senti- des. Nem mesmo seu ataque
enses, já que o resultado não do de. marcação permitindo marcando quatro tentos teve
iria em hipótese alguma alte- amplos movimentos a otensí- produção normal, e o que se
rar a classificação final dos va acaraíana,' que tirando par- viu foi um amontoado de jo
concorrentes. Entretanto mes- tido dessa indecisão conseguiu gadores, cada um querendo
mo levando-se em conta es- assinalar três' tentos e por por si só ser a taboa de sal
sas circunstâncias, era de se pouco não estabelece o em- vação do quadro naquela tar-

de negra que conheceu o Bae- lardão da vitória. Assím jo- 1. tempo: Empate 2 x 2 - Fí
pendi E.o Acarai I Bem a re- gando mal as duas equipes, nal: Baepedi 4 x 3 - Marca
presentação colorada acredito acredito mesmo que o placard dores: Chadéco 2, Jorge e
mesmo que tenha atingido um foi injusto para o Acarai e Nutzt para os vencedores e
de seus melhores índices de um empate no marcador se- Camargo 2 e Octacilio (contra)
produção, principalmente por ria indiscutivelmente o me- para os vencidos - Juiz: Ary
parte de sua vanguárda, já lhor resultado para um prélio Lietz, com regular atuação.
que suá defesa também clau- tão fracamente disputado. En- Renda: Cr$. 1.035,00 - Prelímí
dicou em diversos lances, mas fim terminou o malfadado narr Baependi 3 x 1.
é preciso que se diga a bem campeonato da Liga Jaragua-I'da verdade que iqualmente ense de Desportos, em cujo Quadros: C. A. BAEPENDI:
não foi uma equipe acertada, desenrolar imperou principal- Rolli, Piazera' e Octacílío; Ta
motivo pelo qual também não mente a indisciplina, o des- ranto, Balloquinho e Schwerdt
merecia vencer, mesmo si le- respeito ao públiço e outras ner; Jorge., Nutzi, Chadéco,
varmos em consideração o coisas mais e o que não hou- Guido e Oswaldinho.
aumento de produção de seu ve propriamente dito foi tu
quadro em relação a outras teból na exepção da palavra.
exibibições de seu conjunto,
sem contudo atingir um -nível
de progresso suficiente para
deixar o gramado com o ga-

S. D. ACARAI: Samir, Ver
gundes e Levinos; Americano,
Amandus e Alarico; Tião, Ar
thurzinho, Camargo, Mengar
da e Fischer.

Inauguração oficial dos Refle
lores da quadra do C. A. Baependi I
Terá lugar nos dias 3 e 4 guá do Sul, no que tauge sua Baependi, que com seu irres

de Dezembro próximo a ínau- vida esportiva. Portanto ao trito apôio deram a nossa

guração oficial dos refletores Clube Atlético Baependi nos- cidade uma obra a muito re
e demais melhoramentos' in- sos parabens pela conclusão clamada pelos praticantes
troduzidos na quadra de bas- desta grande e utüíssíme obra, destas modalidades de espor
quet e wolley-boll do Clube e aos abnegados esportistas, teso Portanto, conclamo a todos
Atlético Baependi, cujas festí- senhores Dr. Murillo Barreto' os jaraguaenses para serra
'vídades tendo em . vísta o de Azev-edo .e Alfredo Krause, rem fileiras em tôrno· das
programa cuidadosamente ela- elementos de prôa nesta cons- festividades que marcarão a
borado, certamente obterá trução, nossas sinceras felici- inauguração desta obra, pois
ê x i t o sem precedentes na rações, extensivas tambem a o C. A. Baependi necessita
história dêstes desportos em todo o corpo diretivo do C.A. agora de nosso integral apôio.
nossa cidade. Abrilhantando
os referidos festejos aqui es-
tarão categorizadas equipes
de basquet e wolley de nosso

Estado, destacando-se em

primeiro plano os quintetos
de bola ao cesto do União
Palmeiras e Grêmio Esportivo
Olimpico, as equipes de wolley
masculino da Soco Esportiva
Cruzeiro do Sul de Joinville,
Olimpico de Blumenau e As
sociação Atlética Banco do
Brasil de Joinville, e mais as

estrelas femininas de wolley
boll do Bandeirantes de Brus
que e' Cruzeiro do Sul de r

Joinville, que entre sí farão
díversas disputas, e claro está, Idado ao alto índice técnico
que são possuidores, agrada
rão ao público jaraguaense,
ávido por assistir espetáculos
desta envergadura. Participa
rão ainda das festividades o

próprio Baependi representa
do por sua equipe de basquet
e wolley e mais a simpática
representação do Floresta de
Rio do Testo. A cancha a ser

oficialmente inaugurada, é sem
paixão alguma uma das me
lhores qüadras no gênero
existentes. no Estado, quer
pelo perfeito sistema 'de ilu
minação, quer pela maneira
pela qual foi adotada sua

construção, sendo indiscuti
velmente uma ebra que honra
a agremiação baependiana e

evaidece sôbremaneira Jara-

OUTOOS DETALHES

Local: Rua Abdon Batista.

E,SPORTES
I

..

POR J. ANDRADE I
IMPUREZAS DO SANGUE?

Homenagem Especial -da Secção Esportiva ao Tri·Campeão da L.J.D.

Faustino (Ipiranga) no jogo com o Baependi - Garrin
cha (Ipiranga) no jogo com o Seleto - Faustino (Ipiranga) no
jogo com o Ferroviário - Octacilio (Baependi) no jogo com.
o Acarai.

OLEGÁRIO (Ipiranga) O 4-RQEIRO MAIS VÁZADO
Olegário, do Ipiranga, foi o arqueiro mais vazado do

campeonato de 1955, com um total de 39 bolas nas rêdes. A
relação completa dos goleiros foi a reguinte: '

M hl· d C t P
·

bl
- Olegário (Ipiranga) 39.goals - Antoninho (Botafogo) 35ac nas e os ura ro I Iça0 goals - Osni (Estrda) 18 goals - Samir (Acarai) 15 goals-

nacíonats e estrangeiras, Mário (Seleto) 14 goals - Oswaldo (lpiranga) 10 goals - Atti
manuais, de pé e eJetricas, Proibido a entrada de (Ferroviário) 9 goals - Bagé (Ferroviário) e Rolli (Baependi)
Bicicletas de diversos tipos, pessôas em minha proprle-

8 goals - Chico (Acarai) e Gaulke (Baependi) com 4 goals,
.

pneus, c a m a r a s de är, dade, sem minha licen- CLASSIFICAÇÃO FINAL
correntes, etc. Motores »t ça, afim de caçar, tirar re- 1. lugar: C. A. ;Bae'pendi (campeão) com 12 jogos - 11
m a c h i n li s d e costura, cuáras e estragar as plan- vitórias -). derrota - 22 pontos ganhos - 2 pont08 perdidos -

adaptavel em qualquer tipo tações. 48 goals pró - 12 goals contra - Saldo 36.

de machina, tem Sl"mpre Não me responsabilizo 2. lugar: S. D. Acarai I (vice-campeão) - 12 jogos - 8 vi-
tórias - 3 derrotas -·1 empate - 17 pontos ganhos - 7 pontosem stock a Casa Real, I pelo que possa acontecer perdidos - 29 goals pró - 19 goals contra - Saldo 10.

ao lado do Banco "INCO" aos infratores da presente 3. lugar: C. Op. Ferroviário - 12 jogos - 8 vitórias - 4
.

proibição. .

derrotas - 16 pontos ganhos - 8 pontos perdidos - 29 goals

------� G
..

16/11/"" pró - 17 goals contra - Saldo 12. I

uaramtrIm, UU. 4. lugar: Estrela F. C. - 12 jogos - 6 vitórias - 5 derro-

Negócio U g LtO EUGEIIO SOCREPPA tas - 1 empate - 13 pontos ganhos - 11 pontos perdid08 - 19
goals pró --18 goals contra - Saldo 1.

5. lugar: Seleto E. C. - 12 jogos - 6 vitórias - 6 derro
tas - 12 pontos ganhos - 12 p.ontos perdidos - 20 goals pró -

UVIGOREL LI"
101 goals contra - Saldo 6.

6. lugar: Botafogo F. C. - 12 jogos - 2 vitórias - 10 der-
rotas - 4 pontos ganhos - 20 pontos perdidos - 11 goals pró -

A MACHINA DE COSTURA' 35 'goals contra - Deficit 24.
.

mais a f a m li d a no país 7. lugar: S. E. Ipiranga - 12 jogos - O vitórias - 12 der-

'( d'd' 16 d
rotas - O pontos ganhos - 24 PQntos perdidos - 8 goals pró -

ven I a com anos e 49 goals contra - Deficit 41.
•

garantia) á vista e em

p r es t a ç õ es razoaveis.
Peça uma demonstração
sem compromisso na Casa
Real nesta praça, distri
buidor au t o r i s a do' no

Da esquerda para a direita vemos: Haroldo Ristow (treinador), Rolli, Píazera, Zéppi,
Schwerdtner, 'I'aranto, Octacilio, Balloquinho e Gaulke. Agachados na mesma ordem:

GUido,Jorge, Chadéco, Turibio, Nutzi e Oswaldinho.

façam seus cumpri
mentos de Natal e

Ano Novo através do
"CORREIO DO POVO"

Negócio de Ocasião
Por motivo de mudan

ça, vende-se 4 ferren05,
duas casas, bons ranchos,
engenho de açucar, fabri
ca de farinha contendo
luz propria.
Sito em Caminho do

Morro-Estrada Isabel, dis
Irito de Ccrupá.
Informações com Rober

to Hass o.u com o pro
prietáriO Gabriél Gesser
em Estrada Izabel. I

t IDM" CX'ENÇA eR.. ., ..
"""'TO I"ERIGOSA .... R " ••

I"'IUA I[ ....R.... RAÇA. 00_
UM ao ... · AUX.LlAR NO 'RATA.

·I .....�(l otul[ .,"'.....M ..LAG.LO

:mjj])lfi:l"�11 i li�
,.
A .,,,\.,1< " APOIERII'A soa
......lf.lirur.tl FO"....... 'A'. 00_:

REUMATISMO

"
�.oA6"ULA.

I
�SPtNHA.
"t.TULA.
(Jot. C I: " A •

• lCZ�MA.

I F E " IDA.•
DAATROa
MANCHA.

.. nOOR DE aOGUEIRA"
CONHaCIOO HA 7J ....o.
'IIbICII-_ .. r60A "&an. I

Dr. BenDO' Knuclsen
com especialização na Alemanha

OPERAÇÕES da. Doenças do Sistema Nervoso - Diag
aóstico - Neuro-Cirúrgico dos Ataques Cerebrais -'

Epilep'sia .

- Paralisias - Plástiea de Lacunu Ósseas do
Crãneo - Cirurgia da Dôr

Consult6rio : Resid�ncia:
Rua Mons. CellO n. 211 Rua Comendo Araújo n. 193

Ildificio Pugsley Edificio Silva Lopes .

Sala 908 90. andar Apto. D - 100. andar

CUKIX;m:D .....

uCorreio do - Povo"
O JORNAL QUE
MELHOR INFORMA

Por m o t i v o de
doença, vende-se uma
vaca' JeRSEY, dan
do 12 litros de leite

-

por dia. .

I n f o r m a ç õ e s na

I
Oficina de THEO

J. WOLF.

I
Btordeles '100lSCHlnr
Os instrumentos mais
afamados do país agora
fabricados com vozes de
aço suéco il)(� 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.

municipio

I Números Qu;Ficaram
COLOCAÇÃO FINAL POR PONTOS PERDIDOS

1. lugar: C" A. Baependi (campeão)
2. lugar: S. D. Acarai (vice-compeão
3. lugar: C. O. Ferroviário
4. lugar: Estrela F. C.
5. lugar: Seleto E. C.
6. lugar: Botafogo F. C.
7. lugar: Ipiranga

ARRECADAÇÃO
O campeonato da Liga Jaraguaense de Desportos ren

deu a importância de Cr$. 40.415,00:

com 2 p. p.
com 7 p. p.
com 8 p. p.
com 11 p. p.
com 12 p. p.
com 20 p. p.
com 24 p� p.

JORGE, O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO
� Coube ao avante Jorge do Baependi as honras de ar
tílheíro-mör do campeonato, com um total de 20 tentos. Eis
em linhas geraís os goleadores do campeonato de 1955.

1. - Jorge (Baependi) com 20 - 2. - Chadéco (Baependi)
com 12 - 3. - Tião (Ferrovíärío) com 11 - 4. - Mengarda (Aca
rai) com 10 - 5. - Americano [Acaraí) e Lourival (Seleto) com
7 - 6. - Nilo (Ferroviário) com 6 - 7. - Elizardo (Baependi)
Menel, Nique, Zanghelini (Estrela) e Oswaldo (Ipiranga) com'
5 - 8. - Nutzi (Baependi) Horävío (Ferroviário) Tião, Camar
go (Acarai) e Zico (Botarogo) com 4 - 9. - Bublítz (Seleto)
com 3 - 10. - Guido (Baependí) Pínter (Ferroviário) Ölinger,
Miro, Silvinha (Seleto) Caetano (Estrela) e André, Adolfo
(Botafogo) com 2 - H. - Turibio, Walter, Balloquínho, Taranto
(Baependí) Natalício, Tiãonzinho. Acyr, Bagé, Foite U (Ferro
viário) Orestes, Lauro, Silvio (Seleto) Lile, Getulio (Estrela)
Vergundes. Arthurzinho, Alarico (Acarai) Garrincha, Fausti
no, Alacrino (Ipiranga) e Olivio, Keíser, Girolla (Botafogo)
com 1 tento cada.

ARTILHEIROS NEGATIVOS

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAIDDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Çlinic'a geral médico - cirurgia de adultos e crianças'
- Partol'" Diathermi.. Ondas. curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-détrico - Electro-cauterj�ação

- Ráios Infra-vermelhos e aLuis. I.. �
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OORREJO DO POVO' DOMINGO DIA 27-11-195[;

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
GeldBegebenheiten in

Bundeshauptstadt
Die
der

KREBSAUGEN
GEGEN GICHT? für' Jaraguá

Da ist kein Scherz - tat
saechlich wurden Krebsaugen
im Mittelalter in vielen Laen
dern als Gichtmittel verwen-

Bis zu dem Augenblick, zingelung des Cerete-Pa- Das Duell der offiziellen det. Uns stehen heute zur Be-
kaempfung dieser oft sehr

wo wir diese Nachrichten lestes und des Wohnsitzes Noten zwischen dem Herrn langwierigen und schmerzvol-
schreiben, waren die Nach- des Herrn Café Filho. In General Lott und dem len Krankheit bessere Mittel
richten aus Rio de Janeiro, der Kammer und Senat Blgradler Eduardo Gomes, zur Verfuegung. Neben einer
wo die Radiostafion zen- werden die gewalttätigen wobei jener endeurer dass zweckentsprechenden Emaeh-

" '. rung und emer vernuenftigensuriert werden, recht spär- Debatten fortgesetzt, un- der ßrlgadter Putschist Lebensweise sollte man ver-
Iich und sind die Nach- terbrochen durch Kínnha- war und dieser es ebstreí- suchen, die Gicht auch durch
richten ueber die sich dort ken und ziehen von Re- rer denerr an.

.

ein wirksames Spezialmittel
d B b h I S H FI' zu bekaempfen.abspielen en ege en ei- vo vern. ogar err ores

.

- x- 'I'ogal-Tabletten sínd klíníschten begrenzt. da Cunha, der Preesldenr, Der durch den Kongress erprobt und empfohlen und
Da Café Filho durch die benahm stcn vollkommen genehmigte . ßelagerungs-. wer den angewendet gegen

Militärrnacht und die durch vorbei, um einen Kollegen, zustand beruehrt nicht fol- Gicht, Rheumatismus, Ischias,
die in der Kammer mit der ihm herausforderte, geode Rechte des Artikels I Hexenschuss, Muskel-und Ge-

. '. . lenkschmerzen. Sie haben Un-170 gegen 92 Stimmen einige Faustschlaege zu" 141 der Konstirution: Freie zaehligen rasche Hilfe ge-und im Senat mit 36 ge- versetzen. Wer hierbei Offenbarung der Gedan- bracht: TogaI Ioest die Harn
gen 16 Stimmen bestae- schlecht fuhr, war die ken d. h. ohne Zensur ; saeure und bewirkt die Aus-

k G d 'I d d 'B' f h' '. V scheídung der schaedllchentigte A te weiter von sei- ruppe er' asst as as ne ge elm.ms, er-
Kránkheitsstoffe. Ueber 7800

nem Amt beurlaubt. ist, doch". (Wirklich ein "Ieí- sernrnlungsrecht; Wahrung Aerztegutachten aus 46 Laen
bleibt Herr Senator Nereu nes' Benehmen der vom des Hausrechts; keine Ver- dern! Machen Sie noch heute
Ramos an der Regierung. I

Volke geweehlren Abge- haftung wenn nicht auf einen Versuch. Kaufen Sie • _

dIA V lkl) f i h 'T t t r: G _ aber nur TogaI, In allen Apo--x- or neten t rmes o. r s� er a er appr ; "a. theken und Drogerien erhaelt-Die Zahl der in Schutz, -x- rantíe der Vertrauenswur- líoh, Gouverneur Jorge Lacerdahaft genommenen Offiziere digkeit bei Verhaftung;
erhöhte sich auf über 200. die Verpflichtung den ----,------

-x- Richter von der Verhef-
.

Der von der Demokratischen Front
Carlos Lacerda reiste, tung eines jeden Bürgers WURMKUR geweehlte war in Jaraguánachdem er in der Ge- in Kenntnis zu setzen; Filmaron - Boehringer, das.

bekannte deutsche zuverlaes- Am letzten Sonntag war derselbe auch zu einemsandtschaft von Cuba Zu- Konzession des· Habeas i d h'dll h B ds ge un unsc ae c e an -

der Deputierte und von' noch festzusetzenden Da-flucht suchte, nach den Corpus; Recht des Sicher- wurm-MitteIlst in den besse- .

der Demokratischen Front turn annahm.Vereinigten Staaten und heitsmandats. Im übrigen ren Apotheken und Drogerien
erklaerte, dass "er bald darf man noch frei atmen wieder zu haben. Wirkt auch zum Staatsgouverneur ge-

bei anderen Wurmarten. Tu- wählte Jorge Lacerda inzurueckkehren wlrden". und seine Steuern zahlen. b tt dr i K ln den IDl e apse o er Jaraguá.
.

-x- E. J. Oel in Flaesch'chen zu 10 gr, Am Wohnsitz des HerrnCafé Filho reichte beim
--------------.- Praefekten Artur MüllerObersren Gerichtshof ein

Sicherheitsmandat zwecks G. ZEUTSCHEL: unterhielt sich seine Ex-

Ausuebung des Amtes als U d l- h
zellenz in Gesellschaft des

Präsident der Republik ein. Die Hausfrau,die Nivea nimmt, n - re Ic e Herrn Deputierten Luiz de ----------
hat keine »Haushaltshände«. Souza und anderen Polí-:-x-·__ Ihre Haut bleibt stets ge- -y, h 11

-
tlk d M"

.

Die Bundeshauptstadt schmeidig. Wie gut, ---o, , er ae nIsse
I ern es UDlZlpS 10

befindet sich in Belager- daß esNivea gibt . J. langen Geplauder ueber
ungszustend, mit Tanks, Es war genau vierzehn "Sie brachte eine Toch- wichtige Angelegenheiten
Maschinengewehren und I' Tage nach dem grossen ter mit in die Ehe!" der zukünftigen katarinen-
Kanonen an allen strate- Ball im "Allotria", als "Ist sie huebsch?' ser Verwaltung und über

.

h Punkten und Um I 6 H so AI' R dli h
. .

f "Meine Frau?" die Staatspolitik.grsc en ,..
-

OIS e IC mit tíe ge- Bei dieser Gelegenheit
_______________.� ....enkíem Kopf und treurl- "Nein, ihre Tochter.".-

<> , lud der Herr Praefekt den
gen Augen in den vereln- "Immerhin so huebsch, zukünftigen Gouverneur zu
samten Anlagen der Stadt dass sich mein Vater in

einem offiziellen Besuchlustwandelte. sie verliebte!" des Munízlps ein, wasDa lief ihm sein lang- "Die arme TochterI"
ieehrlger Stammtischbru-
der Anron Menzinger wie "Nein - der arme v«

l
...............

.........._.........._--.........._.........._�"..,.,....,_�zufaellig ueber den Weg. ter! Der ist jetzt naemlich . .

Munizipalkammer. U n t e r 50.000,00 an die Associa- "Aber Lois, was siehst mein Schwiegersohn, mel- Leopolô Janssen u. FrauVorsitz des Herrn Ney ção de Proteção e Assis- du vergraemt aus!" ne Stieftochter aber ist � r M f �Franco versammelte sich rencíe a Maternidade in Alois Redlich atmete
I
meine Stiefmutter!" � Leopolô ey u. rau �die Munizipalkammer von J�ragu�; .Cr$.12.�OO,00 für schwer. "Ja, mein Lieber, "Ist ja toll!" I filfons Odebrecht u. Frau �Iaragué in Anwesenheit die weibllche AbteIlung des

I
als wir uns das letztemal -

�der Kammerraette Fidélis Gymnasiums "São Luiz"; trafen, war auch noch alles "Es geht 'noch weiter: hiermit danken allen Freunden und Ver-

IWolf, João 3ertoli, - Mario -Crê. 15U.000,00 für

SChUI-, in bester Ordnung. Inzwl- Meine Frau als Mutter � wandten fuer die reichen Blumenspenden,Nicolini, José Pasqualini, freistellen; Cr$. 27.000,UO schen bin ich aber ver· meiner jetzigen Stiefmutter � Glückwünsche und Geschenke, die zurAugusto Silvio Proedehl, fuer den regionalen Kursus heiratet worden - sozu- wurde dadurch

meine!
Ihrer 50, 25 und gruenen Hochzeit gesen- �João Lucio da Cosl� und in Corupá; Cr$. 9.660,00 sagen vom Ballsélal weg!". Grossmutter - und ich. det wurden. Besonders danken sie Herrn �Francisco Modrock. Die fuer zwei Ergänzungskurse "Da solltest du dich bin ausser Ehemann noch Pastor Gehring fuer die Reden in der

�Herren Erich Batista, Dur- (Nereu Ramos und Jara· gluecklich preisen!" der Enkel meiner eigenen' Kirche und am Tisch, sowie Herrn Leh-val Marcatto und Ray- guá); Cr$, l2.000,00 Gra- "Du hast gut reden Frau." rer Heinrich Geffert der die Feier ver-mundo Emmendoerfer wa- lifikation für den Arzt des glücklich preisen - bei Anton erhob bescbwoe- � schönerte mit seiner Chor Musik und �
ren nichl erschienen. Hospitals "Jesus von Na- den Verwandtschaftsver- rend seine Haende. "Da � Herrn Arthur Müller und Wald�mar Grub .. �Angenommen wurden zareth"; Cr$. 300,000,00 haeltnissen? I" kann ich nicht mehr fol- �. ba fuer die Reden an der Tafel. Ausser- �die Gesetzesantraege, die fuer den Landwirtschaftli- "Wieso? Befinden sich gen!" � dem danken wir allen Lieben, die mit �in den munizipalen Ver- ehen Verein (verba' do jetzt Millionaere in deiner "Es kommt noch schlim-· Ihre Hilfe zu unseren Feste her getrage.n

�kehrsslrassen p I a n die Acordo Federal; Cr$: .. Verwandtschaft?" mer: Da nun der Mann � haben.
-

Strassen Funil und Jara-12oO,000,00 fuer cije Enteig- "Aber nein. Denke dir der Grossmutter gleiCh-I �
guá-esquerdo-fundos mit nung des munizipalen - meine Frau war Wiiwel" zeitig Grossvater des En-

Leopoldo lanssen und Frau danken �einschliessen.- I Stadions und Cr$... " "Das soll schon mal kels ist, bin ich mein ei-I herzlich Ihren Kindern fuer é:llles Liebe und �Die Diskussion über den 200,000,00 fuer den Bau vorkommen." gener GrossvaterI" Gute mit dem Sie uns überraschten. IHaushaltsplan . fuer 1956 der Brücke ueber den Ira- .

wurde fortgesetzt. Ausser pocusinho-Fluss in João __............... ...............� .

den Betraegen, die wir Pessôa. Aus Rio weht ein toller Windl f

schon in der letzten Num- In der nächsten Nummer
..JI::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�._mer publizierten, sieht der bringen wir die fuer die AllS Rio weIht ein toller Wind, !:.·il .

ln\ lIDo �1Q)lltrIHI U l\1[Jf"tMT l\ N�T "!::I.·.Voranschlag noch folgende verschiedenen Obliegen- Was ist dabei zu machen? lUJ� �� lU 11\\.& !Vll.8U�l�
Unterstuetzungenvor: Cr$. heiten und oeffentlichen Man muesste sein ein grosses Rind, !! MÉDICO CIRURGIAO ii
2.000,00 an die Kolonie Nutzen bestimmten Verbas. Wollt, man dazu noch lachen. .!.I !.·i.�'Santa Catarina; Cr$. ; . 18.. 3". Der Nero war zu Alterszeit Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

Der blutl'gste d'-'r Hunde', ::

( I i:� :i sidades de Colónia A emanha) e Pôrto Alegre :i
. Es scheint, dass in modernem Kleid :i ii

Er jetzt regiert die Stunde. l! CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ii
Das aber soll dem Bluthund -nicht i.:11 CLINICA GERAL .i!.:Und seiner Macht gelingen,
M't I" h I d S t 'éh' ii Longa pratiea em Hospitais Europeus ii

UI aic e n em a ba�sgesl I

i.:iiji Cl'
.

.

'd'
. i:i.I.:.

ns angsam umzu rIOgen. OIlSU tono e res) enCla:
Vom Krieg:. her ist sie uns bekannt :'.

•

OI':: !
...
i
...Tel. 244 - Rua Preso Epitacio Pessôa, 4 ()Die hässliche' Figur, ii

Jetzt 'will er wieder wohl im Land CONSULTAS: II
'ne neue Diktatur?! Pela manhã: das 8 1/2 ás 1 t horas ii

Drum stoppt des Bresewichts G�walt, ii
Lasst ihn nicht weiter dringen, . Pela tarde : das 14 1/2 ás �7 1/2 horas .

!!
Passt es ihm nicht, soll er uns halt I Atende chamados tambem à Noite \ iiAm " ..... Goetz von Berlichingen! .. ::.....

.

.�:::
E.. ,]f. : i::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::! i

Wie die Deputierten' der UDN arbeiten.
Durch Bekanntgabe des (Cola Antonio Carlos Cr·$.

Deputierten Antonio Car- 15.000,00) Cr$. 75.00U,00.
los Konder Rei.s und Her- H o s p i I a I "São José"
cilio Deeke an Herrn Artur Cr$. 20.000,00.
Müller, erfuhren wir, dass Hospital "Jesus von

der Voranschlag des Bun- Nezererh't-Corupä Cr$ ...
desheushalte f o I ge nd e 10000,00.
Verbas fuer dieses Muni
zip mit einschloss:
Kolleg und Kindergarten

São José Corupá Cr$...
10.UOO.00. Posto "João- Cleophas"
Kolleg Nossa Senhora Cr$. 100.000,00.

de Fatima-Rio Cerro Cr$.
10.000,00.
Evangelische Frauen-

Kongregation - J a r a g u á
e-s. 10.000,00:
Gymnasium "São Luiz"

Landwirtschaftlicher Ve
rein (Cota von Hercilio
Deeke). e-s, 20.000,00.

Das Volk von Iaragué
hat nicht umsonst diesen
illustren ketei inenser Ver
tretern seine Stimme ge
geben.

.

E. J.

Von Ieragué reiste der
gewählte Gouverneur nach
Iolnvllle, von woaus er
nach Florianopolis zurück
kehrte.

Asthma
Wir werden darauf euí

merksam gemacht dass
díe Tabletten

"Eufin"
der C. F. BOEHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und

.

altbewaehr
te Asrhme-Mtrrel, wieder
überall erhaeltlich sind.E��o K·A L

Apotheke "Scbulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der' Rechtschaffenheit, des

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

.I

4

I
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Almanaque D' "O Pensamento" para 1956 Industria de Madeiras JANSSEN S. A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAAcabamos de receber da Emprêsa Editõra "O Pensa

mento" esta popular publicação, que é a de maior tiragem
em todo o Brasil, pois, anualmente são distribuidos 450.000
exemplares:

"

O êxito alcançado pelo Almanaque d'. "O Pensa�ento.'De ordem do ônr, Prefeito Municipal, faço pú- no seio das massas populares e ilustradas e devido nao .soblico que até o dia 31 de Dezembro do ano de 1955, a exatidão de suas predições, como também à grande varre
todos os proprietários ou ocupantes de terrenos são dade de assuntos referentes à lavoura, ao comércio, à pe-

d A 20 § 1 2 d cuária, etc. No presente volume, além das matérias aciIl?aobrigados de acôr o com o Art. 0. e t'., a
referidas tratou-se cuídadosamente da parte referente asLei nr, 18, de 26 de Maio de 1948, a: receitas 'domésticas, anedotas variadas, matemática seçãoI. - Roçar as testadas das vias públicas Mu- de astrologia, curiosidades e mais mil e uma coisas, torman

nicipais na distância mínima de 15 metros em am- do, ao todo, elegante brochura com quase 200 pägínas.
bos os ledes;

'

Recomendamos aos nossos leitores a aquísíçãó dêste
Almanaque, que poderá ser feita nas livrarias, trens ou ban-2. - Limpar e carpir as valetas, drenos, ser-
cas de jornais, pelo ínsígnítíeante preço de Crlll 10,00 cada

getas, córregos e ribeirões, afim de darem escoa- exemplar ou, aínda, diretamente à Emprêsa Editõra ','O Pen
mento às águas; sarnento" - Praça Almeida Junior, 100 - São Paulo, a quem.

3. - Derrubar as árvores frutíferas, uma vêz somos gratos pela gentil oferta.
que prejudiquem a projeção do sól nas estradas e

_

ruas;
,

xima �e1 ,�oc::;tr��;cêrcas vivas, numa altura ma-

Ed -Ita I de Le -IIão 1I1-1-1-=:=!El!lEEl'=�===m!�i!::�=I'-!'-!'-II"115. - Lançar no mesmo dia, os detritos e ve- ==
.

_.

getais de Hmpêsa, para dentro de seus terrenos nu- O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, juiz de m. I Foto Piazera 1'1ma distância nunca inferior a 2 metros; retro da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

o5an"I-'
.

6. - Os detritos da limpêsa das ruas poderão ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. D ==

Iser removidos pelos caminhões da Prefeitura quando f'AZ SABER a todos os que o presente edital '

Jaraguá do Sul _ Telefone 296solicitado. de leilão, com o prazo de 20 (vinte) dies, virem ou dele IA metragem fixa será de 600 metros por lote, conhecimento tiverem, que findo esse prazo, ha de iii _..._

I
sendo que a Prefeitura Municipal subvencionará por ser arrematado, por quem mais dér e maior lance mmetro excedente, com déz centavos, quando de um, oferecer, em frente às portas do Edjfi�i<? do �orum, I

AGORA MELHOR INSTALADO BEM
IIIlado, e vinte centavos quando em ambos os lados.

no dia 19 (dezenove) de dezembro próximo vindou- DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL IOs infratores das disposições acima, serão mui,
ro as 10 horas, os bens penhorados á Gerherd Voelz, !lItados na importância ele e-s 30,00 á 100,00. nd ação executiva que lhe move Carl H. F. Iütre, 11 "-v-" II.

Iaraçué do Sul, 1. de Dezembro de 1955 abaixo descriminado: "'" A tende 'tambem fora, a qualquer hora iiiUE JACOBI ,1°.) Um terreno situado neste municipio, a es- II UIgE���S responsável trada Nova, com a area de 1.600 metros quadrados, iii_ii "l=n "=:i=iI:Z::i=::=====::=!i!!!!i9=:iiI
com 20 merros de frente por 80 de fundos, fazendo
fren te na dita estrada, fundos com a linha ferrea e li]e!=·=-=I:fI:l!!....;:.::"'..._...I...II...............,...__11 ........_,..._...........__111_1&_n...._......PD..., ..'Ifoeol_..._.FI
entre terras de Henrique Kock e Miguel Kock filho. 1""·"'0'-" F dAS'

r
Registrado no registro de Imóveis desta comarca r. ernan o . pnngmann

\

1

I �ob n. 11.310 a fls. do livro 3 E, avaliado em e-s.
u5.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos cruzeíros),

Assim será o referido bem arrernerado em lei
lão por quem mais dér e maior lance oferecer, po-
dendo o mesmo ser examinado por quem ínreresse
tiver, no local em que se acha situado a estrada No
va. E pare que chegue a noticia a público se pas
sou o presente edital que 'será afixado às portas do
Forum, no local de costume, e publicado pelo jornal
local "Correio do Povo". Dado e passado, nesta cí-

11_ tal'_'" _lU _ III á 111_ IUIiiB"Ii!ii!e1115i!lIUII!!IE In e!!iln._I.dade de Iaragué do Sul, aos dezoito dias do mezI· . Jde novembro do ano de mil noveventos e cincoenta 1_::..:;eIide chamados de dia e a noite -

J.e cinco. Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. Es- .'1_1 _ UI_UI_II_' '_I I_I 1_ICI:-J!I_IUiiill _uI iI
tá conforme o original. (ass.) Paulo Peregrino Fer-

II""'==="""" � """" IIreira � Juiz de direito.
_.

jaraguá do Sul, 18 de novembro de 1955
,

O escrivão - NEY FRANCO

EDITAL

fi ,.

I �. Murillo Barrato da Azavado

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

1 '. laraguá do Sul I J_#-,a';PI\#:#'ra? lfIi_\zt\1

Dr . Francisco Antonio Piccione
]�jl[�.lDICO

Cirurgia Geral de adultos e eríançae CI1-
nica Geral - Partos - Operações -,
Moléstjas de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

Vermifuga suave e de pronto (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
efeito Dispensa purgante e dieta!

I' JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs, I
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- COR.UpA, - SANlrA CA3rÁH.][NA!ME o n. 1, 2; 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!

E:::p:U;::,d:;::!d;�;pa�o�::;:m I r"';=��e7.�-=::;=;.;-i;':'l
A Ih' h ii ii

.
MINANCOR para o seu ti m O.

Ij _ JARAGUÁ DO SUL _ ijE um produto dos Laboratórios Minancora ii ii
J O I N V I L L E· - 1i ii

!l
Medicamentos e Perfumarias ij

OO���OOOOOOOO.OOOOOOOO�� II Sb����nç�e �Op�:!it���e ··1100, CLINICA DENTÁRIA - RAIOS.X � li A que melhor lhe atende li00 O O C b
-

O'' � ii e pelos menores preços ii00 r. s n y u as. qUI n o � �::::::::::::::.-:::::::::::=:::::::::::::::::::!!=.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::;:::::::::::::9
�=�����=��H=�-:�C=H=:=�� IC��I�D��nl . oo��������li 'Dr. Renato W'altep I! CLINICA,' CIRURGIA BUCAL - PRÓ.TBS� ! 00 ,Celso Branco 00I-Ii

.

, . "I �
Tralamenlos de cD.naes so� co�lr6le radlOarállc� � O Despachante Aduaneiro �g M JE D I C O P. Modernas ponles móveis em mlcroßlum e ouro plolmodo l:B:S

','11' 1'- H O R Ã R I O � Matriz: Rua Babítonga, 23 FUial: Praça General Osó·CLlNICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS � - � _ Edif. próprio, Telefone, rio, 115 • Edificio .Santa:I, DE SENHORAS - PARTOS iii l:B:S MANHA - das 8 às 12 z:a:s 213· Cx. P.,35 - End. Julia- • Apart. próprio, 32 OII, . .. 00 TARBE - Atende com horas Marcadas � Te�. eBrancos
..

Telefone, 4773
_

...
,

.

ULTRA· SOM -

Tratamen.
to moderno e

ef.I-I-- � Residê.ncia e C�n�ultório ao lado da � . S. Francisco �o Sul· S.C. CurItIba Parana

��J Ciente, p�las ondas ultra-�o�oras, da.s Dores e 00 PrefeItura MUDlcIpal - Fone 220 � Importação _ Exportação e Cabotagem _ Ques-'1'1' Inflamaçoes: �ore��r�umatICas, artrlte�s, lum-
00 JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 00 - tões administrativas

.- bagos, nevralgIas, .clatIca. Abc�e�sos, ftuu�culos, �OO��OOEOOOO�OO�OO bem como todos os serviços junto à Alfindeg.m �f����ã�:��l:���í�t:l�:, �:�!��� ��l���:!a::� I 1:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� :�a�i�a�:nc!SC;r:�t���,s��s�����a���aC��eP�� 00I beldes. Asma, afecçoes do estomago, etc... i{ ii -

. -

f
. . , .

.. - MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratament- ., li _� 1l)) tn\ � 'Tr (()) 1l)) IE W IE 11)) _ ii de U�d orgamzaçao per elta com escrIforlos

I� das Paralisias com reativa�ão das funçõeo ln 11- 1[ lijI � 11 J.D) 11 � �I ii e técmcos.
. O

:'1'
musculares e nervosas. AtrofIas, fraqu�sa funs I ii !I Di�põe de pateos para depósllO de madeira Ocional dos músculos em geral, da beXiga, or- !! RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 li junto ao quadro dii estação e nos trapichesgãos digestiVOS. etc... fi' li JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA li de embarque da Conta da Cruz, bem como OONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- I !! H armazem para depósito de mercadorias em ge-1m

.

CIRURGIA - ELETRO-CO.AGULAÇ.Ao Iii iIi.'. Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, iii! ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. Omi II combustível e acessórios.

li .

BANHOS DE LUZ - RalOS ultra-violeta e =1-1- !! Lubrificação-carga de Baterias etc. ii Encarrega-se de Embarques de Madei!'8s e de outras OI mfra-vermelho...
.

ii li Mercadorias para o exterior do Brasil e'I' CO�SULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

'1-
li CONSÊRTO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO OB AUTO- II O Localida4es Brasileiras O(Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março U !! MÓVBL B CAMINHÃO. ii-

�

6 h II ..

� OIII das 9, ás 12 e das.3. as oras
, . li ii Tradição De mais de 20 anos, de serviços constantesIII RESID�NCIA - Rua MIDlstro Calogeras, 350 ii SERVIÇO RÁPIDO. E GARANTIDO I! O às maiores firmas do E,tado e dos estados vislnhos. 00Iii 'Fone 305 - J O I N V I L LE-S. C. g ii liIg .II ii jl 1ilC:::::-· c::::::=e;.,1 � ii ,Ii iiiiiiiiiii iii&F IE 1_ ii �:::::::::::.:::::::::::::;.::;::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� 8c::::::::::ac::::::::ac::::>a::::;:::.c:::=oc;:::..c:::::::-c:::::-c:::::-c::::::oc::::=c:::::::=oc:::::::a�

Calçados

são os melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.!.

Caixa Postal, 11

Jaraguá do Sul

. Santa Catarina

NA FALTA DE
�PPETITE

Magresa
Cançaco
PaUidez
fraqueza,

É iildgp�D&a\'e!
o ueo do

IODOlllO
DE ORH

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade para a assenbleia geral
ordinaria, a raalisar-se no dia 2 de janeiro de 1956,
ás 9 horas da manhã, no escritório da firma, nes

ta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia:

1°., - Aprovação do' balanço e contas do exer·

cicio de 1955.
2°. - Eleição da nova diretoria.
3°. - Eleição do conselho fiscal.
4°. - Assuntos de interesse social.
Jaraguá do. Sul, 31 de outubro de 1955.
JOÃO BATISTA RUDOLF - diretor gerente

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

Cliniea Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório é Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 (ex-resídencía de dr.
Alvaro Batalha). .

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Por comunicação dos Ginásio São Luiz (Co-

ANO XXXIV - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 27 DB NOVBMBRO DB 1955 - SANTA CATARINA - N. 1.868 deputados Antonio Car- ta Antonio Carlos Cr$.
los Konder Reis e Her- 15.000,00) Cr$ 75.000,00.

:i-------------,--'
cilio Deeke ao sr. Artur Hospital São José Ur$.

L O O'A I �IDrd!nilPIiO iile!rdolill ��!:�n�:b;r:;:rafu:on� 20�,�����IJeSÚSNazaré-... srgna as aeguíntes ver- Corupá Cr$ 10,000,00.
,

do Pildrn LI-no cilllnr bas par� este mun.icipio: Assoaiaçã? .Rural (Co-
I: J I: Colégio e Jardim de ta de Hercílío Deeke)

'Câmara MUlicipal. Esteve recer a preferência com
'

"

.

'Infância São José - Co- Cr$ 20.0�O,OO. '

'I

reunida sob a presíden- que sempre foi dístínguí- Será. ordenado sacer- tal día 31 de Dezembro ás ru!!' Cr.$ 10,000,00. Posto João Oleophas
eía do sr. Ney Franco a do. dote dia 8 de Dezembro 19,00 horas. Colégio. Nossa. Sel!ho- Cr$ 100.000,00.

_

Câmara Municipal de Ja- do cerreute ano, em São
'

A população da loca- ra de Fätíma - RIO Cerro O povo de Jaraguá nao

raguä, com a presença Nascimento. Desde sexta- Paulo, o Diácono Lino lidade, acentuadamente Cr$ 10.000,00., deu em vão os seus vo-

dos �ereadores Fidelis feira última acha-�e em Satle�, da Congregação inclinada a apreciar as
.
Congregação EV�ngé-'1

tos a esses ilustre� re

Wolf, João Bertoli, Mario festas o lar do �stIma�o Salesíana de Dom. Bos- nobres. aspirações de líoas das Senhoras - Ja- presentantes catarlDe�-
Nicolini, José Pasqualíní, casal J. de C�s�llho PID- co., seus filhos estará toda raguä Cr$ 10.000,00. ses. "

Augusto Silvio Prredehl to - Dona. Oenízía Mafra O novo levita do Se- presente em frente a

João Lucio da Costa, � Pinto, com. o n��cimen- n�or é natural de Rio do Igreja para homenagear�-------------------

deixando de comparecer to, no Hospital Sao José Cerro (Jaraguä do Sul), este conterraneo, em

os snrs Erich Batista desta cidade, de uma mí- filho caçula dos faleci- cujas mãos recende o

Durval 'Marcatto, e Rai� �osa e robusta .meniD:a- do� Vitor e Maria Satler, aroma da unção sacer-,
mundo Emmendcerter; zínha, que na Pia batís- pais de uma dezena de dotal recentemente re-

.

mal receberá o nome de filhos, quatro deles oon- cebida.
Foram aprovados os Rita de Cassia. sagrados a Deus pela Proximamente em ou-

,projét08 de Jei que in. '. . ' 'vocação religiosa. tro número deste con-
cluem no Plano Rodovi- �DlYersj�lOs. Faze� anos São os padres Silvio, ceituado Semanário será
arío Municipal das es- hOJe o Jov�m Julío Fer- Orestes, Lino e Irmã publicado em suas avan
tradas do Funil e Jara- reira Filho, a sra. Hele- Ifigênia.

,
tajadas colunas um deta

guä-esquerdo-tundos. na S0l!-res, espos.a do, er. Nascido em 1925, fre- lhado programa atinente
Continuou a discussão Eugenio Soares, .0 sr. quentou o curso primá- ás solenidades destina

do orçamento para 1956. Artur. Porath� "residente rio no lugar de origem, das a festejar o mar
Alêin das quantias que e!D RIO,da Duz e. o me- sob a segura orientação cante acontecimento des.
já públicamos no nume- nmo José L.eOon.el, fIlho do do professor Virgilio te filho do Rio do Cêrro.
ro p�ssado, o 0.r9amento sr. Inoceneío Silva, agen- Rubini e a saudosa pro- Aproveito o ensejo pa-
pre.ve um aUXIlIo a Co- te da RVPSC nesta Cl- Iessora Julia Piazera. ra convidar todas ' as
10Dla Santa Teresa de dade.

...,
. d 1

C \It. 2 000 00' A
. Amanhã a sra Catarí- Tendo concluído com pessoas o ugur e arre-

r",. . ,a ssocla- , "

,

.
, .... t t t dores

ção de Proteção e Asís- na Panstein,
'

,esposa do oas an e !an �ge� . <?s .

tencia a Maternidade em s�� Mathias Panstein, re- estu�o,s prímäríos imera
. -

Jaraguä, de Cr$ 50.000,00; sidlmte 'em Rio Cêrro. ceraJ?samente sua longa
Auxilio a secção temi- ca�relra de estudos em

R g. te" "I
nina do Ginasio São Lu- HE�BERT ,.SCHN�IDER b�8ca_ �e sua grande as- e IS ro lVI

ís, e-s 12.000,00; para
Dia 24 aDlVerSarl<�U-8e plr�çao. Ser sacerdot�. Irene P. Günther Oficial do

Bolsas "escolares, Cr$ o sr .. Her�ert Schneider, ASSim,. em 1�39 seg,,!lU Registro Civil do IO. Distrito
150.000,00; para o Curso f�ncloJ]árlo .

federal na para o Colégio Salesía- da Comarca Jaraguá do Sul,
Regional de Corupá Cri c)d�de de �IO do Sul; no de Ascurra, acomp�- Estado de Santa Catarina,
27:000,00; para dois our- .

Dia 29 o Jov�m �loren- nbado p�,o. sr.. �ntoDlo Brasil.
'

--_---__�_--,-......----.......---=

s, os, comPlementa,Tes ItID9 Tom.ase,llI. fIlh� do pemarchl, sl.mPát,lCOA ve- Faz saber que comparece-
(Nei'eu RaIDDs e Jaraguá) sr. �gnaCIQ Toma�elb.. ,

t�rano de. RI.o. do Cerro,
ram no cartório exibíndo os

C.., '9"660 no· G 40W ,Dia 30 o sr. VenanclO lIgado à lamllia do neo- , . .

. r'IP
,.,' ,u.' ,raU:lIC!'-1 Nie,oluzzi;- hábil tipógra-' sac�rdote com os laços d�cumenlos .eX1��dos pela let

ç�o ao mediCO do Hos-
fo da Sociedade Gráfica da mais sincera e cordi- afim de se hab�b�arem para

pltal Jesus de Nazeré; A'
' .

'

"d
.

Ltd'
..

't' T aI -amizade casar-"e..

Cr$ 12 OUO 00' 'Associa- veDl a a; a .

sr a. e-·

Ição Ru'ral' de Jaraguá rezinha �'reiberge� e o Apó� 1? anos de 8stu-1 Edital�. ?,915 de 14-11-55

(verba do Acordo Fede- sr. �ranOlsco �orbls.. �os �tID�I1� o seu nobre �llvlßO Mdfra e, .

ral) Cr$ 300000 00' para
Dia 1. O menIDo HeIDz, Idea!. MIDlstro de Deus NIlda dos Santos-

,

a desapropri'açã� do Es- filho do sr. G�ilherme e. dls�ensador de seus EI�, . brasilei.r<?,. solteiro,
tadio Municipal, Cr$' . . MoeIle!, comerCIante em mistériOS. operarIO, domlcll!ad? e re:
20000000' para constru- três RIOS do Norte. Na O N o v e I sacerdote sldente neste dlstrJlo, a

çã� d� ponte sobre o
mesma data a sra. �iI.- chegará a sua terra na- �strada Ribeirão Mol�a,

Rio Itapocusinho, em degard Kaesemodel, dlg- filho de Ana SeVerlßB

João Pessoa; Cr$ .... 'na'espos� d�".sr.. Ottom.ar Mafra.
.. .

200;00000. Kaesemodel, mdustrlal riantes os parabens do Ela, braslhma, solteira,
No proximo numero nesta cidade.

. "Correio do Povo". doméstica, domiciliada e

daremos as verbas des. Dia 2 o sr. Luiz Kienen residente neste distrito, á

tinadas aos diversos ser- indu�trial �est!l cidade; 8 Casamentos. Realizaram- �strada Ribeirão Molha,
viços e utilidade publi- meDlna Ine.s, fIlha. do sr. se ontem na sala das fllh� de Alfredo dos San-

c a Alf9nso NlcoluzZl; o sr. audiencias ,o,s seguintes tos e de Tereza Pacher
.

Adolfo Lafin; o sr. Vitó- c a ii ame nt os: Alfrelio dos SaDIos.
Foto Piazera.. T.ransferiu rio Bortolini, residente Laube com a srta. Maria

da Rua Marechal Deodo- na .cidade· ..

de. ,Lapa; a Luiz;.Manfredo Hornburg
ro da Fonseca 507, para srt�, ", Zita' Gadotti e a com a srta. AzalindaFritz·
a mesma Rua sob n°.296, garotinha NeUa Maria, ke; Daniel Brugnago com
defronte a Prefeitura filha do casal Iracema - a srta. Carmen E. Rank e
Municipal, onde natural- Izidorio Copio Lázaro ,Fróes com a srta.
mente continuará a m.e· A todos os aniversa- Irene Kreutzfeld.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUl ante I" dils. S.
alguem soub::r de algum im
pedimento acuse-o para 05

tins legai� .

IRENE PEDRI GÜNTHER

Leopoldo Janssea e Senhora

Leopoldo Mey e Senhora
Allons Odebrechl e Senhora

com o presente agradecem a todos os

amigos e parentes pelos ricos envios de
flôres, presentes e cartões de felicitações,
por ocasião das bôdas de ouro, bôdas de
prata e união legàl. Em especial agradecem
ao Rev. Pastor Gehring pelas palavras ca

rinhosas proferidas na Igreja e na mêsa
festiva, assim como ao professor Heinrich
Geifert que abrilhantou a cerimônia religio
sa com a sua música coral. Agradecem aín-:
da aos srs. Artur Müller e Waldemar Grub
ba pelos discursos proferidos por ocasião
do ágape. Ainda agradecem a todos os mui
to queridos, que com o seu auxilio contrl
buiram pára o brilho da festividades.
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� IJ � MQ.leitas, T,re,medeira- CURAM�SE RAPIDAME:NTE COM,-
" Capsulas Antisesonicas lã

M inancora" m
Em Tódas as Boas ,Farmác,ias I:gIMPUREZAS 00 SANGUE? I II
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COlt11 CISrA,
QUEDA: DOS CI·

BElOS f DEMAIS
.

IUCÇOU DO '

Ulicial

-------1

LEOPOLDO JANSSEN e SENHORAagra-"
decem do fundo do coração aos seus que-.'
ridos filhos pelas inúmeras surpresas no

transcorrer das festividades.

. \

f=�==='p'�dT�==M=;d'�i;�;=:�AMe���=söb;��=�====l
li

. �
':'!::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::=::::::�::::::-.:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::: ::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::�:: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::-j}

PLANO DE TURISMO

Aos interessados, a nossa TAC-TRANS
PORTESA�REOS CATARINENSES S/A., ofere
cerá, a partir de meados do corrente mês, em '

boletins, todos OB dados do pleito eleitoral
realizado em 3 de Outubro,. em todo o Paiz.

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

Colabore com o progresso de Santa
Catarina, prestigiando a nossa Companhia:. '

Agência nesta cidade, a Rua Marechal
Deodoro, 319

•

� §albJão (Marca Regtstr�da)'

Virgem.Especialidade
da (]!o WEllIEl RN]))[J§IlR\R!l· co JonIDrviAlie sp..ßÁ� ylRCfAt

•••
ESPECIALIDADE •torna a roupa branquissima!

'
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