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o SeC) erícdo do Governador Lacerda
Três nomes já estlbr�s Públicas, na c'On·I=========================================

firmes como candidalnuaçã'O do atual secre
ás se?r�t!lrias no g'Ov�ri'O sr. Aroldo Oarneí- C·arlasno a rmciar-se em 31 ''O de Carvalho. Para a

Janeiro. Na pasta ,asta da Saúde irá 'O dr.
Agricultura o . sr, Br1l'anl'O Fontes. Para a
do Oeste Catarinens�ducaçã'O será nomeado
que é elemento ligad'Oum elemento do Partido
classes agropecuárDem'Ocrata Oristão. A Se
Para a Fazenda irá ogurança

.

Pública ficará
Hercílío . Deeke alc m 'O PSP.··

.

Deputado . �ede;al I Ess�s são as .n'Oticias
Vale do Itajaí, O N(d últíma hora víndas de
do Estado terá Viaça Floríanõpolís.

& Consullas C âm a r a

Municipal
A. S. - Jaraguá. A primeira quota dos Impostos

municipais deverá ser paga no corrente mês e,
como diz 'O edital publicado em outro local, até
as 12 horas do dia 31 do corrente, para fecha
mento do balancete mensal. Os que não pagarem
até aquela data Iícarão sujeitos a multa de 10%
no 1°. mês e 20% no segundo. Realísou-se sob a pre-

2 - De acordo com a leí municipal, sómen- sidencia do sr. Marin Ni
te a Câmara Municipal poderá dispensar, cance- eollní, secretariado pelos
lar 'Ou prorogar 'Os prazos de pagamento, deven- vereadores Fidélis W'Olf

-------------�----- do haver lei nesse sentido. e João José Bertolí e

.

Portanto, ninguem de,:e ir atr-az. �e conversa com a presença dos snrs.

I tíada, porque quando a Camara exigrr a presta-I Francísco M'Odr'Ock Au
ção de contas, mensalmente, irá fiscalisar a 'Ob. gusto Sílvio pr.'Od'Oehlservaneía da lei, detérmínando a cobrança e po- José Pasqualínt Erich

I
dendo .responaabílíser quem mandou repeber e Batista J'Oã'O L�ci'O da

:) , DE CASTILHO PINTO quem recebeu impostos sI multa, 'Ou dispo a mesma. Costa 'e Raimundo Em-
------ Essa penalidade. pode ir até 'o ímpedlmento mendoerter.

legal do Preíeíto ".. Lembre-se da jurisprudencia \

A recente exous os Snrs. Nicolai Bulga- firmada com Oarlos Luz e Café Pilho. Entre outros assuntos
nin e Nikita Kruchev sudoeste da Asia bem J. T. - Corupá As despesas com a viagem até a toí díscutído 'o projeto
que merece 'o titull "passeata da calunia". Base Aérea (je Florlanöpolís, para 'Os eandídatos de lei concedendo bol
C f

. .

d Rú
.

S 'é a escola de eS}le.cialistas é por conta do ínteres- sas escolares. O verea-.'Om e eíto, esses do �rals a S81a. 'OVI -

sado.
.

dor Emmendoerfer, quetica excurslonando � ia, Bírmanía e Afega- Católico _ Jaraguá. Nã'O toram prestadas homens- se atribue a sí' mesmonístão não se cansar pr'Oclamar alt'O e b'Om
s'Om que as nações entais, lideradas pel'Os gens a s; exc-ia. revdma. D. J·a�me Camara P?r uma grande inte!j�ência,
EE. UU. e Inglate�...r8,� ituem um c'Ongl'Omerad'O ser a VIagem em carater part�cular, p'OIS yelO c'O�eçou a crltlcar e

de p'Ov'Os guerreiros) erialistas p'Or excelên- ap�l?as c'Om'O pregad'Or d'O retlr'O que aqUI se pr'OJét'O, men'ORprezand'O
cia. Kruchev, então, dextr'O qqe Bulganin na

resIIsa. seus c'Olégas. L'Og'O de
arte de caluniar, ass u 'o mund'O an afirmar.
que a invasã'O da R eIns nazistas, em 1941, Af'Oi tramada pela In a. C'Omo' se vê, só caIu·
niaR, injustiças e entiras, tud'O a maneira
c'Omunista.

Uma lição do lider da UDN
Praça Artur Müller

poís, 'o líder da UDN, sr.
vereador João Lucío da
Costa, usando da pala
vra, deu uma líção, len
do para aquele vereador
as atribuições constan
tes da Oonstltuíção e da
Lei_Organica, referentes
as atribuições dos legís
latívo e do executivo,
E 'o vereador Raimundo
roí baixando a cabeça,
baixando a cabeça como
um 'ta!DandUá quando
niete .o Iocínho num tor
mígueíro.
O orador seguinte Ioí

'o sr. José Pasqualíní,
que [ustítícou 'o projeto
de lei que dá 'o nome de
Artur Müller a n'Ova pra·,
ça mandada c'Onstruir na
vila de C'Orupá. Nã'O cnn

c'Ord'Ou 'o 'Orad'Or c'Om a

placa manda�� fazer"pa
ra aqq.ele fim'; p�is éra
de esmalte e 'o 'Orad'Or

Martins Je AnJraJII queria Wna d'e br'Onze
. 'pQrque,_ die r d'Or,Desde que 'o homem, Vimos, al, a luta mS,a- querer é p'Oder" em' ,be- 'o administra 'Or em me.

''O estad'O c'Om'O individuo, c'Onsta- na" árdua e trabalh'Osa nefici'O cia· o'Ol�tividad_e,. r�Qia:,;aque!a h,9menagem,
sil desde 25 de N'Ovem- t'Ou sua superioriqade, de Osmar Cunha, c'O'ad- lucrand'O� c'Om' Isto, UR?' pois 'mati(lara: construir
seu 'términ'O, perde-.se I

c'Om'O i_nteligência cria- juvado p'Or J'Oã'O B'Onas�is só a' capItal com.'O pÚ!>lI. a mais' bela praça e jar
tituir-se uma medida' de d'Ora na fac'e. da terra, e 'Ou�r'08, a r'Oubar h'Oras C''O e clubes d'O lDterlOr. dim de Santa Catarina.
em se enquadraria nesta �entiu, paralelameqte, a d� s�}ls lazeres .para p�- � Nas elàições q�e fe.ri�

\,

A êâDÍara' apr'Ov'Ou to.
'o estad'O de siti'O: - "O lDc'Oercicel necessIdade dIr tiJ'Olos, madelra e Cl· ram há p'Ouc'O, fOI gUlD- das as pr'Oposições, apre-
indeterminad'O, 'd'Os pre- d� dereza, de_ preserva- ment'O para a edificaçã'O dad'O an carg'O de 'presi- sentadas.

..

es públicas". Oom esta ça� da. �spéCle, c'Onstan- d'O beln estádio da Fe· dente da FAC 'o sr. Luiz
.

e em defesa do interêsse te lDstIt�va. deraçã'O, que, ag'Ora pr'On. Fiuza Lima, pessôa bas- --------

m reajustament'O equita· Nasce� dai, desde as t'O, atesta firmemente 'o tante relaci'Onada n'Os

remuneração de t'Odas as eras. malS r�cuadal!l, 'o mei'Os esp'Ortiv'Os, ec'On'O-
. o en'Orme desnivel que sentId� emlDentemente

P A· M "II
mic'Os e s'Ociais do Esta.

'o custo de vida. �re�árlO d'O h'Omem, .�.'O raça rtur u er d'O, pelo seu espirit'O de
amblt'O de suas classIfI�' pinneirismn. Fiuza Lima
cações s'Ociai�t p'Oliticas, '

. represeQta genuinamen-
ec'On'Omicas, religi'Osas e

.

Será lDaugurada n'O te a n'Ossa' geraçã'O, e Esteve esta semana

raciais. I
dIa 22 d'O c'Orrente, as tem uma f'Olha de servi. em Jaraguá 'O sr. CeI.

H'Oje em dia, 'o senti- 10 'h'Or��, a praça "AR- ç'Os que· 'o rec'Omenda Vasc'O Kr'Of de Carvalh'O,
d'O fie ass'Ociaçã'O é mais TUR l\fpLLER': mandada para grandes realiza- O'Omandante d'O 13°, B. C.

pr'Ofund'O, mais perma- c'OnstrUIr na VIla �e C'O- ções. e delegad'O d'O Execut'Or
nente' e mais sólid'O, ha· rupá. Após 'o festlv'O át'O O anôj9 d'O seus C'O- d'O Estado de Siti'O na

vend'O entidades que haverá u�a churrasc!1 metiment'Os, e a teim'Osia z'Ona que c'Ompreende es

agrupam os mais varia· da 'Oferecld'O n'O Sala'O c'Om que 'oS leva a b'Om te muniQipi'O.
d'Os e múltipl'Os set'Ores Krueger, na Estrada Fe- termo, vim'Os no c'Onsa- O ilustre militar fez-
de qualquer atividade Upe Schmidt. grad'Or c'Onsurc'O Miss se all'Ompanhar d'O sr:

humana, e entre elas 'o Santa Catarina, na idea- Capitã'O Ernest'O Hage-
esp'Orte.. lizaçã'O· e c"Onstruçã'O d'O meyer e a visita teve
Vem'Os entã'O surgirem, COTUCANDO !... fabulos'O clube d'O Pe- p'Or fitm 'dc'Ondversarb c'Om

n'Os, pequen'Os e grandes nhasco, n'O vig'Or'Os'O pIa. as au 'Orl a es sn re a

centr'Os, nas vilas e nas A n'O nóv'O, vida nejament'O da campanha a missã'O de que se acha
metróp'Oles associações n'Ova, n 'o v 'o s em-' turística neste Estad'O e, incumbid'O.

esp'Ortivas e entidades preendiment'Os. P'Or mais recentemente, na

superinres. Aqui em n'Os- iss'O criam'Os neste em'Oci'Onante e grandi'Osa
PRfffllURßsn Estad'O, p'Odem'Os já j'Ornal uma n'Ovasec- recepçã'O a Papai N'Oel.

n'Os ufanar dos 'Orgã''Os çã'O intitulada "Três O n'Ov'O presjdente da
que c'OngregàUl 'oS mais Flashes", destinada FAC está, p'Ois, devida-
diferentes tipos de es- a focalizar, em rá:- mente credenciad'O para
p'Ortes, levand'O-se em, .pid'O,s traç'Os,'assun- c'Ontinuar 'o mesm'O dia-

� c'Onta que tem'Os até di- t'Os de caráter in- pasã'O das diret'Orias an-

O DE JÁRAGUÁ � ve,rsas federações. ternaei'Onal, náci'O- teri'Ores, e estam'Os cer- Expediente do dia 31
PROTETOR I

Dentre elas, peIn espio nal e estadual de t'Os de que, dirigind'O a
rito de realizações arr'O· . imp'Ortância. Tam- simpática entidade, p'Or

�""""'_........_...._ _......._.......--. jadas de seus ment'Ores, bém 'o Cotucand'O ela e peIn increm'ent'O
Q'Ontifica a Federaçã'O receberá um n'Ov'O d'O atletism'O em n'Oss'O

��
�:, ,� ·�··..'f:',�C70··..

··�.�
..• •

..�,· ..• ..'

1 ti�g)�aq�: ���á: el�:� Do�eoi","D:��ç�� ES����r�:�� f::!. duv

fl��.:.: I .S o. ::.::�1. dat� I de sua fundaçã'O, nã'O permanente e dar e confiemos, c'Once-

�

vem desenvolvend'O e in- que só virá a pú- dend'O desde já um cré- cham�nto d'O b�la�cete
crementand'O 'o atletism'O blic'O quand'O h'Ou- dit'O de c'Onfiança na di- d'O meso �s c'Ontrlbumtes

g:�. Hertel avisa an p'Ov'O em

=::1
e n'Oss'O Estad'O, mercê ver caso importante ret'Oria Fiuza Lima, que' que nã'O fIzerem 'o paga-

g riu sua l'Oja da Rua Mare- 1 d um trabalh'O de eq'ui- e que de fat'O se está segundo f'Om'Os se- n;tent? até. �quela h'Ora,

I:::: 'l
pe e de direçã'O bem enquadre nas fina· guramente informad'Os, flCar!'l'O sUJelt'O �s multas

i 'Orientad'O, que despert'Ou lidades para que f'Oi c'Om uma série de idéias preVIstas em leI.
Alfaiatari de o Eissler, c'Ontiriuapd'O li dis· : grande interesse de par- ela criada, C'Ompre- felizes visand'O 'o apri- . J8�aguá d'O Sul, 10 de

J; p'Osição sq stfnJa freguezia:: ..

.

El te d'Os aficci'Ohad'Os ama- enderam ? . . . m'Orament'O esp'Ortiv'O do JaneIr'O de 1956.
,

.

". : d'Ores de t'Oda Santa Ca- JOCAPi atletism'O amad'Orista ca- ELEONORA PLASTWICH.
.

.......... ,c:;,...�,. e
, �;;.:,� � "".� ft

•• :;.••A..V·..··�O tarlns. tarinense. -Diretor

I Três

Diretoria
" ,

eleita ,da' FAC

Estará termina
,de siti'O em vigôt
br'O p. passado. E
uma bôa ocasiã'O pa
suma imp'Ortancia e

c'Onjuntura excepcio
c'Ongelament'O� por t
ç'Os de t'Odas as u

:qledida imp'Ortan�,
p'Opular, e, depois,
tiv'O nas m'Odalidade
classes, estaria res
existe entre 'Os gan

CeI. .Vasco de.
Carvalho

A 31 d'O -'C'Or
carg'O de G'Overuad
eleit'O em· eleição r

Lacerda. A p'OsiCã
p'Olitic'O barriga-ve
que '08 cargos de
trabalh'O intelig�t
cias e b'Om sensn
o Snr. J'Orge Lace

I

para bem desemp
mem trabalhador, I
cert'O inimig'O do di
administrativas.

deverá t'Omar posse d'O
Estad'O, para 'o qual f'Oi

e. 'o Snr. Jorge K'Omin'Os
�tã'O estará a 'Ocupar 'O

bastante espiÍlh'Osa, p'Or
sã'O já h'Oje p'Ost'Os de

'Ontinu'O e ainda de renún
titudas. lias sabem'Os que
ossue qualidades de s'Obej'O
o govêr.n'O, p'Orque é h'O·
recid'O,' equilibrad'O e p'Or
tarism'O e das im'Oralidades

doso MunlCIPßl
SÃO SEBASTIÃO Oepartamento

de Fazenda

'Leva-se an c'Onheci
ment'O d'Os interessad'Os
que 'O éxpediente d'O dia
31 de Janeir'O deste an'O

será encerrad'O as 12 ho
ras, para ,efeit'O d'O fe-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORRETO DO POVO DOMINGO DIA 15-1-19M .2

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro
do ano de mil noveoentos e oinooenta e cinco. pe
las sete horas, na sala do Forum. no edificio da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, reuniram
se os snrs.: Ney Franco, João José Bertoli, Fide
lia Wolf. João Lucio da Costa, Mario Nicolini, Fran
cisco Modrock, José Pasqualíní, Erich Batista e

Durval Maroatto. O snr, Presidente apólII ter cons

tatado a presença de numero legal, declarou aber
ta a reunião e ordenou ao snr. 2. secretário que
procedesse a leitura das atas das sessões dos
dias 22 e 25 (vinte e dois e vinte cinco) de Novem
bro. Postas em discussão e votação feram ambas
aprovadas sem emenda pelo que, passaram a ser

assinadas pela Mêsa. A seguir o soro 1. secretário
leu o Expediente, que constou do seguinte: Oficio
n. 152/55, do Clube Atlético Baependí. Oficio n.

286/ó5, do snr. Oótacilio Pedro Ramos enviando
por ordem do snr, Prefeito Municipal, os projetos
de lei numeros 28 e 29. Dada livre a palavra, pe
diu e obteve-a o snr. José Pasqualiní, que pediu
informação à presidencia, se no Municipio existe
Fiscal de Higiene. Ao que o snr. presidente, o

cientificou, que não há mais, pois que este serviço
está agora à cargo do Posto de Saúde desta cida-
de. Como ninguém mais quizesse fazer uso da pa-
lavra, passou-se à discussão da Ordem do Dia. Foi
aprovado em 2. discussão o parecer da Ocmíssão
de Viação e Obras Públicas, referente ao Projeto
de Lei n. 23. Parecer da Comissão de. Legislação
e Justiça, referente ao Projeto de Lei n. 26, apro
vado em 1. discussão. Parecer da Comissão de Fi
nanças e Orçamento, referente ao Projeto de Lei
n, 27, aprovado em 1. discussão. Parecer da Co
missão de Viação e Obras Públicas, referente ao

requerimento n. 30, aprovado em 1. discussão.

Aprovado em 1. discussão o Parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento. reíerente ao Projeto de
Lei n. 25. Aprovado por maioria em 1. discussão
o parecer da Comissão, aludida, referente ao Pro
jeto de Lei n. 21. Parecer da Comissão de Legis
lação e Justiça. referente ao Projeto de Lei n. 24,
obteve a palavra o snr. Durval Marcatto esclarecendo'
à presidencía, que se abstinha de votar por des
conhecer o projeto. Posto em votacão foi aprovado Iem 1. discussão. Nada mais havendo a tratar o snr,
Presidente marcou para a próxima sessão o dia 2
de Dezembro,. com a seguinte Ordem do Dia: tra
balho das Comissões. Findo o que foi encerrada a

sessão a qual faltaram os snrs.: Augusto Silvio
Prodoehl e Raimundo Emmendoerfer. I(asa) NEY FRANCO

JOÃO J. BERTOLI ---------------...

FIDELIS WOLF

Ata da Reunião Ordinária de 2-12-55

Aos dois dias do mês de Dezembro do ano

de mil novecentos e cincoenta .e cinco; pelas sete

horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, reunia-se a Câmara
Municipal. sob a presídencia do snr. Ney Franco,
registrando-se a presença dOS snre.: João José
Bertoli, Fidelis Wolf, João Lucio da Costa, Mario

Nicolini, Franoisco Modrock, Augullto Silvio Pro
doehl, José Pasqualini e Erich Batista. Havendo
numero legal o snr. Presidente, declarou abertos
os trabalhos, procedendo-sea leitura da ata da
sessão anterior. Discutida e posta em votação foi
a mesma aprovada sem emenda pelo que passou
a ser assinada pela Mêl!la. Não havendo nada no

Expediente a ser lido, -passou-se em seguidà a dis
cussão da Ordem do Dia. Foram aprovados em 2.
discussão 08 pareceres dos projetos de lei nume

ros 24, 25 e 27. Aprovado lambem em 2. em últi
ma dísoassão o Parecer do requerimento n. 30.

Aprovado em 2. discussão o parecer da Comissão
de Legislação e Justiça referente ao Projeto de
Lei n. 26. Em 1. discussão foi aprovado o paracer
da Comissão de Finanças e Orçamento, referente
ao Projeto de Lei n. 29. Aprovado por maioria em

1. discussão o parecer da Comissão de Legislação
e Justiça. referente ao Projeto n. 28. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao

Projeto de Lei n. 21 Pediu e obteve a palavra o

snr. João Lucio da Costa, apresentando uma emen

da ao mesmo, a qual de acordo com o Regimento
Interno, vem assinada por três vereadores. Ames'
ma destinam a importancia de Cr$. 142.420,00, que
sobra do Superavit, para pagamento "Restos a

pagar". Em votação o parecer '8 resp iva emenda

apresentada foram aprovados unanimamente. Re

quereu ainda o snr. Costa, fosse dispensada a ida
à Comissão da referida emenda. Em seguida obte
te a palavra o snr. José Pasqualini, referindo-se a

praça ora em construção na cidade de Corupá,
requereu que fosse dado a mesma o nome atual
Prefeito Artur Müller, com uma homenagem ao seu

idealisador. Posto em discussão e votação, foi o

requerimento aprovado unanimamente. Nada mais
havendo a tratar, foi designado para próxima reu

nião, o dia 6 do corrente, com a Ordem do Dia
seguinte: Trabalho das Oomissões. Findo o que
foi encerrada a sessão a qual faltaram 08 snrs.

vereadores: DurvaJ Marcatto e Raimundo Emmen-
doerfer.

'

Municipal
.
Ata da Reunião Ordinária de 29-11-55
Camera

(ass) MARIO NICOLINI
JOÃO J. BERTOLI
FIDEúIS WOLF

f
Sociedade D�sportiva e

Recre tha 8ôa Amizade
CQN�OCAÇÃO

Tem a honra de coIVidar os senhores membros
e sõcíos a �e rE!!ln�rernem assembléia geral ordi
näria, na sede socia ai 2 horas do dia 22 do cor
rente para deliberaremsôbre a seguinte

Orden do dia

1°.) Prestação' (, ontas
2°.) Eleição da Ui.,toria
3°.) Assuntos D asos

Jaraguä do S�, 2 de Janeiro de 1956.
A DIRETORIA

DE SEUS FILHOS É A

MINANCORA
yermi�ugö SlIve e de pronto

efeito Dispersa purgante e dieta!
SERVE PARA QU&QUER IDADE, CONFOR

ME o n.G. 2, 3 e 4
Pr?tej� a s,aúde de s , tilhos e a sua própria!
EVItara muitas doenç e poupará dinheiro em

dios
uma LOMBRIGUEm!
o seu tilhinho.
boratórios Minancora
I L L E

. Springmann

Profundamente consternados qo
municamos a todos os nossos pa

rentes, amigos e conhecidos, o falecimento
de nosso querido pai, .sogro e avô,

JOSÉ LEITDOLD

ocorrido no dia 5 do cerreute com a idade
de 59 anos.

A família enlutada vem por meio deste
externar os seus sincéros agradecimertos as

pessôas amigas e vizinhos que prestaram o

seu valioso auxilio e o confortaram durante
o transe porque passaram, assim como agra
decem a todas as pessôas que enviaram flô
res e corôas e, acompanharam o falecido até
á sua última morada.

Agradecem aos Drs. Kaufmann e Ma
zurechen e especiaImente ao Vigário Padre
Orlando pelas consoladoras palavras profe
ridas no lar e no cemitério.

A FAMILIA ENLUTADA

t :ro�n::.���8::.��C:�
nicamos a todos os nossos parentes, amigos e

conhecidos, o falecimento de nosso querldo pai,
sogro, avô e bisavô,

ANOELO SC8/0CHET
ocorrido no dia 5 do corrente, com a idade
de 83 anos.

A familia enlutada vem externar por este
meio os seus sincéros agradecimentos as pes
söes arnlgas e vizinhos que prestaram o seu

valioso auxilio e o confortaram durante: o

transe porque pesseram, assim como agra
decem a todas as pessôas que enviaram f1ôres,
cartões, telegramas e corôas e acompanharam
o querido falecido, até á sua última morada.

Agradecem ao Dr. Wélldemiro Mazurechen
e' especialmente ao Vigário Padre Orlando.

Jaraguá do Sul, Janeiro de t 956

FAMILIA SCHlOCHET

Dr.

Formado pela Fac date de Oienotas Mé
dicas da Universíd 6 do Distrito Federal

CHnlea Médlea - rgia Geral - Partos

Consultório e &e8 nela: Rua Preso Epi
täelo Pessôa n. 20 tex-reeídenoía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 12 e das 15 as 18 hs.

Ei

_!!çzzurechen
S'"AtJ:OE

.

Rua Presidente tácio Pessôa N°. 704

(antiga residênci e Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - rgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermia as curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi- trico - Electro-cauterização

- Ráios Intra- elhos e .azuis,
.

1 •

�i
I

Negócio Ocasiãode
Por motivo de doença, vende-se uma

chácara com 3 morgos de terra, contendo
casa, rancho e diversas plantações, distante
2 quilometros do centro.

Vende-se maís 3 morgos sem constru

ção na mesma zona.

Tambem vende-se uma bem instalada
oficina para concertos de bicicletas com

loja de peças.
Informações na oficina de bicletas de

TEODORO J. WOLF, Rua Mal. Dedoro, 368
Jaraguá do Sul

I
I

J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 15-1-1956 3

AI
. _..,

D' I- I Hoje - Grandioso Festival Esportivo no gramado da

encao. espor IS as Rua Abdon Batista, patrocinado pelo C. A. Baependi.
I '.

. _

_ Quatro partidas serão realizadas, sendo duas pela manhã
e duas á tarde. Precedendo a realização partida principal entre o BAEPE"NDI x FLORESTA (Rio do Testo) serão entregues as

- Faixas de Tri-Campeão aos atlétas do .Baependí.
.Haverã no local diversos divertimentos, não faltando tambem um completo serviço de comes e bebes.

ESP·QRTES
I' POR J. ANDRADE I

Numa partida inacabada
elDpataram. Baependi x Estrela
Uma agressão de Julio em Janôt motivou a retirada do tri -campeão
Preliando amistosamente pareceu um tanto justo, pois' pensarem um pouco princi-

domingo último na localidade os litigantes apresentaram palmente na integridade física
.

de Retorcida, frente a aguer- na verdade mais defeitos do de seus atlétas, não maís se
rida equipe do Estrela, a re- que propriamente virtudes._' exibindo perante clubes que
presentação do C.A. Baependi Veio a segunda fase e pano- não possuem senso de res
num jogo que não chegou a rama do encontro pouco mu- ponsabilidade quer por seus
terminar igualou-se nó mar- dou ha não ser o jogo pesado dirigentes quer por. seus atlé
cador com o seu adversário posto em prática sob as vistas tas, pois futebol é 'um esporte
pelo placard de 2x2. O prélío complascentes do juiz. Aos 15 que se -pratica em campo e

que iniciou com pouca movi- minutos o avante Lile do luta livre é para ring.
mentação dado principalmente Estrela disputando uma pelota
o forte calor reinante, ainda com o zagueiro Octacilio foi OUTROS DETALHES
assim conseguiu agradar em desarmado pelo defensor do Local: Nereu Ramos - 1.
sua primeira fase, e o empate Baependi tendo, então prati- tempo: Empate '1· x 1 - Final:
registrado pela contagem mí- cado falta visivel segurando-o 2 x 2 (faltando ainda 20 minu
níma nesta etapa espelhou pelo braço, tendo o juiz man- tos) - Juiz: Albano Menel _

fiélmente o andamento da dado prosseguir o lance en- Marcallores: Jorge e Adolpho
partida, muito embora o tento cerrando a jogada' com um para o Baependi e Getulio e
do Estrela marcado atravéz escanteio contra o Baependi, Dalmo para o Estrela.
de uma penalidade máxima que batido por Nique propor- Quadros - C. A. BAEPENDI:
tenha sido fruto de uma errô- cionou o clube local a mar- Rolli, Jorge e Octacilio; Ta
nea decisão do árbitro da cação de 'seu segundo tento. ranto, Mitsch e Schwerdtner;
partida, mesmo porque a pe- Como vemos um goallegitimo Adolpho, Mengarda, Janot,
lota não tocou no braço do mas nascido de um lance Turibio e Zico.
zagueiro Jorge conforme de- irregular que o arbitro viu ESTRELA F:C.: Osní, Alci
clarou S.S., mas o que houve mas não quiz assinalar. De- des e Moretti; Getulio (Julio),
na verdade foi falta do centro corridos maís ou menos cinco Daniel e Renato; Dalmo, Nique,
avante Lile que deslocara 'minutos o tri-campeão conse- Lile, Sarti e Alfeu (Felippe).visivelmente o arqueiro Rolli. guiu igualar o marcador apro-
Entretanto as duas equipes se veitando-se de um "hands-
equivaleram e o resultado me ,penaltY" c8tnetido por Moretti.1em última tentativa de salvar

---------

o tento que éra quasi inevi
tavel. Minutos após\ veio a

jogada que originou a retirada
da equípe do Baependi da

Proíbo uermí cancha, quando o arqueirorOI o terminantemente Osni - defendeu parcialmente
a ,entrada de pessôas em um tiro longo da ofensiva
minha propriedade, afim visitante, tendo na oportuní- -

de tirar e estragar milho, dade o avante Janot entrado

melanctas e outras plan para conclusão do lance cho-
• cando-se com o goleiro, numa

rações. jogada legal e involuntária
Não me rasponsabilizo que nem o próprio árbitro

pelo que possa acontecer I deu-se o trabalh� de assínalar
aos infratores 'da p resenre

a falta..Ato c�ntinuo o lo�a-
. . _ dor Jullo, capítão da eqUlpe

protbtçäo. local, num gesto anti-esporti-
Barra do Ribeirão Gran- vo dos maís lamentáveis,

de do Norte 9-t.ilf. agrediu o atléta do Baependi
� �. 'originando-se então um prin-

JOAO LORENZI eípío de sururú, que só não
chegou a via dos fatos porque
a turma visitante não topou
a parada, preferindo abando
nar o gramado em sinal de
protesto pela atitude irres
ponsável do citado jogador.
Como vemos meus amigos a

caça aos jogadores do Bae
pendi ainda continua e .até
mesmo em jogos amistosos
os azurras são obrigados a

brigar ou correr de campo, e

qualquer que fôr a atitude
que tomarem sairão perdendo,
pois se brigarem lógicamente
irão levar a piór e, si corre
rem não recebem as indeni
zações combinadas, como

aconteceu domingo último em
Retorcida. Está em tempo dos
dirigentes do C. A. Baependi

Proibição
CONTÉM

EICELElfTES

Tomeo dos eonvales6entes

I Tonieo dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças,' ra
quíticas, receberão a to

niíicação geral do orga-

PpoibiQão
Willy Hornburg proibe

terrnínanterne a entrada de
pessoas em terras de suas

plantações sitas em Rio da
Luz Tifa Ribeirão Macu
co Grande. Para os fins
de tirar e danificar as

plentações maduras.
Não me reeponsabelizo

pelo que possa acontecer.
Rio da Luz - Ribeirão

Macuco Grande, 9- t ·56.
WILLY HORNBURG

msrno com o

'I' ijiôfio6íI lUX. TRAT. smus I
�====================�,-

NUNOR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

- INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA S, E TC.

,0$:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::.::.�::::::::::::::::::.:::=:".:::::::::,.

ii Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. 'II
:.(.1 M:AlrJRIZ: JOINVII,LE :1:1Para- a nóssa dístinta treguezia manteq10s em estoque:
U Uma linha completa de motores nacionais Ie estrangeiros de alta e baixa ii
:.�
••!:.i.:•• CA-O rotaçßão, Pbara 220/380 dV, és�/60 c�clos: dAP��ELHROTSIGDOES EMLEE.DTIR-ICOS !

..::�:�:•

- om as para uso om stIco e tins 10 ústnalS: A
.. PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES. CASTIÇAIS LO- II

ii os, de ARANDELAS, MATERIAL ELETR1CO em geral para instalações de ii

....
:1

...
:1 luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo.

.
.

..:�i:·•••:1A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualq'\ler pedido de
instalação de luz e força. -

� . U
\;:::::::::::::=::::::::=��:::::::::=::::::::::=::::::::::::=�:::::::=::::::::....::=:::;::=:::::::::=====:::=::�:::::.-.:::::::==:::::::==::..p

Botafoio Futeból Clube
Assembléia Geral Ordinãria

Pelo presente ficam convidados 08 senhores
sócios para a Assembléia Geral Ordinária a reali
zar-se no dia 29 de Janeiro do corrente ano ás 9
horas da manhã em sua séde social salão Weege
em Barra do Rio Cêrro, a fim de deliberarem sôo
bre a-seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas.
2. Eleição da nova diretoria para o perio

do de 1956.
3. Assuntos de interesse geral.
NOTA: Não havendo número legal na hora

acima mencionada para a Assembléia Geral Ordi
nária, esta realízar-se-a, em segunda convocação
no mesmo dia ás 9,30 horas, com qualquer núme
ro de sócios.

Jaraguá do Sul (Barra do Rio Cêrro), 11 de
Janeiro de 1956.

(ass) UMBERTO RUBINI - Presidente

De ordem do sr. Delegado
Especial de Policia, comunico
a todos os interessados, aue
nos dias 6 e 7 de Fevereiro
do corrente ano, encontrar
se-á nesta Delegacia, a comis
são examínadora da Inspeto
ria de Veículos e Trânsito
Público de Florianópolis, a
fim de fazer expedição de
"CARTEIRAS DE MOTORIS
TAS".
Para os devidos fins, soli

cito-vos comparecerem ante
cipadamente nesta Especiali
zada, para fazerem as respee
tivas inscrições, tranzendo
acompanhado os seguintes do
cumentos:
PARA MOTORISTAS PRO

FISSIONAIS: Carteira de Re
servista, Carteira de Identida
de, Titulo de Eleitor ou Car
teira do Ministério do Traba-

_____________..... lho, Atestado de Conduta, Re-
sidência e 4 fotografias 3x4.

�----------..-------!!!!!! PARA MOTORISTAS AMA-
DORES: Carteira de Identida-
de, Titulo de Eleitor ou Car
teira do Ministério do Traba
lho, Atestado de Conduta e 4,
fotografias 3x4.
Jaraguá do Sul, 10 de Ja

neiro de 1956.
OSNI MÜLLER

Escrivão de Policia

t A'gradecimento
Profundamente consternados comunica

mos a todos os - nossos parentes, amígos e

conhecidos o falecimento de nOS80 querido
.paí, avô e bisavô,

Canôiôo Tomoselti

ocorrido no dia 10 de Janeiro com a idade
de 90 anos.

A familia enlutada vem por meio des
te externar os seus sincéros agradecimen
tos as pessôas amigas e vizinhos que enviaram
flores, corôas e telegramas e acompanharam
o querido falecido até a sua última mora

da.
Especialmente agradecem ao Rev. Pa

dre Orlando e ao farmacêutico Herbert
Schubert.

&-::;;;::::::::::.:=::::::::.:::::.�:::::=:�.:::::••.;:::::: :::::::::::::::::::::;;;=::::::::::::::::::::.i:::�
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li A que melhor lhe atende !L.
n e pelos menores preços Il
�:::::::::::::::::::::::::-.:=::::::::::::::::;==.:::::=:=:::::::::::::::::::::::==..::=::::::::::::::t:I

Vend se

Maquina Braço Esquer.1
do "Singer" para sapa-

--------

teiro.
Tratar nesta gerência.

�����

IfSat;;deP��
8 nenle "Record" 8 ---.......----

8 Vende-se um bem 8 V d8 instalado nesta ci- 8 en e - s e
8 dade a Av. Getulio 8

�� Vargas 220.

l�
Um grupo estofa-

� Preço de Ocesião. do. em estado novo.
Tratar COIll Dna. Informações nesta

�� Iracema Müller Copi J� gerênciiJ.
C(X)OC(X)O�CCX)OOCX)C � �. �

Planlas
Eucaliptos
Pau Jacaré
Amendoeira
Acacia Mimosa
Acacia Negra
Pinheiro (quant. ltda.)
Cedrinho
Consultem condições
Pronta entrega

ASSOCiação Rural de Jaraguá
do Sul - Sanla Calarina.

��

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVÁ

Duas Mamas, t 3- t -56
ELEMF.NTOs T�lfICOS

I Farnilia Tornaselli

Fósforo,
.

Cálcio, Árseniato I i •
8 Vanadato de s ó d i o

de ROBERTO M. HORST
J que dispõe,de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 .. Jaraguã
����

i _" _INÇA ."....'-_

1 ..a .... 10) �i"GOSA � .. IlA ...... -
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REUMATISMO
Kac"OFULAS
a,PINHAS
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&02I1MA.
FERIDAS
_,. .. TAOS
MA .. CHAS

"EUXJR öE NOGUEiRA"1CIONHIIOIDO. HÁ 'I ....Oll
.............. ,..1Ift. I

Delegacia Especial de Policia

AVISO

Delegacia EspeCial de Policia

AVISO
De ordem do sr. Delegado

Especial de Policia, levo ao·
conhecimento a todos os in
teressados, que esta Delega
cia fará iniciar o emplaca
mento de Veículos a Motor,
a partir de 10 á 30 do . cor
rente mês, sem multa.
E emplacamento de bicicle

tas, a partir de 10• de Feve
reiro á 15 de Março do cor
rente ano,
Outrossim, avísa-se que, os

requerimentos foram substi
tuidos por ficha Policial nu

merada, esta Delegacia não
se responsabiliza os documen
tos feitos por terceiros.
Jaraguá do Sul, 3 de Ja

neiro de 1956.
OSNI MÜLLER

Escrivão de Policia

FRACOS E ANEMICO;:, I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IIIprtgaü ca bú ua;

To....
Resfriados
Bronquites
E.crofulo••
Convllescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR oÉ SAÚDE.

Declaração
Eu abaixo assinada. Ma

ria Wisteleck, brasileira,
doméstica, com 47 anos
de idade, residente a
estrada Gaminho do Mor
ro, declaro pela presen-

I te que a sre. Lotti Bod
denberb, é pessoa hon
rada, cumpridora de
seus deveres, sendo por
tanto inveridico o que
tenho falado da mesma.

Passo a presente que
assino.

'Oorupä, t 1-1-56.
. MARIA WISTELECK

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Deutsche Beilage des "Correio do povo"
o E A LoW E Von R.J.B. HUM O R
"Weisst du, Rerié, es' lern ausgerechnet mich um

gibt'gewisse Augenblicke ein Sireichholz zu fragen.
im menschlichen Leben, Weil, wir verstanden uns

die man - als Eingebung im Nu, und eine halbe
des Moments -- als ge- Stunde darauf hatte ich
faehrlich auffasst. Und ein Engagement im Sack,
machher nennt man sie das mir aus meiner pre
peinlich .. ." kären Lage helfen sollte.
Ich s tau n t e meinen - Aber alles hat zwei

Freund an. - Wirklich, Seiten, meine Arbeit war
wenn jemand das Privileg alles andere denn verg
sich ausnehmen konnte, nueglich! Vor ein paar
solche Themen zu erörtern, Tagen starb ihm sein Ti
so war er es I Erich auf- ger, der mit einem Löwen
gewachsen in Paris, war zusammen eine Arrrak
schon in der ganzen Welt rlonsnummer bildete, und
herumgekommen und seine nun sollte ich, als Raubtier
Fähigkeit, Reiseerzählun- verkleidet, die Rolle des
gen zum besten zu geben, Tigers uebernehmen! Der
versiegte nie. Lcewe sei ein wahres

Als er meine erwartungs- Phleg�a .

und
..in. sei�er

vollen Blicke sah, legte A�alhle k�um fãhlg, e�ne
er die Zeitung die er in Fliege zu toten, geschweige
der Hand geh�lfen hatte denn einen Menschen.

auf den Tisch und began� Weil, das Geld machte

zu erzeehlen :
mich .�lind, und ich sagte

"Ich war irgendwo in zu .•
: ...

Brasilien und damals in Erich legte Sich 10 sei

Geldverlegenheiten. Seit nem Sessel. zurueck. und
anderthalb Tagen hatte ich ba�mel!e rnít den B�men.
keinen Bissen gegessen �elDe �Iefe, sono�e SfII�me
und meine Stimmung war

nss mich gan.z 10 sel�en
dementsprechend nicht ge- Bann, un� Ich bat. Ihn

rade rosig... In diesem sofort, die. Geschlchte

Moment waere ich bereit Iortzusetzen.

gewesen, fuer ein paar
Erich sch�b sein� Ziga

lumpige Geldstuecke jede reffe vom
. hnk�n 10 den

noch so unmoegllch er- rechten. M�ndwlDkel und

scheinende Arbeir auszu-
fuhr wetrer :

fuehren, und in einer eol- "Je mehr sich der Abend
chen Anwandlung fuehrte ueber die Stadt legte,
mir das Schicksal den desto unsteter wurde ich.
richtigen Mann in die Arme: In dieser Nacht noch hatte
Leonor Guadala, Besitzer ich aufzutreten, und elne
eines Wanderztrkus! Weiss mehr und mehr aufkel
der Teufel, was ihn dazu rnende Angst nahm von

trieb, unter ali den ßumm - mir Besitz. Ich wurde von

t Danksagung
Alberto Grossglass und Familie,
noch tief erschüttert vom Hinschei

den ihres geliebten Sohnes und Bruders
Albrecht Grossglass

der amo 5. Januar im Alter von 16 Jahren und
7 Monaten verstarb, danken auf diesem Wege
herzliehst fuer die Beweise menschlicher Teil
nahme sowie fuer die von allen Verwandten
und Freunden empfangene Anteilnahme beim
schmerzlichen Scheiden, wie auch denen, die
Blumen, Kränze und Beileidstelegramme sand
ten und die sterblichen Ueberreste mit zum

Friedhof geleiteten.
Besondere n Dank Herrn Pastor Gehring

fuer seine trostreichen Worte im Hause und
am Grabe.

Rio Cêrro - Rio Alma, den 10'. Januar 1956.

Apotheke �'Schulz"
JA.:RAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

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

Aus aller
Welt

Auf einem Betriebsfest
traf der unsagbar schüch
terner Will i mit einem
Maedchen zusammen, das
wenig gespraechig war.

Nach e i ni g e r Zeit ent
schuldigte sich das Mäd
chen: "Bei uns zu Haus
sind alle so still, ich bin
naemlich aus Westfalen."
Will i machte das nicht

Der frischgebackene jun
ge Doktor der Medizin
kam in seinen Heimatort
zurneck und besuchte den
alten Hausarzt der Familie.
"Ich nehme an, dass

Sie sich auf ein bestimm
tes Fach spezialisieren
wollen", meinte der Ael
tere.
"O ja, natuerllch I Auf

Nasenkrankheiten. Denn
Ohren, Hals und Kehlkopf
sind zu komplizierte Or
gane, als dass sie sich in
Forschung oder Praxis.
mit der Behandlung der
Nase verbinden llessen,"

Zweifeln gequaeh und
machte mir ôelbstvorwürte,
den Job so übereilt ange
nommen zu haben. Es
war schlíessllch eine be
kannte Tatsache, dass
Leewen urploetzllch ihre
eingepaukten Kätzchenma
nieren vergessen und den
ersten besten �enschen
zum Frühstück genehrníg
ren, Und meine Laufbahn
auf diese Weise zu besch
llessen, danach gelueetete
es mich ganz und gar
nicht I

'

Weil, ich nahm die Ge
schichte mit Galgenhumor,
und eine Stunde darauf
Ianden mich die letzten Der englische Zoll ist
Sonnenstrahlen als ein in ein vielgliedriges Wesen.
ein Fell eingepacktes Er- So duerfen von de Krip
was, das.eine verzweifelte penfiguren, die aus Deut
Aehnlichkeit mit einem sohlend eingeführ-t werden,
Kaenguruh aufwies. Mil wie eine Zeitung bemerkt,
etwas Phantasie konnte nur Maria, das Jesuskind
man zwar eine Identltaer und der Engel zollfrei
mit einem Tiger feststellen. einreisen. Für Joseph. die AVOP '. MA-E '. FILHA '.Mir war sterbensübel, und heiligen drei Könige, Ochs
zum erstenmal erfuhr ich und Esel dagegen' sind
arn eigenen Leibe, Wd8 Gebuehren zu entrichten.
richrige Angst ist! Irgendeine Ordnung muss

fLUXO SEOATINAIch hörte aus geringer halt sein.
Distanz das Gemurmel des Kanadische Fabrikanten

..

sensationslüsternen Publi, haben eine neue Seife auf (OU flEGULADOR VIEIRA)
kums und wusste, dass den Markt gebracht, die Ajetzt die' Stunde geschla- aus Zucker und tierischem A MULHER EVITAR DORES
gen hatte. Fett besteht. Die Seife ist AUYIA AS cAucas UTfRllIlSIch' hatte nie die Ten- geruchlos, reizt nicht die U II 11ft

denz zur Froemmlgkelt, Haut und kann bei Gele
aber damals stieg ein auf- genheil auch gefrühstückt
richtiges und kurzes Gebet werden I Guten Appetit!
zum Himmel empor. Der Femseh-Hund 'Las- É C.lm.nte o regutador des.as
Langsam oeffnete sich sie, fuer den der Besitzer rQII(lÕ.'

jetzt ein Portal, und ein 1954 ein Einkommen von

Tiger, der den legenden- über 200,000 Dollar ver

haften Stolz vermissen steuerte, braucht jetzt keine
Iiess, betrat mit zitternden Hundesteuer mehr zu be
Tatzen die Arena. Die zahlen. Durch die hohe
Leute heulten, und ich war Einkommensteuer, die von

�. .1 1111!!1 sicher, dass der ganze dem Einkommen des Fern-
Schwindel schon aufge- seh Hundes Lassie abge
deckt war. Aber _ leider fuehrt werden muss, ist BCOliTiU,·SB BM TODA PART!
_: neln-, .. Auf der entge- das Tier - so teilt das Igengesetzten Seite der finanzamt dem Besitzer
Arena hob sich nun ein mit - als "nuetzlicher

Q b " h 1I1-1_ �'I·· -IIIl!l!!!!!!!!!ln··_!!!!!!!!!!!!!!II!!i!!!!l·il!iiIi!ll-·.Gitter, und mein Partner \Jtaats ürger anzuse en. -,
--=1._ _. .. - . ....-.11.._.._'. "

•

_1"1betrat würdevoll die Kamp, In Covington (Arkansas) I
I

II
flaeche. war ein Ehepaar so mit

I I'Mein Blut gefror und einander in Streit geraten, Foto Piazera I
mein Fell sträubte sich! dass die Feuerwehr

_

gerU-1Es war ein riesiges Tier, fe� werden m.usste.: I?ie
und aus seinem leicht ge- belden ��tten sl�h namh�h Jaraguá do Sul - Telefone 296 OI.

°G",ffnbeten Rddchen blitzte ehin I gbegenselflg dm I t ��ndzlßt III --- I.e iss, as meine sc - egossen un
.
angezun e

'11limmsten Befuerchtungen Brennende Liebe!
AGORA MELHOR INSTALADO BEM

uebertraf I
Zuerst nahm das Biest

. DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL

�.keine Notiz' von mir, aber I. -=:= I,'plötzlich schien sein Inte-
resse. fuer mich geweckt IÜ Atende tambem tore, a qualquer hora ui
zu sein. Langsam näherte III· III
es sich mir, und in meiner 1II!!!IIii!iIiii!i!EI;;;;;;r;;_= !!!I!!I!E�.

Verzweiflung legte ich
�����������������•• mi��a"aufd�R��n, �O�O�Ce�ISO�B�ra�nCo��o��So harrte ich der Tragö-
, die, die unvermeidlich
r

l,jim BRehl"lleoU"'mug.aendHbeweXäehnrtsbcezh·:Uß - O D h Ad' �� kommen musste. Ich muss
•
espac ante

.

uaneiro
sehr dumm auegesehen O Matriz: Rua Babit'lnga, 23 Filial: Praça General OSó-

I I. Ischias Nerven- und haben, denn die Leute . Edif. próprio . Telefene, rio, 115 • Edificio .Santa

,
Gicht Kopfschmerzen johlten. O 213 - Cx. P., 35 • End. julía» • Apart. próprio, 32

�Schon fuehlte ich den Tel. eBrancos Telefone, 4773

!' Tabletten Erkältungen. Grippe hetssen Atem des Viehs S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba
.

Paraná

Togai ist im In- und Ausland bewährt undãnerkannt - eswirkt ueber m e i n e bepelzten Importação - Exportação e Cabotagem - Ques·

�raschundzuverlä.ssig.SelbstinhartnllckigenFlillenwuMenguto Wangen streichen - als tões administrativas
Erfolge erzielt. Uoechiidlich und gut verträglich.TogaI verdient I I' h d dauch Ihr Vertrauen - machen Sie noch heute einen Venucbl p oetz IC aus· em to .: bem corno todos os serviços junto à ']findega

raTogaI.TablettenBindin allenApothekenerbiltl. � bringenden Rachen eine de São Francisco do Sul, são executados com pon-
leise Stimme fluesterte : tualidade e presteza, dispondo pera êste fim O. "Gibt dir der alte Geiz-

6 H 49

O
de umd organização perfeita com escritórios

kragen auch nur 15 Cru· t'
.

O.

?"
.

e E.cmcos.
.

zelros ...

________

------.----

O Di�põe de páteos para depósllo de madeira OBLEICHSUCHT . junto ao quadro da estação e nos trapiches
Haemorrhoiden '

�
de embarque da Conta da Cruz, bem como

�Juckreiz Ekzp-me, Fissuren
BLUTARMUT arm�zem para de�ósito de mercadorias e.m ge-

.

.

Arsenoferratoee bietet rasche ral, Junto aos trapiches de embarques na Cidade.
Haedensa (Pomade) be- nnd zuverlaessige Hilfe Arseno· -

ruhigt, schützt, heilt. So- fe!ratos� enthaelt Arsen. und O Encarrega-se de, Emllarques de Madei!'as e de outras

fortige Wirkung beque- Elsen, die bekannte� Blutbildner

�
Mercadorias para o exterior do Brasil e

�
A l'k t'o 'F I utJ� h.eht deR App�tIt, besonders Local1da4es Brasileirasme pp I a I n. orme bel Kindern und Jungen Maed.

der Haedensa - Gesells- chen. Allgemeines Kraeftigungs· .. .

Ch&ft, Berlin. Zugelassen mittel. Schmeckt gut und wird

O
Tradlçã� ue mais de 20 anos, de serviços constantes

Obei den deutschen Kran. sel�st vo� magenempfindlichen O às maiores firmas do E,tado e dos estados visinhos.

k k
Patienten Immer v<ertragen. Jeb:t � c:::::-een assen. auch in Tabletten erhaeltlich., 8�c:::=n::::::::ac::::::::ac=::ac=;::ac:::::;::n:::::c:::=r�!)

viel aus, er holte tief Luft
und sagte, anerkennend:
"Aber schoene Schinken
haben Sie! Das muss man

Ihnen schon lassen ... "

Bin Strafrichter vernahm
einen Zeugen, der ge
schickt allen unbequemen
Fragen auswich. "Sie
scheinen wirklich unge
woehnltch klug zu sein",
meinte der Rechtsanwalt
schliesslich ärgerlich.
Der Zeuge laechlete :

"Wenn ich nicht unter Eid
sruende, wuerde ich das
Kompliment erwidern, Herr
Rechtsanwalt I "

D i e Schwiegermutter
zum jungen Paar, das auf
die Hochzeitsreise faehrt:
"Kommt gesund wieder
und gemeinsam!"

"Hrn", meinte der alte
Hausarzt, "und auf welches
Nasenloch gedenken Sie
slch zu spezialisieren?"

TODAS DEVEM USAR

�--�!!!!!!!!J.

r/J

Emor.c....- com vantapm pua
tombAt_r.. r.sularidade& das

fuftQC.. p.rl6dlcas dU senhoras

fLUXO·SEDATINA I

p_.a aLta compro"ade. .flcácta'
multo r.c.ltada. 0.,,_ ••r UQM

com con'lcnça �

FLUXO-SEDATINA

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ka-
.kísetros, Maci
eiras, Ieboríca
beiras, etc. Ro
seiras, Dehlíes,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, erc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel II
corupa�
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O Doutor Peregrino Ferreira, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina; ne forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital, com o

'prazo de 20 vinte (20) dlas, virem ou dele conheci
mento jíverem, qúe por parte de Anélia Enke Kars
Jen, me foi dirigida a petição do teor seguinte:
"Exmo, ônr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ia
raguá do Sul. Anélia Enke Karsten, bresllelre, viúva,
doméstica, residente à Estrada Nove, neste Munici
pio, por seu bastante procurador e edvozedo, infra,
assinado, inscrito na Ordem dos Advogados do Licença construir um muro de alvenaria no alinha-
Brasil, Secção deste Estado, sob o n. 387, com es- Portaria Nr. 2 mento de sua propriedade. Guilherme Spengler, bras.,
critório à rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.437, O sr. Artu� Müller, Prefeito Municipal de Iara- indo - Licença construir um aumento de alvenaria no

nesta cldade, vem expor a V. Excia. o seguinte: guá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: predio de si propr., sita a rua Mal. Deodoro. Roberto
1.) Que em data de 6 de março de 1952, mediante Nomear Oldegar Kanzler, pare: exercer,o cargo Grandeberg. bras., comere, - Licença construir cêrca
escritura pública de compra e vende, adqulrlu pera de Escriturário Padrão "X", do Quadro Unico do de sarrafos no imóvel de sI propr. bem como for
os seus três Iilhos menores, VALERIA, de 15 anos Municipio percebendo os proventos consignadas em, necimento alinhamento. Carlos Müller, alemão, co-
de idade, WALDEMIRO, de 10 a[1OS de idade, e lei.

.

merc. - Licença efetuar pintura Interna e externa de
WALDEMAR, de 9 anos de idade, um terreno edifi- Registre-se e Cumpra-se s/ propriedade. Werner Voigt, bras., mecânico' - Li-
cado com uma casa de madeire, situado neste Mu

.

Prefeitura Municipàl de Jaraguá do Sul,' em 4 cença estabelecer-se com oficina de consertos de
nicipio à Estrada Nova, com area de 4.110 m�., com de Janeiro de 1956. Artigos Elétricos. Guilherme Pradi, bras., comerc., -

137 mrs. de fundos por 30 mrs. de frente, na dila ARTUR MÜLLER Licença construir uma vitrine no predio de sI esta-
estrada, conforme prova com a certidão do Registro Prefeito Municipal belecimento comercial. S/A. Pernambuco Powder
de Imóveis que a esta acompanha. 2.) Que agora, Factory - Licença construir no terreno de si propr.
entretanto, pretendendo melhor ou aquinhoar os seus Portaria Nr. 3 um paiól destinado a depósito de explosivos. Dor-
ditos três filhos com uma eree de terras maior e de O sr.: Artur Müller, Prefeito Municipal de Iara- cidio Lorencetti, bras., operérlo ' Llcençe construir
valor superior, quer vender aquela que 'já pertence guá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: mausoléo na sepultura de seu filho, inumado no

aos seus filhos, pare adquirir essa, constante de um Conceder exoneração a Miriam Floriaui, ocu- cemitério municipal. desta cidade. Adolfo Hermann
terreno com casa e benfeiforías, parte do lote de

pente do cargo de professor Padrão "S", do Quadro Schultze, alemão; mecânico - Idem, Idem Idem, na

terras conforme Estrado da Transcrlção de .Imóvets Unico do Mnnicipio, com' exercicio na Escola "D. sepultura de Ernst Bengen, inumado ne cemitério
que a esta acompanha, e situado neste Municipio, à Pio de Freitas", de Estrada Nova. muníclpal. Oswaldo Zotz, bras., comere. - Idem Idem
Estrada Nova, fazendo frente na mesme estrada, Registra-se e Cumpra-se Idem, na sepultura de sua mãe, inumada no cerníté-
travessão dos fundös com o Rio lta�oc,ú, ext�eman- Prefelture Municipal de laraguá do Sul, emê rio municipal. João A. de Siqueira, bras., res. em

do por um lado com terras de Ioão Bertoll e do de Janeiro de 1956. Corupá - Idem Idem Idem, na sepultura de Maria P.
outro com Julio Karsten, contendo a area de 141.890

I I
ARTUR MÜLLER da Costa, inumada no cemitério munlc. de Corupé.

m2. 3.) Que diante do exposto, há extraordinária
'

, Prefeito Municipal Eleonora Werner da· Luz, 'bras., domest. - Idem Idem
vantagerrr pera os menores, ruzão porque mandando Idem,' na sepultura de Nestor da Luz. inumado no

V. Excla. proceder à avaliação dos bens em apreço cemitério munlcipel.. Adalberto Krause, bras., comere.
e ouvido o representante do Ministério Público, se Portaria Nr. 4

de Iara- _ Re,quer Alvará de Heblre-se, Theodoro Hínschíng,dí d di f t elverä afim de O sr. Artur Müller, Prefeito Municipaligne man ar expe Ir o compe ene,', 1 bras., representante _ Idem Idem Idem. Alfredo Ma'nn,f t t
-

N t dí
-

gua do Sul, no uso das suas atribuições, resolve: ...."

que possa e e uar a ransaçao. es as coo lçoes,' .', .
. bres., marcíneíro _ Idem Idem Idem. Carlos Müller,parecendo a penctonãrte ter evidenciado a conve- Nomear H,:len�. �,Ias, para exerçe� o cargo d.e aleqtão, comerc. _ Idem Idem Idem. Procópio P.

ni�ncia da transação, espera que,' A, esta com os �r�fessor Padr�o A, ?O, Quadro U�ICO do. Mum- Lima, bras., comere. _ Idem fdem Idem. AfonSo A.
inclusos documentos, V. Excia. dê a este. pedido fa ,CIPIO, ,com yen�l�entos fixados em, 1�1, e desJg.na-!? Ma,hnke,I' bras., res, em Corupá _ Licença construi,ra'v I acolhida Assim P deferimento Jaraguá do para ter exerClCIO na Escola "D. Ã)IO de Freitas, .. .

'

,vor e . ..

'.
'

.

. .',',
'

. .

casa de alvenaria no distrito de Corupa. Guilherme
Sul, 17 de novembro de 1955. (ass) ArqUimedes de Estrada Nova.. ., '

_

D t (. I d t 'Ih t d
'

I d' Registre se e Cumpra-s,e Vlebrantz, bras., res. em Corupa Idem Idem Idem.
an as. co a as es ampl as es a uals no va or e "

'

R d If H b b d' 'Id" Id
- .

'Id'
C Q � �o d'd 't' t'l' ,d d t

.

_ Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 5 u o � ar s, ras., pe relro - �m. em, em
r"" u,u.,: eVI amen e I�U I Iza as com a a e assl

de Janeiro de 1956.
' nesta Cidade. Walrer Herte,l, bras., relOjoeirO ,- Idem

natu�a)., �, �ncontra�do se, o esposo ,d� requerent�, MÜLLER Idem Idem no terreno de si propriedade nas conver-
em lugar IDcerto ,e. nao sabido, e por nao ter a me�� , ��Te�� Municipal gencias das ruas Mal. DeodorO' e Av. Getulio Vingas.
ma, por hora, qualIdade legal I?ara req�erer, em )UI- DESPACHO _ 'D e f e r ido'

,

zo, a venda da bens de seus filhos menores, embora
os esteja administ·rando', fi ,requerimento do Dr. Pro�
motor Público d.é! Cemarca" .se. passou. o presente
ediJal" pelo qua,l ch,ama e çita a· WALTER ,KAI]S�
TEN�, par,a dentr� do pr�zo de .vinte dias, a,:contar
da",primeira publ_icação ,deste no' DiárJo, da, Jllstiça,
requerer a venda dos ;l?ens de seus, ,filhos minores
eu dar con§�.nfi�en,to. a sua, e�PO�é;I para qUe o faça.
E para que chegue à noticia a público,' e ao conhe
ê,imentö de 'Walte,r Karsten, se passou o presente
edital, que ser,� afixado no lugar de costume, à!5
portas do Forum, e publicado no Diário da Justiça
e jornal local.'Dado e passado n.esta cidade de Ja
raguá do Sul, aos dezenove dias do r;nez de dezem
bro do ano' de mil novecentos e cincoenta e cinco.
Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, em exercicio, o subs-

, crevi. (ass) Paulo Peregrino Ferreira - Juiz de Direj�
to. "Confere com o, original; dO' ,que. dou fé.

Jaraguá do Sul, 19 de dezembro de 1955.
O escrivão em exercicio
AMADEU MAHFUD

'OOOOOOOOOOOO�OOOOOO��OOOO�OOOOOOimi
� CLINICA DENTÁ�IA - �AIOS.X �I Dr. Osn, Cubas

_

O Aquln0!ll
� I CIRURGIÃq' DBNTISTA I 00
� CLINICA • CIRURGIA BUCAL - PRÓTBSB 00
� Tralamenlos ,de canaes' sob conlrOle radiográfico �
� Modernas Donies móveis em micronium e ouro platinado �
� HORÁRI O �

00 MANHÃ - das 8 às 12 �
00 TARDE - Atende com horas Marcadas; �
00 Residência e Consultório ao lado da. - - 00
� Prefeitura Municipal -:-' Fone 220 00

�I�� 111 ,

IDr. BenDo Knudsen
com especialização na Alemanha

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

Epilepsia - Paralisias '- Plástica de ,Lacunas Ósseas do
.

Crâneo - Cirurgia da Dôr

, Consultório: Residência:
Rua Mona. CellO n. 211

, I Rua Comendo Araújo n,',
193

Hdificio Pugsley Edificio Silva Lopes
Sala 908 .

- 90. andar Apto. D -" 100. andar

CURIr:m:BA.

Prefeitura IMunicipal de Jaraguá do

, Portaria Nr, 1
O sr. Artur Müller, Prefeito Municipa! de Ja

raguá do Sul, no uso das suas atribuições, resolve:
Exonerar o Estranumerário Referência' XXIII, Olde
gar Kanzler, em virtude de sua nomeação pera ou

tro cargo público,
Registre-se e Cumpra-se

Prefeítura Municipal de Jaraguá do Sul, sm 4
de Janeiro liIe 1956.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

Dr• Francisco Antonio Piccione
"

:M�D:m::CÓ
Cirurgia Geral de adultos e criançab C11-

. nica Geral - 'Partos - Operações -
Moléstias de Seilho'ras e' Homens. .

'Espeéialis'a ein doedça.s de crianças
Atende no HOSPITAL' ',DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka),' �as 9 a� 12 hs. ,HOSPITAL
JESÚS, DE NAZARE das 15 as 18 hs.

,

' '

.� ;'-

coRUpA .- s�:J!.IInIrA CArA,R..m:NA
�

.
. -
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Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOQADO I

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

,
,

/araguá' do Sul
'

Sal Prefeitura Munici�ai de Jara�uá UO �ul
'REQUERIMENTOS DESPftCHf\DOS

Erwino Gramkow, bras., motorista - Licença
construir rancho de madeíra nos fundös de sua casa

resldenctal. Walter Hertel, bras., reloloeiro - Licença
vt transferir si esrebelecímemo comercial pare o
predio da Av. Getulio Vargae. João Planinschek,
bres., func. federal - Licença construir duas casas

de madeira. Friede Weber, bras., res. em Corupá -

Carl Scbaefer, indust., res. Retorcida - Requer
cancelamento do. imposto 51 caminhão de carga.
Leonardo Dias, l>ras., ferreiro - Requer canc�lamento
do imp. sobre ferraria. Arthur Porath, bras., moto·
rista - Requer cancelamento do imp: sI empresa de
passageiros entre ésta cidade e Rio da Luz,. Affonso
Franzner, bras., lavrador - Requer cancelamento do
imposto sÇ)bre: camionéte. Udo Prochnow, br.as.,
lavrador - Idem Idem Idem. Guilherme A .. Scheibei,
bras., motorista - Idem Idem Idem. Waldemar Gumz.
bras., industrial - Idem Idem Idem. Zeno forroni,
italiano, ind., - Idem Idem sI automovel particular.
J. Alfredo Emmendoerfer, bras., indo • Idem Idem Idem.
Keller & Cia. LUla., . firma bras. - Requer cancela-
mento dos impostos sI atividades comerciais no

. Municipio. Erwino Schade, bras., comerc. - Idem

lIdern Idem� - DESPACHO - CanceJe-s-e

.

.

Elisabe"tp 'R, 'Gres�inger, bras., comerc. - Requer '

certidão si ,é ,ou não devedora a Fazenda Múnicipal.
DeSPAC�O - Certifique-se o que constar.

Alexandrina F. da R<i>sa Martim, bras., domest. -

Requer çertidão si em 1932 seu' falecidó marido ou
a própria::requerente possuiam bens lançados no

Municipio.
.

_

DESPACHO "- Certifique-se de acordo' com a

.

' informação.
,

'

.

, Ölto Hilbi'echt &. eia., firma bras. - Réquer
seja anotada a alteração de sua. razqo social .para
Irmãos Hilbrecht & Cia. Ltda., bem como solicita
seja cancelado o imposto sobre vendas de fél�endas
a varejo. Victor Hansen, í bras.,' comerc. � Requer
trqnsferência para seu nome dos impostos si ativi
dades çomerciais reto a Bai' e Restaurante, adquirido
de João Cardoso. Casa Portugal Ltda., firma bras. -

Idem Id�m si comércio a varejo de fazendas e arma

rinhos, cujo estabelecimento adquiriu de Narci·so
Augusto Lico. DESPACHO - Averbe-se.

, Henrique Jacobi - bras., func.' municipal - Re
quer trinta dias de licença para tratamento de saúde.
Amadeu Mahfud, bras., escrivão - Requer certidão
si a massa falida Com. e Indusfrial Garipaldi Ltda.,
é ou não devedora a Fazenda Municipal. Walter
Hertel, bras., relojoeiro - Requer licença para demo
lir

.

parciàlmente o predio' de si propriedade situado
nas convergencias da rua Mal. Deodoro da Fonseca
e Avenida Getulio Vargas.
DESPACHO - Dderido nos lermos da informação..

Departamento de Expediente, Educação e As
sistencia Soci�J da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 2'" e Dezembro -de 1955.

I OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do DEEAS
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CORREIO DO PO'YO!ÄG�
ANO XXXIV - ._allÁ DO SUL - DOMINOO, 15 OB ,.'''RO OB 19M - SANT' CATARIN' _ N, 1.8731�"" Jatagali �'" Sal !

,

>

GÁs °ODEROSO MUNDIALMENTE fAMosd FOG0ES I
à' '(JAS I

J
IMEDIATA

ENTREGA

" L O C A I S' "
FalecimeDto
Candida 'om.aselli. No dia

, 10 de Janeiro p.p., onde
:.-------- ..1 residia em Duas Mamas, S

Mais uma p.lle inaUÚUrlldB. Theodoro A. Beeker - SCJ ke, com 46 anos de ida. faleceu com a idade
.

de �
�ealisou:se domin�o ül- Vigário de São Judas de, era casada com Bo-

90 anos. o sr. Oandídoj].
timo a mauguraçao de Tadeu - São Paulo. Ha- .

Tomasellí. �
mais uma ponte, na Es- verá Almoço, J:antar, Oa-

berto Jorge Funke, resi- Contraill.nupcias em

Itrada Lehnert sobre o fé Churrasco Bebidas dente em Estrada Nova; 1888 na Italía onde nas- �Rio Jaraguá. AU '�stive- JJgos etc. A 'festa serÁ Rosa Balsanelli, com 45 ceu, com Dona Margari- li�
.

ra.� o sr. Prefeito Artur abrHhantad? pj concei- a,nos -de idade, era easa- da Micheluzzi já, falecí- � ;111 em exposI"ça-o Da
�ulle�, v.e�eador�8 M!!- tu�do c�nJunto dos Ir- da com Luiz Balsanelli

da.
. . f! " .

no Níeolíní e F I d é l ts maos Freíner de Rodeio. .' .
'VelO para o BraSil no

! C ß � ß H'OP'M ß n •Wolf, revdos, Padres Jo· _.

residente em RIO Molha; ano de ,189u, juntamente U n
sé e Fidélis Tomelin Irmaa DIlIlei. De passa- João Tecilla com 56 com seus 3 irmãos Pau- It '.r........ C"....I�('. ,_...... -,'m

alem de o�tras autorida� gem est�v� em J,?-raguá, anos de id,àd�, era casa- ,lO, August? e Lucío, t?·'
-

-:;:: :::.::::::: Rua Marathll Deodoro. 240 �
des. Recebidas com ma- on�e VISI�OU, diversos do com Paullna Felíppe dos talecídos e, mais �
nifestações de regosijo a�lgos o .rev. I�mão Da· Tecilla, residente em u�a irmã Lucia, eínde

. '.
da população local, no DI.eI, . ant�go d�retor do Pedras Brancas; Maria existente.

' ,m�l_iI!IiIEl�dIEIIl!E'li! II. iii:_! i 1iiI!!iiiJ!Iiiiii!'1IIIIEl!li

äto inaugural fez uso da GInáSIO Sao LUlS. Schlawanitz, com 44 Residiu até 19t9 .em. 'IF b
.: I • I

palavra o vereador da- Anirersárics. Faz anos anos de idade, solteira, Luiz Alves, quando

en-I"
", r"'5 (S;zoes'I �.alarlas,

quela zona, sr. Fidélis hoje a sra María dos residia em Garibaldi; tão transferiu sua resí- � � M I 'tmpa uT Ismod .

lIT 'l'f dí d
.

_ .'

J ã L
. dencí D M a ei as, reme eira

won, que. isse '. a, ne- Santos esposa do sr. o o orencettí, com 93 encia para uas a-

cessi�a�e daquela obra, Germa�ó dos Santos, pro- anos de }dade res�dia em mas, sendo um dos �un-
- CURAM-SE RAPI�AMENTE COM -

construtda em. colabora- fessor em Rio da Luz; Itapocuaínho: Maria Jor- dadores dessa Iocalída- "Capsulas Antisesonicas
ção entre os moradores a sra Zélia Rengel es- dan, com .75,' anos de de.

_

.. •.
'

'da �if!!,. e,;c;l'�' Prefeitura posa ·do.' sr. Pedro Ren. idade! -era casada. com
. 1?eixa. depois de uma lU Mlnancora"

MUDl,C,,IPa,J. Resa,ltou o gel, industrial. Andre JOrdan,,' residente' eXI$tenc,I,.a de .90 an�s, 1 I
era4or. ,as .9�!a. adm! - Ainda na mesma data e� Itapocusino; Paulo, mes e 5 (llas,.6 filhos v�vos III

Bm 'Todas as Boas, Farmácias

Dls�...atlV,as ',dO sr. PrefeI,,- a, sra., Emilia Rubini ZIlse" com 56 ,an08" de João, Anto,"DlO,' Jeronímo, I É um produto dos L b tó' MINANCORA

Ito I\l'tur.Müllef, que em esposa do' sr. ,Virgili�. idad�,
.

era �iuvo de .I�a �nibal. Sa!ltos e ainda 2._ ,.

a ora rros .

G,arlbaldl,mandara cons- Rubini, industrial em Scheider Zllse" reSl,dla fIlhas Ma�la,.casada �om IIII ,- Joínville - Sta. Catarina
.

trutr 5 pontes e dois pré- Barra .do Rio Cêrro. em Rio da Luz; Alvina Jacó _ Gaío e ç:�tarlD D·
. ..

.,

dlos eseolares,' .alem da Dia t6,0 sr. Darcy L. �loc,k, com 87 anos de 'ca,sa�a CQ� LUIZ �ech. EIIlSIEnI!!!!!!!!!:;iiE!!lI!lli!ll�I!IiE!:===!! �11l!E.
reforma completa de dí- Buchmann, filho do sr. Idade, �ra' viuva, .resi�ia' D�IXA malS 6t nétos e

versas. estradas, entre Harry Buchmann, resi- em RIO' da ' Luz, ,Ebz� 73 blsnét!>�., : ' "

as quaIS a �eral que, de dente nesta cidade. Bae.rwaldt, com 29 anos
"
A. fe:mJha enluylda ,o

Jaraguá val até aquela Dia 17 A.mazilda filha de Idade era casada com Correio ·90,Povo ,apre

local.idade, q�e hoje po.; do sr. João L. da Costa, Emilio Baerw�ldt, resi· senta �u:as\�i.Dcéras con,..

de se qualifIcar entre industrial em Itapocusi. den�e � em� RIO Cerro; dolenClas ..
uma
..df!'s melhores do nho; a sra. 'Elly'Elfrida Sofia.PInter, com 76 anos

mUDlClplo. Hadlich, esposa do sr. de Id,?-de. e�a casad.a
. Agradeceu o sr. Pra- Alvino ;Hadlicb, indus;' com MIguel PlOter! res�· Regh:�tro Civil
feito em discurso, refe- trial em Estrada Itapocú, dente. em Garlbaldl;
rindo·se ao apoio qUe a menina Maria de Lur· FranCISco Ma�heus, com [reQe P. Günther Oticial do
sua administração sem- des, filha do sr. Pedro 50 anos de Idade! era Registro Civil do IO. Distrito

pre teve da Câmara Mu- Rengel. Na mesma data casado .c?m InfanClaRo· da Comarca Jaraguá do Sul,
nicipal e da

J)(�PulAiliO"I�"
ê-':WeJ.flr"'����, residIa.no Morr� da Estado de Santa Catarina,

dando�,�ada • 'J)roprietá:rio do Espres'so 1li'a' �la, .:F:J'..amuseo
,

Brasil.

p9Dte" cujo benzimento Jaraguaense. �aas, com 60 an:os de
.

faz saber. que c<?mpllrece·
logo em seguida foi rea· Dia t6 o sr. Francisco Idade" el�a ,ca!lado com Iram nQ cart6riO' exibindo os

lisado 'pelo fev. Padere Ltly, indu.trial em Gari- An!L M�as, :resldente ,em docume�os exigidos pela lei
José. baJdi; ,o sr. João Carlos Tr,es Ri08-�j(� Norte; Ar afim' de 'se. habilitarem ?ara

Ao mei-o dia foi ofere. Stein, comerciante, em no KJ,"etschmer, com tO cas'ar-se:

cido 'as autoridades e
Estrada 'Jaraguá. �nos de idade, filho d.e E I

demais convidados um Dia 19 o sr .. Alfonso Otto' Kretschmer, .resl- dita� n. õ.93?, �e 5-1( .·56;
almoço.' Nicoluzzi; o menino den�e, em· ItapocuslDh?; Onad�r,de Ohyelra Molla ,e

AgostinhQ, filho sr. Emi. EurlQo FrederICO Henrl- Yolanda M.ar�a Nicol,,!zzi Edital n. 3.942, de tO-lo.�56.
Ir8n.IISII Fesla. Dia 11 de lio Nicoluzzi; o sr. Hei. que yas�l, com 56 anos

. �Ie, brasileiro;•.�oll�mo, Levino Struck é

Março, haverá grandio- tor Pereira e o sr.' Gui-, de Idad.e, er.a· caSado tlpc;>grafo, domlcl!lado � Ana Rosa
sa festa do lançament(\ Iherme Schmidt indus- com AlvlDS. WIlle Vasel. residente, nesta clda�e, a Ele, brasileiro, solteiro,
da pedra f';lndament!ll trial em Estradá'Nova.. residente em Três Rios rua _Pres�dente Epit�c!o panificador, (jomiciliado e

da n�va ma�rlz"ParóqUla Dia 20 o sr.' Santos do Norte;. Jo�anQes An· Pesso�, !aJho de Tarclclo,' 'residente m�sta cidàde, ii
de Sao Bento do S�l. As Tomaselli, filho do sr.

dreas' Friedrich �08ch, de ,OhveJr� ,MOlla e de rua Marechal Deodoro da
5 h$. da tarde do dia 10 Inacio Tomaselli. com 87 .anos de Idade, Izaura R�th�s:. Fonseca, filho de Gusta�
recepção de Sua Excia. D' 2t H')'d'

era casado com Ema Ela, braSileIra, soltel,ra, 'vo Strnck e de Laura�
Revma. D. Inácio Krau-

Ia a sra., I a Gosch, residente nesta doméstica, domiciliada e ,Struck.
se, n. D. Adm. Apóstóli· :el�h, �sp��a do sr. IR:- cidade e Er,vin.Enke, com residente nesle distrito', á Ela, brasileira, solteira,
co de Joinville� 'po o. eLe., a sra. nds 64 anos de Idade, era Estrada Nova, filha de '

ereua �ma eSl?osa � viuvo de' Emilia En�e, Venancio Nicoluzzi e de .operária, domiciliada e re·

Fasla de S. Sebastião. No sr. AntoDlo Pereira LI- residia em RiO' Cêrro. Wanda Nicoluzzi
sidente ·neste. distrito, �

dia 22 do corrente, nes- ma.
. '------------' Es,radil' Ribeirão Molhá,;

�ci������. A��s��ve���===============================fi�deLwn'in���.�
to Rei, como de costu· antes os cumprimentos
me -haverá a festa do do "Correio do Povo".
Padroeiro da Paróquia Casament.. Realizou.se
de Jaraguá do Sul. '

ontem nesta eidade o'
Os festejos externos casamento de Guido

terão inicio na véspe. B h
.

ra às 17,30 hs. continu-
.

ruc com a srta. Cilly
ando no dia da Feeta.

Gaedke.

As 20 hs. prqcissão lu- Obiies Inscritos. No Car
minosa com a. imagem tório do Registro Civil,
do Padroeiro. Sendo, ó foram inscritos OB' se

Pregador o Rev. Padre guintes. obitos: Irma Fun.

LlMPEZAI COMODmADEI BClONOIIÖAI
SI!IiUIlANÇAI '

EdiJal 0-.3:940, de 10.!o.·56.
Ruy Krehoke e

Ber.ha Ru.satz
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filho de Emi·
Iio Krehnke e de Lifa Köpp
Krehnke.

'

Ela, brasileira; s(i)lteir�,
,

doméstica, domiciliada e
residente neste distrito, em
Rio Cêrro, filha, dê Au
gusto Ruflsatz e de Ama
lia Junge.

. E para que c!legue ao co�
nhecimento de todos,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
.sa e em cartório onde será
atixado du,unte I) dias. Si
alguem souber. de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legai!>
1. !:,
_, '_ 'I, '

IRENE PEDRI :GÜNTHER
UtiClaJ

,
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economisa-se tempo e dinheiro.

s�BÍi 't'Ret""
•••

ESPECIALfDADE

,laralilldlo com §albâto ., (Marca Registrada)

Virgem Especialidade'
dia (lAD ,WlE1fl16lL KN]]))[J§IlR\lAlL ..

_ JonlillviUe,"
'_'
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