
50 Milhões
Para aombat.er
'IV'd"R e ICOS

de Cruzeiros Ilotcs & Ilctícícs
Poliomielitea

-x-

Um novo escandalo
acaba de explodir no

Rio. Desta vês föi no

Centro de Pesquizas Fi
sicas. Uma denuncia de
G esar Lattes deu origem
a uma devassa. O resul
tado foi um desfalque de
CrS 5.079.951,00..

-x-

Os trabalhistas do Bra
sil querem se misturar.
Para

.

Isso pretendem
unir-se o PTB, PRT e

PTN; que já entraram
em negociações.

-x-
Vai entrar em reestru

turação o Instituto do
Mate, uma das muitas As associações de elas
autarquias desneeessa- se,' comerciais e índus-
rias que existem no Bra- triais vem protestando
sil. E como reestrutura- contra a portaria que
ção quer dizer arranjar estabeleceu novas taxas

!

emprego para afilhados, postais.
consta que mais de cem Uma .carta passou de
novos lugares serão 60 c�vos para dois
abertos. cruzeíros e. cincoentaVicente Guimarães, autor de mais de uma

-x- centâvost-e uma. caixadezena de belos livros para crianças e diretor de
A Oompanhía Sueca I postal de 01;' 96,00 paraSESINHO. completará cincoenta anos em Maio, ÔO�dia, 23. O transcurso de seu cincoentenário será de Navegação, atenden- CrS 1.500, .'

.

assinalado com uma edição especial de suas poe- do a um pedido das au- -x-

sías infantis, por iniciativa de seus amigos e toridades brasileiras, re- Consta que o sr. Café
admiradores que assim prestarão ao consagrado solveu não mais trazer Filho, ex-víee-presíden
escritor a melhor das homenagens que se pode automoveis para o pais. te da República vai abantributar a um homem de letras, principalmente a _Afinal os estrangeiros donar o partido do sr.
um homem que dedicou os melhores anos de sua vao .acabae com 0.00':1- Adhemar de Barros in-
vida, a melhor parcela de seu talento, à críação trabando no. Brasil, Já gressando na UDN.
de obras destinadas à nossa infância. Livros de que as autoridades bra- . ,

Vic8@te Guímaeäes.: como "Joã9 _Bolinha -Virou' síleíras não deram conta. (Continua ,��IIi�a piu.ina),,' �

"Gente"", ,n�a' �R1ÍH''', �Eí'á uma vez. um&-Ob:ça��
o

'.• � �. '''''''-'� .,.- �_�-,_,.·..<u_<.........? ....::::::""-�.��,.-..--
"Príncesínha do Oastelho Vermelho"; "Rui"

.
(Bio

grafia de Rui Barbosa para a infância e a juven
tude) e tantos outros, se impuseram a admiração
de nossa infância e juventude, e os seus perso
nagens vivem, hoje, na imaginação das crianças
de todo o pais.

.

Vicente Guimarães, o 'querido "Vovô Felícío'
das crianças entregou aos seus amigos, para a

edição, os originais de suas poesias, que surgirão
em belo volume, sob .0 titulo "Anel de Vidro".

Os que. quizerem aderir a esta homenagem,
devem dirigir-se à Rua do México, 31, 9°. andar,
redação da revista SESINHO, Rio de Janeiro.

o problema Aço

,-x-
Os lideres russos Ma

rechal Bulganin e Níkí
ta Khrustchev estiveram
de visita aos centros
atomicos inglezes.
Nas .

suas passagens
pelas ruas os represen
tantes sovíetícos

'

foram .

vaiados pelo povo. Os
polonezes e checos vindos
dos campos de concen

tração russos, atualmen
te exilados, em número

superior a cinco mil fi
zeram uma passeata de
protestos pela visita.'

RIO, 26 - Durante no Brasil. Concluiu apre- do Presidente da Repú-I de informação sôbre a

recente reunião da díre- sentando como principais blíca para enviar espe- aplicação da referida
toria da Fundação Bra- aspectos, três medidas cíalístas brasileiros ao I verba, o protessor Mau
síleira Contra a Polio- que julga inadiáveis para exterior a tim de estudar ricio de Medeiros solicí
mielíte, o presidente o êxito da luta contra a o assunto. Disse que o tou à Fundação Brasí
executivo dessa entidade poliomielite entre nós: Govêrno solicitara ao leira Contra a Paralisia
fez entrega ao Ministro criação de centros de Congresso Nacional seja Infantil a designação de
da Saúde, professor Mau- pesquisas, instituição de aumentada de vinte para uma comissão para ela
ríoío Medeiros, de um órgãos de recuperação cincoenta milhões de borar os estudos que
relatório contendo obser- e instalação de labora- cruzeiros a verba destí- servirão de base .às in
vações colhidas em Bue tóríos que produzam nada ao combate à po- formações solicitadas
nos Aires, quando ali vacinas e outros meios liomielite. pelo Poder Legíslatívo,
esteve em companhia de de defesa. Tendo recebido pedido
outros médicos patricios ;::;;;;::;:::;::;:::;:::;:::;:::;:::;;;;:;::::;;::;:::;;::::;:;;::;;::;;::;;::;;:::::;
para colaborar com as DECLARAÇÖES DO
autoridades argentinas I MINISTRO DA S AÚ D E
no combate ao surto de

.

paralisia infantií. Falando a seguir, o
. ministro Mauricio de

Aberta a reunião, que Medeiros fez duas eomu
foi presidida pelo Minis- nicações de grande opor
tro da Saúde, o proíes- tunidade, dizendo que em

sor Matinho da Rocha atenção aos resultados
f�z longa exposição so- das observações de dois
bre o que viu em Buenos médicos paulistas que
Aires, ilustrando sua foram à Argentina e

palestra com projeções concluiram pela neces

clnegraficas, contendo sidade da aplicação do
,

dados estatísticos sobre pulmão de aço, o Minis
a meídencía da polío- tério da Saúde aoabava
mielite na Argentina e de conseguir autorização

Recebemos a seguinte I
manas existentes, de Ion-

carta e agradecemos: ga data, entre Santa Ca-
"Florianópolis, 12 de tarina e São Paulo.

abril de 1956. - A Diretoria provisória
Senhor Diretor: do Centro Paulista de S.
E' com o máximo pra- Catarina é a seguinte:

zer que levo ao conhe- Presidente: Prof. Angelo
címento desse conceitua- Ribeiro; Více-Presíden-

M' l·c·pal do periódico que, a 11 te: Brasto Macedo: Se
. un I pretérito, nesta Capital, cretários: Caetano João

.

. foi fundado o Centro Pau. Murari e Dímas Siquei-Esteve reunida a Cã- ça d� Corupá e �a Com- lista de
I Santa Catarina ra Campos; Tesoureiro:mara Municipal, compa- panhía :relefoDl�a, ��- (C. P. S. C.), entidade ou- Washington Prado; Orrecendo todos os vereá- bas pedindo majoraçao jo escôpo principal é ganizadores do Ante-Pro.dores. Lido' o expedíen- de ta�a� -de luz � tel�- congraçar os paulistas jéto dos Estatutos: Prof.te, que constou de di- f�nes. Julga?do.. ms�fl- residentes em Santa Ca- João dos Santos Areão e

versos projétos de lei do Cl�ntes as JUstl�lcaç,oes tarina ou em trânsito Prof. João Motta Pires.:Executivo e declarada feIt�s pelo Prefe�to para nesta unidade federativa, Neste ênsejo reitero alivre a palavra, dela usou pedldos de créditos. s�- a par da intensificação V. S. os meus protestoso sr. vereador Augusto plementares e esp�clals, do já tradicional inter- de estima e aprêço. CorSilvio Prodoehl para jus voltan�o-se a .pe�I� ao câmbio, em todos 08, ra- dialmente, Angelo Ribeitificar o envio de um ExecutIvo que JustIfICas- mos das atividades
.

hu- ro - Presidente.
telegrama ao sr. G9ver- se melhor o excesso de .

nado� Jorge Lacerda, so- arrecadação; aprovando
licitando a instalação jun- os pedidos de auxilio de

Carias & Consullasto
.

ao Posto de Saúde AID;1a Daugs d9S Santos .

local do serviço dentá- e Antero Pedrotti. I

rio.. P. Corupi. Este jornal é postado no correio to-
O orador resaItou as O sr. Hermann Schult- dos sabados devendo seguir para ai domingo pela

vantagens para a popu- ze mandou a Câmara cóo manhã. Si 'não receber reclame que nós iremos
lação pobre e dos esco- pia do requerimento di- ver quem relaxa o serviço.
lares desse serviço. A rigido ao sr. Prefeito, no Caçador - Jaraguá. 1. - O preço do porte de ar
proposição foi aprovada qual pede exoneração ma e licença importa em cerca de crS 220,00

ESTADO por unanimidade de vo- do cargo de professor por, ano.tos. de educação tisica, ale- 2. - A licença e porte não dá direito a caçarO Snr. Jorge Lacerda, num áto que Na ordem do dia fo- gando "ser impossivel a nos terrenos de outros. Para isso é sempre ne-bem demonstra o zêlo e simpatia do govêr- ram votados 08 projétos sua permanencia naque- cessaria a permissão do proprietario do terreno.
no pela Magistratura catarinense, concedeu seguintes: negando o pe- Ie cargo dada a orien- 3. - Quem fôr encontrado transitando comà nobilitante classe um substancial aumento dido da firma Tyresoles, tação anti-pedagogica e arma seIIl a devida licença fica sujeito a prisãode remuneração. Este aumento que não pode solicitando dispens� do contra os preceitos sa- de 15 dias a 6 mezes e multa de duzentos cru-
ser le�ado .� conta de prêmio quandO se imposto do ano de 1955, lutares da

o

educação fi- zeiros a tres mil, (Lei das Contravenções Penais).considera a \,levada função dos Magistrados, para o qual fora lança sica, imprimida pelo
foi mais tim dos acertos do atual governador do; alltorisando o can- Prefeito ao Ensino Mu- Funcionaria - Jaragui. O Prefeito não paga porque
cataJ.linense. E dai 'a razão das inúmeras celamento do imposto de nicipal". Declarou no en- não quer. E' pirraça. Não precisa de autorisação
demonstrações de aprêço que vem recebendo agiota, requerido por tanto, que somente se da Câmara, porqQ.e a verba está prevista no or-

de todos 08 recantos do Estado, tanto da Curt Vasel; mandand.o considera desligado da çamento- vigente. Salvo melhor juizo, deverá ser

parte dos beneficiados pelo aumento como para a Comissão de Via- Prefeitura depois de re- feita ação ordinária de cobrança.
daqueles que bem sabem avaliar o papel ção, Industria e Comér- ceber seus vencimentos Helio Teixeira - Rio. Recebemos com prazer a co-
do Poder Judiciário na sociedade moderna. . cio os requerimentos da de Janeiro a Abril do laboração, que será publicada. na medida' do

=-- -----__. --� Empresa ,de Luz e For- corrente ano. possiveI.

estudambrasileiros

..
Três- Plagrantes

Por J. DE CASTILHO PINTO

MUNDO
O Cominform, famoso organismo inter

nacional que agrupava os partidos comu
nistas de todo o Mundo e espantalho das
Democracias, foi afinal extinto. E os povos
livres, na sua. costumeira böa fé, mostram
se jubilosos, pois vêem no fato um bom sinal
do "Novo Curso" adotado pelos atuais dírí
gentes soviéticos. Não sabem eles, porém,
que se o Ocmíníorm foi dissolvido, é porque
não maís atendia aos ínterêsses comunistas,
como de fato não os atende visto que suas

funções estão atribuidas agora à Organiza
ção do Pacto de Varsóvia. De cautela pois,
é que deve ser a posição das Democracias
ante à extinção do Oomínlorm; não convém
"afogar-se em pouca agua" como diz o

velho proverbio.
BRASIL

Em nossa edição da semana passada,
comentava-mos com satisfação neste mesmo

titulo, as providê:.J.cias tomadas pelo govêrno
do Brasil com o fim de- combater a inflação
e baixar o custo da vida. Nem bem abor
dámos o assunto e eis que uma majoração
descomunal da tarifa postal-telegráfica vem
nos surpreender; parecendo que para esfriar
áquele nosso otimismo. E. o pior é qu� o
comércio e a indústria - os mais atingidos
pela majoração da taxa, porquanto os que
mais fazem uso da correspência postal-tele
gráfica - não tardarão, em consequên�ia,
a elevar o preço de suas mercadorias, com
isso tornando a vida mais cara ainda.

da aplicação Palmão . dedo

Cincoentenário
V-icente

de
Guimarães'

Paulista
Catarina

Centro
de Sta.

CâDlara

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-.Edital Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Atença-O
. Srs..�ela�ores de Estradas
MUnICIpaIS e Interessados

Portaria Nr. 69 em Informações, na Secção do Depart. de
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de Estradas de Rodagem Municipais

Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
.

Exonerar a pedido, Hermann Christel Leonard ôchulr-
ze, ocupante do cargo de Professor de Educação
Fisica, Padrão Z·5, do Quadro Unico do Muníclplo,
a .conter desta data. Registre-se e cumpra-se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 19
de abril de 1956.

Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

o Doutor, Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, 'Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital, com
o prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por parte de Camillo Piazera e sua
mulher Emilia Madalena Fernandes Piazera, me
foi dirigida a petição do teor abaixo: "Exmo. Snr.
Dr. Juiz de Direito da Gomarca de Jaraguá do
Sul. Camillo Piazera e Emília Madalena Fernandes
Piazera, ambos brasileiros e domiciliados e resi-
dentes 61I1 Joinville, ele guarda -livros e ela de Portaria Nr. 70
prendas domésticas, respetivamente, marido e mu- O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
lher, por seu procurador bastante, o advogado Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
infra-assinado, vem propor, como de fato e na Conceder trinta (30) dlas de licença para tratamento
verdade ora propõe, com o devido respeito' a V. de saúde, a Francisco Plnheiro, ocupante do cargo
Excia. uma ação ordinaria demarcatoria para avi- de Motorista, Padrão "X", do Quadro Unico do Mu
ventação de rumos, com queixa de esbulho, na.qual nicipio, com vencimentos integrais, de acordo com

sendo necessarío, provarão: 1.) Que os suplicantes, o que dispõe o art. 162, do Estatuto dos Funcioná
por herança de seu pai e sogro Angelo Piazera, rios Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, a

são os unicos donos e legitimos possuidores, dos contar de 26 de março pl findo.
lotes 7, 9, 11 e 13 da antiga Colonia Jaraguá, oon- Registre-se e cumpra-se
tendo esses lotes a area total de 971.000 (novecen- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 19
tos e setenta um mil) metros quadradros e limi- de abril de 19M.

.

tando-se, ao Norte, cl terras de Herbert Marquardt, Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
a Leste, com o chamado e conhecido travessão
Geral, a Oeste, com o Rio Jararaca e ao Sul, com ..Jl:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::::;::::::::::::::::::::;:::;::::::::::�...

terras de Romano Paternolli, lavrador, domiciliado n 1l'\\TO>o ��llrlHI TCl' A1[Jf'Wil' A �T�T ··':.ii:.·e residente nesta comarca, de estado civil e nacio- llJ.I Jß. .....� \l.J ffi\n. !VlißU"iJ 1."iJ
nalidade desconhecidos para os suplicantes, e com MEDICO CIRURGIA.O II·
um remanescente na referida colonia Jaraguá, ::

pertencente a outros sucessores, a titulo síngular Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
ou iniversal de Angelo Piazera, possivelmente . sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre li
Affonso Piazera e sua mulher Alice Piazera, e ou H
quem de direito, conforme prova o documento CIRURGIA - SENHORAS -:- PARTOS - CRIANÇAS E ii
anexo sob n. 2; 2.) _ Que as divisas Norte e Sul CLINICA GERAL ii
dos referidos lotes nrs. 7, 9, 11 e 13, inclusive. as I ::

formadas com as propriedades de Herbert Mar- II Longa pratiea em Hospitais Europeus ii
quardt e sua mulher, ao Norte e com a de Romano ii Consultório e residência: !I
Paternolli, e os proprietaríos do remanescente da ii ii
Oolonia Jaraguá, ao Sul, são formadas por linhas ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii
secas, retas e perpenticulares ao mencionado. velho iI CONSULTAS: ii
e conhecido Travessão Geral, com o qual, conse- ii

h �"oras II

quentemente, formam angulos retos, conforme ainda ii Pela man ã: das 81/2 ás 11 ,.. li
pode ser observado por marcas antigas feitas nas ii Pela tarde : das 14 1/2. ás 17 1/2 horas II
arvores existentes no looal.. quando da antiga me-I ii Atende chamados tambem à Noite !!
dição dos mencionados lotes; 3.) Que, entretanto, a ::::..\

.
. o'!:�!

referida II' ha que divíd. , 1
.

d d d
. ..--_.__ _-_ _ _.__ _ _ -1'1

. .

n e I I e ao su a proprle a e os -_.__ _., _.- � _ .. _.__ _ _ - -.:

suplicantes com as terras de Romano Paternolli e I,!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!II
o remanescente da Colonia Jaraguá, foi criminosa
mente desviada para o Norte, havendo sido arran
cados diversos marcos e ficando os süplícantes
esbulhados de consideravel area de terras que, na

sua maior parte, está sendo indevidamente
ocupada pelo confrontante Romano Paternolli que
nela faz derrubadas para explora-Ia na sua lavou
ra; 4.) Que segundo dispõe o artigo 569 do Codigo
Civil, todo proprietario pode obrigar o seu confi-
nante a proceder com ele à demarcação . entre os são os melhores e

dois predios, a aviventar rumos apagados e a - mals baratos -
renovar marcos destruidos ou arruidados, rapar- Magresa
tindo-se proporcionalmente entre os interessados

-=-

Cançaco <!lC:::::-C::::::=-:==OC::::::=<:::::Oc:::;::rco:a�C:::::o'=::::::::=C:::::::::=�
as respetivas despezas; 5.) Que esta é, aliás, tarn- Produtos da: PaUidez �F Celso B ranco C:::::::::=�OObem, a regra contida na segunda parte do artigo \]
415 do Codigo de Processo Civil, mediante a qual Fraqueza 'I

.

. Despachante Aduaneiro OIndústria de Calçados ..

tem o proprietario a ação de demarcação contra Goseb Irmãos S.A. E
.

f'

O Matriz: Rua Babítonga, 23 Filial: Praça General Os6- Oos possuidores do predio confinante, para a fixação mdi.-speD8a.� - Edif. pr6prio - Telefone, rio,.115 - Edificio «Santa
de rumos novos ou aviventação dos existentes, e

i1
o (à�O do 213 - Cx. P., 35 - End. Julia» - Apart. pr6prio, 32

�pelos quais se determinem, com precisão, os limites Caixa Postal, oi Tel. eBranco» Telefone,4773
ou a linha divisoria dos mesmos predios; 6.) Qa8, -=- IOD O li II O

S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná

assim sendo e desejando demarcar a sua propríe- I II Importação - Exportação e Cabotagem - Ques·

�dade, na parte Sul, e haver a restituição dos ter- - Jaraguá do Sul _ tões administrativas
renos invadidos pelo confrontante Romano Pater- DE ORH bem como todos os serviços junto à Alflndega
nollí, os Suplicantes veem propor a presente ação Santa Catarina de São Francisco do Sul, são executados com pon-
demarcatoria para aviventação das linhas divisórias

�
tualidade e presteza, dispondo para êste fim Oe renovação ds marcos destruidos ao Sul da sua de uma organização perfeita com escritórios

propriedade com queixa de esbulho, na qual serão 1 d b d d e té:cnicos. Oos reus Romano Paternollí condenados à restitui- pe a erru a a as matas e a pagar as despezas
ção dos terrenos indevidamente ocupados, e seus

da demarcação pro-rata, além das custas' integrais Dispõe de páteos para depôsrro de medelra

�rendimentos, desde a indevida ocupação, e danos
da fase contenciosa, da ação, valendo a citação junto ao quadro da estação e nos trapiches

O
causados; A presente' ação objetiva apenas as diví- para todos os termos da causa, até final, tudo na de embarque da Conta dá Cruz, bem como

sas do lado 'Sul da propriedade dos Suplicantes,
forma e soh as penas da lei. Para prova do ale- armazem para depósito de mercadorias em ge-

na extensão em que a mesma se confronta com as
gado requerem o d�poil?l�n:o pessoal dos reus, sC!b ral, junto aos)rapiches de embarques na cidade.

terras de Romano Paternolli e o remanescente da pena de confessos, mqUIrlQao de testem�nhas, cUJo ,

antiga Colonia Jaraguá; Tratando-se de ,pedidos
rol será oportunamente .apr�sen�ado,. Juntad� de Encarrega-se de Embarques de �adel!'as e ,de outras O

conexos e consequentes entTe si, os Suplicantes os' documentos, exam�s, perICIaIs, v.�torlas, arbltra-

O
Mercadorias p�ra o exterI,or, do BraSIl e

Ocumulam, dando-lhes o tiro ordinario tal como o me!ltos, .etc.� etc. Dao a presente, tao somente para LocaUdalies BrasileIras

item ö artigo 155 §,'. d Cd'
efeItos fiscaIS, o valor de Or$ 20.000,00. Termos

� O�er�r sso Ci il' 7) A
e ,seu

d
UOICO o o Igo em que, P. e E. F; deferimento. Jaraguá do Sul, Tradição àe mais de 20 anos, de serviços constantes

a:tigO0�;2 do OOdig� d�sl�r��!'ss� Ôi�il:o;:�md� 7 de MarQo de 1956 - a�sinado) Pau�o Medeiros O às maiores firmas do E.tado e dos estados vis�nhos. 00
requerem a V. Excia. digne-se de mandar citar os (testavam coladas esta�pllha8 es�ado��s no valor ��=....=:<::>cc;:o�&
proprietarios e possuidores dali terras que confron-

otal de �r$ 5,50 devld�mente mutIlIzadas com

tam com a propriedade dOI Suplicantes, ao lado da�a e assmatara). "�m vlrt_!lde do que é o presente r-::::::::::::==:::=:-.::::=--:::-..:=====::::::::::.'
Sul deste, e que lião os suplioados Romano Pater- �dltal com o qual CItO os mteressadoB ausentes � li ii
�oHi ". fie' cuado, I�a mul.her, e os sucessores, a mc.ertos, para q�e no prazo legal con�estarem, SI II 11=

lQ) tr1\. � 1r,fi\ lQ) 16 W JE TO>
:::1 ii

tltulo Imgular ou uOIversal, de Angelo Fiazera na
qUlzerem, o pedIdo, s�b pena de revelIa. � para"

.

1.( \UI i.)) li \UI lIJ) 11 Jß. __j I;
pro'priedade e posle do referido remanescente da que chegue ao conheCImento d� todos os mteres- !l ·1'
antÍlla Colonia Jaraguá, tautos os conhecidos no- s8:dos, s� passou o pre�ente edItal com o prazo de ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FON8EOA, �58 ,I
meados no it.m primeiro, quanto OB desconhecidos

trmta. dIas, que será afIxado �o lugar de .costume, II JARAGUÁ DO SUL ST.A.. OATARINA. II
e aUlientes, citados estes por edital e aqueles por las portas d.o Forum, e publIcado pela Imprensa ii �,i
mandado para virem falar aos termos da presente

ocal ,(Cc;>rrt:n� �o Povo) por duas vezes e uma vez II Secção de lavagem, depósito de,lubrificantes, li

ação ordinaria de demarcaQão, contestando-as, si n,o D18rlO Oflclal,do Estado. Dado e p�ssado nesta ii
combustível e acessórios. l:.·CIdade de J""ragua do Sul aos nove dIas do mez Lubrificação-carga de Baterias etc.

quizerem, no prazo de. de� dias, para aviventar e d
.

'"
" .. II II

estabeleoer os rumos lIndeIros da referida proprie- . e. AbrIl do ano de mIl n�v�centos e cmcc;>enta e
I! CONSERTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- !i

dade, na parte sill, cumulada com Iii queha de
seis. Eu, Ner Franco" escnva!l o sub�c.r:evl. "Ass.) ii MÓVEL E CAMINHÃO. li

esbulho, na qual aqueles dos Suplicados que ocu- cPoaulo Peregru;lO. FerreIra - JUIZ d? "DIreIto. Está II li
pam parte da propriedade serão condenados a nforme? orIgmal do que dou fe. ii lj
restituir a posse das areas que indevidamente Jaraguá do Sul, 9 de Abril de 1956. II SERVIQO RÁPIDO E GARANT1DO II
invadiram e ooupam, a indenizar os danos causados O Esorivão - NEY FRANCO �:::::::::::.=:::::::::=:::.::==:::::::::=::::::::=:::==�:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.8

de Citação

.Calçados
�

NA FALTA oe
.,0',.

'APPETITe

A V I S O
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, aviso

aos Sra. Zeladores de Estradas ou pessôas inte
ressadas em informações, nêste Departamento. que
poderão ser atendidos todas as SE GUN DAS -

F E I R A S, das sete (7) às 11,30 horas da manhã
e das ·13,30 às dezessete (t7) horas, -no período da
tarde; sendo que nos demais dias da semana,
estarão os SISo fiscais ausentes, em serviço, no

interior do Municil'io.
.

"

Outrossim, havendo qualquer caso na locali
dade onde estiverem em serviço, poderão tambem .

os interessados procurar os srs. fiscais, afim de
resolve-los.

Departamento de Estradas de
_ Rodagem Mu·

nicipais, da Prefeitura de Jaraguá do Sul,· em 20
Abril de 1956.

ARTHUR GÜNTHER
Diretor do D. E. R. M.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeO"A
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR

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

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA.
.

MINAICOBA para o seu filhinho.
E um. produto dos Laboratórios Minancora

_:__ JOINVILLE-

oo���oooo�oooo�

� . CLI,NICA I)ENTÁRIA - RAIOS X
..�

� Dr. Uso, Cubas
_
D'Aquioo I

� .. I CIRURGIÃO DENTISTA I .. 00
00

'

CLlNICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE 00

�� ,ratamentos de canBes sob contröle radiourálico ;1€iI!i!IModernas 1I0ntes móveis em micronium e ouro platinado
HORÁRIO

00 MANHÃ - das 8 às 1-2 �
00 TARDE - Atende com horas Marcadas

.

00
� - ·Residência e Consultório ao lado da 00
00 Prefeitura Municipal - Fone 220 00
00 JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA 00
OO��OOOOOO�OO.OOOO�OOOOOO�OO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ARRECADAÇÃO
DO MÊS TOTAL

CrS CrS

37.884,80 37.884,80
109.676,30 109.676,30
252.470,90 252.470,90
225.364,00 225.364,00
140.902,10 140.902,10
14.746,80 14.746,80

465,00 465,00
1.983,90 1.983,90
4.398,90 4.398,90
9.710,60 9.710,60

800,00 800,00

121,00 121,00

CrSREOEITA ORÇAMENTÁRIA
TRIBUTÁRIA

a) Impóstos
Impôsto Territorial
Impôsto Predial

-

Impôsto sobre Indústrias e Profissões
Impôsto de Licença
Impôsto sobre (Prod.) Exploracão Agrícola e Industrial
Impôsto sobre .lõgos e Diversões

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas de Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxas de Limpêsa Pública

c) PATRIMONIAL
Renda 'Imobiliária
Renda de Oapitais
-

d) RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quóta prevista no Art. 15, da Constituição Federal

(Oombustível e Lubrificantes)
Quóta prevista no Art. 15, da Constituição Federal

(Impôsto sobre a Renda) .

Quóta prevista no Art. 140, da Constituição Estadual
Renda do Hospital "Jesus de Nazaré"
Empréstimos

.

e) RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais
Auxilio previsto no contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal e o Ministério da Agricultura, para manutenção
e complementação das óbras do Posto Agro - Pecuário
Municipal "João Cleophas"

SOMA ars
Saldo disponível do Exercício de 1955

110.000,00
240.000,00
800.000,00
595.000,00
520.000,00
25.000,00

0111
O 12 1
0173
O 18 3
O 25 2
O 27 3

5.000,00
10.000,00
18.000,00
20.000,00

1 21 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1

5.000,00
2.000,00

2 01 O
2 02 O

10.000,00

100.000,00

500.000,00
1.100.000,00

36.000,00
300.000,00

4 12 O
413 O

4 14 O

415 O
4 16 2
4 16 3

..................1.1 ..

rf::=:::::::::=:'-:-'::::::::::::::::::::=::::::::::==:::::::::::::::::=.::::::::::::::::::::=::::::::::::;\1
II CUniea de Olhol. - Ouvidos - 'ariz e Garganta
II DO •• ,: .A.AIIA ••11t
ii
ii MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALAD,Il

II A melhor aparelhada em ôenre Catarina
ii Rua Abdon Bettete (Defronte a "A NOTICIA"

II - J O I N V I L E - ii
i..\:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tJ

17.086,70
.

1.382,30
404.064,90

17.086,70
1.382,30

404.064,90

400.000,00
10.000,00
250.000,00

6 12 O
6 21 O
O 23 O
O 24 o

300.000,00
1.221.058,20

78.532,00
1.221.058,20 5.356.000,00

1.299.590,20
IContadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 5 de Fevereiro de 1956.

IVisto WALDEMAR GRUBBA - Prefeito Municipal
SERGIO THOMSEN - Oontador

Dr• Francisco Antonio Piccione
:M[�lD][CO

Cirurgia Geral de adultos e oríançae Cl1-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EspecialisH em doenças de cl'ianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
CORUP_1 - SANrA CATARINA

Proibitiv,OAviso PA R A F E R I DA S,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINH.AS, ETC.

João Planinscheck,
proprietário das terras
que limitam, de um lado
com ditas da Fabrica de
Polvora e de outro, com
quem de direito, AVISAM
que de ora em diante,
f i c a terminantemente
proibida a entrada de ------------,---.---- _

pessôas extranhas, com

a finalidade de caçar, ou
outro qualquer pretexto,
não se responsabilisando,
os proprietarios pelo que
possa acontecer aos in
fratores.

JOÃO PLANI.SCHECK

NUNCR EXISTIU 'GURL AVÓI MÃE! FilHA!
TODAS [i�VEM USAR

Registro Civil Edital n. 3.986, de 23-4-56.
Hilario Fodi e

Artur Müller, Oficial do Re- Lori Bech
gistro Civil do r". Distrito Ele, brasllelro, solteiro,da Comarca [araguâ do Sul, lavrador, domiciliado eEstado de Santa Catarina, residente neste dlstrito em

Brasil. Rio Molha, filho de 'An-
faz 'saber que comparece- dreas Fodi e de Rosalia

ram no cartório exibindo os Demerchí Fodi.
documentos exigidos pela lei Ela, brasileira, soltelra,afim de se habilitarem i'ara doméstlce, domiciliada e

I casar-se: residente em Rio do Tes-
- Proibimos terminante- Edltal n. 3.985, de 18-4-56. lo, filha de Adolfo Beck

mente a caçada, tirar ci- Ewaldo Horst e e de Charlotte Beck.
pó, palmitos, lenha etc., Ertca Reif
em nossos terrenos sttos Ele, brasileiro, solteiro,

Edlral n. 3.987, de 23-4·56.

em Rj.o Molha. motorísta, domiciliado e Ari Krüger e

Não nos responsablllze- residente nesta cidade, á Erna f'rledel
mos pelo que possa acon- Avenida Getulio Vatgas Ele, brasileiro, solteiro,
tecer aos que teimaram (fundos), filho de Paulo lavrador, domiciliado e

em obedecer esta proibi- Horst e de Hulde Schütze residente nesre dlstrlro, á
ção. Horst Esrrada Ilha da Figueira,
'Rio Molha, 16/4/56. Ela, brasileira, solteira, filho de Guilherme Krüger

ARTUR ALDROVANDI doméstica, domiciliada e I e de. Selma Nagowski
BRUNO ALDROVANDI residente neste cidade, á Krüger.
LA.URO ALDROVANDI rua CeI. Procópio Gomes Ela, brasileira, sölteíre,

de Oliveira, filha de Ale- doméstice, domiciliada e

#::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::=::::::::::�... xandre Reif e de Adele resldente nesre dlstrtto, á
d U
.. II Häring Reif. Esrrada Ilha da Figueira,

I! Baterias11------·-----
u

F O R D
ii Ministério da Guerra' Jaraguá do Sul, Sta. Catarina

----,_,------

ii ii Zona Militar do Sul Em 23 de Abril de 1956.
II ii 5a. Região Militar 16a. C.R.M. Vende-seii u 5a. Delegacia de Recrutamento

II OFERECEM!I Noticias Militares

'!I KfYfft I 'Cio. ltdo. II Edital de chamada de reservistas
ii li

\�:::::::::;::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::!!.}

filha de Gustavo Friedel
e de Ida Friede!.

Edital n. 3.988, de 24-4-56.
Leopoldo Dräger e

Helga Raasch
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e I
resldente nesre dlstrlto, em
Ribeirão Grande da Luz,
filho de Guilherme Dräger
e de Bertha Dräger.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

restdedre nesse dlstriro, em
Ribeirão Grande da Luz,
filha' de Rudolfo Raasch
e de Agnes Bachmann
Rdasch.

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 dUI ante I l dias. Si
alguem souber de algum im-

pedimento acuse-o para os .. ... _

tins leaais
ARTUR MÜLLER

Ohcial

fLUXO�SEDATINA
(OU r,EGULADOR VIEIRA)

A MUtlifR EViTARÁ DORES

UIYIA AS CÓllC�S UTERINAS

Fl'utiferas e

Ornementets

Laranletres, Pe
cegueiros, Ka
kiselros, .

Maci
eiras, Ieboríce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc,

29-4·56
Cmorlllla�88 com 'l'llnta�m pS11i
tClmbatlir aa I�Ulguil!lrld!ldes das

fU"'Ç��3 pffrl6dl€:as dlflo 8�nhoras

É Calmsi"iiill � l�zulil.dor "assas
ílJl!�Õ&9

Proibição

FlUXQ-SEDATINA
pOla "ua comprov&da eficácia'
multo r.clIl�.'idr.. Deve e.r Ullacte

com confi&l"iça ::>eçam Catálo
go Ilustrado

!e°loldo

SIJ'del_ Corupa
•

fLUXO",SEDATINA
HCONT�A.8§g Eil TODA PARTE

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA. DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

.

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

Um terreno com 87.500
metros quadrados, sito na

Es t r a d a G-uamiranga,
municipio de Guaramirim....-------.-------------
Tem casa, ranchos e

plantações.
Preço excepcional por

motivo de mudança.
Tratar com NICOLAU

BR UHMÜLLER, em

Guamiranga.

I - Afim de tratarem de assuntos de seus ínterêsses,
solicita-se o comparecimento com

.

a possível urgência, na
Junta de Alistamento Militar désta cidade, dos seguintes

��� RESERVISTAS, residentes nêste Municipio, ou de pessôas
<..ure seus males e poupe seu de suas familias que saibam seus paradeiros: Aparício Sansão,
bom dinheiro comprando na Angelino Mader, Armim Butzke, Rodolfo Janing, Alberto José

Rosa, Bento Nunes, Domingos da Silva, Divo Wischral,
FARMACIA NOVA Ernesto Torinelli, Edmundo Debetim, Ervino Bartz, Eugenio

Lach, Francisco Joao Bitencourt, Harry Schmidt, Honorato
de ROBERTO Mo BORST Semioni, Hingo Beck, Martiril Bosse, Murilo Balduino, Odorico

a'que dispõe de maior sortímen, Ramos, Olindio Tomazelli, Rolando E. G. Heise, Rudolfo Lemke,
f Salvino Neumann, Venancio da Silva, Solano Stacheski,to na praça e o erece seus artí- Walter Jorge Bruch, Waldemar Siedschlag, Walmor Biten-

gos à preços vantajosos court e Herbert Mahas..Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

1f::'::::::::::::':=:::::::�:::::Ó::::::::=:::::"';::::::::::::::::::::::::::;,,,:::::::::::::::::::::::.:::�
i! I••••el. uRe.gl.····
ii
ii
ii
ii
'I

!! Medicamentos e Perfumarias

:If,! Simbolo de Honestidade
Oonfíança e Presteza

_

li A que melhor lhe atende !:
II e pelos menores preços !!
�:::::::::::::::::::::::::=:::::::::=;.::::�::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::=;.;:::::::::::::::::::fi

- JARAGUÁ DO SUL -

Leiam o
Mànoel Carvalho Lopes CORREIO DO POVO1°. Ten. Del. 5a. D.R.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO no POVO DOMINGO DIA 29-4-t9M 4

Deutsche Beilage.des "Correio do·Povo"
��._,,_.n �l Bri!!f!! und Konlull!!n Dr. Diolmc
! L O K A L ES· . I P. CORUPÁ. Diese Zeirung wird jeden ôonna- Moellmann
L__.....� ___.....__.....� bend bei der Post aufgegeben und dürfte demnach

.

em Sonntag Morgen dort sein, Wenn Sie sie nicht
er die Beamtenschaft nicht dann erhalten, reklamieren Sie und wir werden sehen,auszahle wegen Fehlens

wer den Dienst vernachlässigt.der Genehmigung des
Gesetzes welches den JÄGER - JARAGUÁ. 1.) Die Gebuehren fuer
Kredit eroeffner, nicht einen Jagdschein inclusive Erleubnis zum Tragen der
stichhaltig ist, da kein Waffe kosten Cr$ 220,00 per Iahr,
Gesetzesantrag in dieser 2.) Erlaubnis- und jagdschein berechjigen nicht,
Hinsicht existiert und auch auf fremdem Terrain zu lagen. Hierfuer ist erers die
ueberfluessig ist, da die Erlaubnis des Besitzers des Terrains notwendig.
hierfuer noetige Klausei 3.) Wer mit einer Waffe gehend ohne die nöti�e
(vérba) mit in dem Vor- Erlaubnis angetroffen wird, kann mit Gefängnis von

anschlag einbegriffen ist. 15 Tagen bis zu 6 Monaten und einer Geldbusse
von Cr$ 200,00 bis zu Cr$ li 000,00 bestraft werden.

BEAMTER - JARAGUÁ. Der Praefekt zahlt
nicht, weil er nicht will. Es ist Schabernack. Er be
ncetlgt keine Erlaubnis der Kammer, da diese Klau
sel (verba) im laufenden Haushahsvoranschlag mit
vorgesehen ist. Bei besserem Verstande, braucht nur
eine allgemeine Einkassierung vorgenommen werden.

HELIO TEIXEIRA - RIO. Wir erhielten mit
grösstem Vergnügen Ihre Mirarbeit die nach dem
rnceglíchsten Messe verceffentllcht wird.

Munizipalkammer. Unter dem
Vorsitz des Herrn Ney
Franco und protokolliert
durch die Herren Fidelis
Wolf und João José Ber
toli fand eine weitere Sit
zung der Kammer statt,
'Nachdem die Verlesung
der Akte der vorletzten
Sitzung angenommen war,
reichte Herr Artur Müller
einen Gesetzesantrag ein,
der die Gehälter der Prä
fekturengesrellren festsetzt.
Zwei wichtige Eingaben

wurden der Kammer ge
macht, erne durch die Cíe.
Telefonlee Cerarlnense, die
um Erhoehung ihrer Ge
bühren im Telefondienst
bittet, und eine andere von

der Lichtzentrale In Coru
pá, die um Erhöhung fuer
ihre oeffentliche Beleuch
tung im Distrikt bittet.
Herr Kammerrat Augus

to Silvio Prodoehl gab
einen Hinweis, auf der
Bruecke Dr. Abdon Batis
ta (die fuer Radfahrer Ie
bensgefrehrlich zu passie
ren ist) fuer die' Passie
renden einen Drahtzaun
zu ziehen, besonders sei
dieses fuer die Schueler Hospilal Dom Bosco, Heute

I

angebracht. findet in Arrozeira die
Anwesend waren die Einweihung des Hospitals

Herren Kammerreete João Dom Bosco statt.
Lucro da Costa, José Zur Feierlichkeit werden Munizipalkammer. Es fand 1t====================11
Pesquallní, Artur Müller, die staatllchen und rnuní- eine weitere Sitzung der
Mario Nicolini, Augusto zipalen Wuerdentraeger Múnizipalkammer starr, zu
Silvio Prodoehl, Dorval erscheinen und wird das der alle Kammerreete er
Marcatto und Raimundo Fest durch dasMusikkorps schienen waren.. N a c h
Emmendoerfer. des 23. Bataillons aus Verlesung der Tageserd

Blumenau verschoent. nung, d i e verschiedeneG. E. Euclides da Cunha. Die Dem hochw. Pa t e r Gesetzesanträge der Exe-
bei uns eingegangenen O S I d k h h H
Reklamationen berr. des

restes er er an en wir .cutíve vorse , na m err

fuer die uns gesandte Kammerrat Augusto Silviounregelmässigen Betriebes Einladung. Prodöhl das Wort, um die
der Volksschule Euclides
da Cunha in Retorcida Kolonislenlag. Mit d�m �::d��g ���esH�r��gÓ���
sind unzählbar. groessten ,Int�resse: WIrd

verneur Jorge Lacerda zu
Der Direktor erscheint des \�st des KoloDls�en- rechtfertigen, das um die

e�st spaet am �orgen und tages
.

erwartet, das dles- Installierung eines zahn
hmterlaes�t die Schule mal mit dem 80. jahrest�g ärztlichen Dienstes zusarn-

-----------

oh�e w e I t � r � Angaben. der Gruen�ung Iereguas men mit der Sanltaetaste- lassungsgesuches als Turn- N t' dS.emem Bel.�plel folgend zus�mmeDfallt. . tion bittet. O lZen,- un '

g�bt es genu�end Lehrer, ,Die Verrerer e�pfm.g.en Der Redner fuehrte die he:�e\à�s�e�ei�r ������ Nachrichten Idie es dem DIrektor nach- �Icht nur durch dle lnltla- Vorteile fuer die arme bleiben in dieser Stellung 1========mache� und .Stunden ge-, tive ,d�s Staates und, d�s 3evoelkerung und d e r bei der vom Praefekten Aus Rio wird von einem
be�, wie es Ihnen gerade: Mu.mzlps von laregué die Schueler durch diesen anti _ paedagogische und neuen Skandal berichtet.
behe,br. ..

I gleíche Llnteretuetzung, Dienst an. Der Vorschlag gegen die erspriesslichen Dieses Mal war im CentroWIr moe�hten hiermir sondern auch von eusser- wurde einstimmig enge- Vorschriften der turnerl- de Pesqulzes Fisicas. Eine�esonder� die S�huldut?- hal�. �. nommen. sehen Erziehung eusge- Anzeige von Cesar Letres
rl�aeten 10 Floríanopolts _VIele l �rmen" ste,uerten Zur Tagesordnung wur- drückte Einstellung im berichtete von einer Lie-darauf aufmerksa.� !"la- �I! Praemle� fur die tra- de über folgende Anrreege munizipalen Llnrerrlcht un- derlichkeit. Das Resultatchen, dass, der SC,huhn�- dl.tIonelle ,RIfa des La�d. abgestimmt: die Eingabe möglich sei. "Er erkleerte stellt ein Fehlen von Cr$.pek�or .seme. Zelt mIt wI�tsc�affh�hen Ver�JOs der Firma Tyresoles wurde weiter, dass er sich erst 5.079.951,00 fest.
KneIpereIen ZWIschen ��r b��, dIe .dlese� Jahr Ihre abgelehnt, die um Steuer- ·dann von der Praefektur -x-

Lehr�rschaft und Pollllk Ka.�fe.r mIt z�el wert�?llen befreiung fuer das jahr als entlassen betrachte Die Arbeiisparteien Bra-
verbrlOgt. Pramlen, zweI Rassekuhen, 1955 bat die von Herrn hd 'G h"l 'siliens wollen sich zusam-

SI I II h ft D gestiftet vom Herrn Gou- Curt Va'se' I beantragte
nac

j
em erb�elAne 'Ied.a ter

aa sanwa sc 8 • e r
verneur Jorge Löcerda und .

von anuar IS pn leses mentun. Zu diesem Zweck
kürzlich von Ibirama nach d

'

L d 't h ft k StreIchung der Wechsel- ja_hres erhalten habe traten schon der PTB,
hier versetzte Staatsanwalt

em an WIr sc, é! sse re- steuer wurde kanzelliert; . .. PRT und PTN in Ver-
unserer Komark, Herr Dr. taer, Herr� MarIO Bruzza, die Eingabe der Empreza Der Koloßlstenlag. Am 1: Mal handlungen.
Flaviano de M�cedo, hat erfr�uen WIrd.. . de Luz e Força in Corupá u� 9 Uhr morgens flOdet I -x-

sein Amt hier b e r e i t s
DIe Indu�trlas Reumdas und der Companhia Tele- eme Ver�a�mluJjg" der Die schwedische Schif-

uebernommen.
de jaragua wer�en am fonica, die beide um

\ Er- Fe�tkommlsslon. des Ko- fahrtskompagnie beschloss
Der iIIustre Vertreter der Ausstellungstage eme Vor- höhung ihrer Gebuehren lo.mstenta�es" Im Lan.d- auf eine BiUe der brasi

justiz fuehrre schon ver- fuehrsungh zur PZf�anZUng baten, wurde an die Kom- wlrtschafthchen Ver e I n lianischen Behrerden hin,

IIh· d St II· f- u�d c utz von Itronen- mission fuer Vt-:rkehr In statt. keine Automobile mehrsc Ie ene e en Im oe baumen geben. .

'
.

'

.

fentliche� IDiejnsht aus, .so Andere Firmen aus Flo- dtustrJte bundd!iandel pW�!- Wohllaeliakeilsfesl. Heute fueSr dhal;s LI�nhd zudbrlOgenh·Wélr er vle e a re reglo-· r d
' ergege en; Ie vom ra- findet in Rio da Luz ein c I�SS IC wer en noc

naler Polizeidelegado in rVlanfoPoh IS wer eIn ketIDe fekten gegebenen Recht- Fe .. t zur Grun·dstel·nlegung die Ausirender mit dem
. ,

hh h
or ue rung zur nse en- f r b t ff E'

"

S h I' B ·1'ltaJal und nac er auc b k" f 'rt I h
er Igungen e re s 10- der evangell·.chen KI'rche c mugge ID rasI len

Staatsanwalt in Timbó. � ahmp uRng hml elks c e- gabe von erweiterten und
..,

aufraeumen, da es den
D " .

d P "mlSC er auc WO en ge· se· II K d't d n
in diesem Ort statt. Nach

b 'I'
,

h B h .�
er 'CorreIo o ovo b

' p zle en re I en wur e der feierlichen Einweihung rasl lamsc en e oeruen

heisst ihn herzlich will-
en.

. .. •
fuer u.ngenügend erkla�rt, findet ein grosses Fest nicht moeglich ist.

kommen und wünscht ihm Deffeniliche Knllk der Praesl- auf BItte wa�dte man �Ich' zum Besten der Arbeiten • _

einen gluecklichen Aufent- denl�chafl der Kammer. I� der erneut ,an �Ie Executl�e, jenes Gottestempels stiltt.
halt in diesem Munizip. vOrIgen Nummer dIeses dass sIe dIe Ausschwelf- Haemorrhoíden

Blattes veroeffentlichten ung der Steuererhebung Versammlungen der UON. Die Juckreiz Ekzllme, F1sslr8n.
wir eine offizielle Note des besser rechtfertige; die Direktion der U:::>N teilt
Herrn Kammerpräsidenten, Eingaben um UntQrstuet- uns mit, dass ihr Vereins- Haedensa (Pomade) be
die das Fehlen der oft zung von Alma Dailgs sitz jeden Mittwoch zwi- ruhigt, schützt, heilt. 80-
besprochenen Auszahlun- dos Santos und Anterro schen 19 und 21 Uhr ge- fortige Wirkung, beque
gen der Beamten seitens Pedrotti wurden genehmigt. reffnet ist. Der Pr�esident me Applikation. Formel
der Praefektur erklaert. Herr Hermann SchuJrze des Direktoriums, und in der Baedensa - Gesells-
Die Note erklärt, dass sandte der Kammer eine seiner Abwesenheit der chan, Berlin. Zugelassen

der. vom Herna Präfekten Kopie seines an den Herrn I Sekretaer, stehen zur Ver-, bei 'den deutschen Kran-
angegebene Grund, dass, Präfekten gerichteten Ent- fügung ihrer Mitglieder. kenkassen.

, _

Der neue K o II e k t o r
stammt aus einer alten
traditionellen katarinenser
Familie und ist der Sohn
des verstorbenen Ticho
Fernendes; der sehr lange
Zeit Delegado Fiscal beim
Tesouro Nacional in die
sem Staate war,

Er soll ein eifriger und
kompetenter Beamter sein,
der aus diesem Grunde
durch den Herrn Staats
gouverneur ausgesucht
wurde, diesen Posten in
Jaraguá zu bekleiden.
Herrn Fernandes be

glueckwuenscht d i e s e s
Blatt,

Olilfentliches Fest. Am letz
ten Sonntag fand inBarra
Rio Cerro ein öffentliches
Fest zu Gunsren des Se
minars Nossa Senhora da
Fatima sran, wo Spíess
braten, eine interessante
Tombola mit wertvollen
Preisen und ein gut sor
tiertes Restaurant geboten
wurde, weshalb es nicht
weiter zu verwundern ist,
dass das fest gut besucht
war.

Seit Januar erhielten die
Beamten ihre Geheelter
nicht aus einfachem Scha
bernack des Herrn Prae
fekíen, der durch seine
Günstllnge hierzu bewo
gen, die hiermit erwarten,
die Beamten zur Kuendí
gung zu zwingen, um dann
ihre Stellungen einzuneh
men.

Es gibt Beamte, die
schon ihre Sachen, sogar
Wäsche verkauften, um

ihre Familien zu ernähren,
währenddem die Präfektur
das Geld im Geldschrank
und auf den Banken lie
gen hat.
Dann wird noch behaup

tel', dass es keine Politik I
in 'der Verwaltung gaebe.
Politik gibt es nicht. Was
es gibt ist schmutzige
Politikasterei.

Hervorragend bewährt bei:

Rheuma Hexenschuß
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen'

! Tabletten Erkältungen • Grippe
Togai iet im In· und A118land bewIhrt undãnerkaunt- eswirkt
rum und zuverliiuig. Selbst in hartnIlckigeDFIllenwurden lUte
Erfolge erzielt. U118cbidlim und gut vertriiglich. Togai verdient
aum Ihr Vertrauen - machen Sie Doch beute einen Venaehl
Togal.TahleÍteulinclfualleuApotbebuerblltL

-

..

am besten zu den geringsten Preisen, bedient.

Apotheke "Scbulz"
JARAGIJÁ DO �UL

MEDIKAMENTE· UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit,. die Sie

Slaalskolleklorie. Herr Ze
non da Silva Fernandes
befindet sich schon seit
ueber einer Woche hier
und hat sein Amt als

. Staatsko!lektor, welchen
Posten er schon in Cres
ciuma ausübte, hier ange
treten.

An seinem Wohnort in
Florianopolis, wo er Di
rektor und Eigentuemer
des Krankenhauses São
Sebastião war, starb Herr
Dr. Dlalrna Moellmann.

Namhafter Kliniker, nicht
nur alleine im hiesigen
Staafe, sondern auch in
Paraná und, Rio Grande
do Sul bekannt, gehoerte
der Verstorbene der ersten
Gesellschaft in sozialer
und politischer Hinsicht
in Santa Catarina an,

Erkrankt reiste er nach
den Vereinigten Staaten
von Nordameríke, WO er

sich einer Operation un

terzog. Bei seiner Rück
kehr widerstand er der
Krankheit nicht und starb.
Er war ueberaus in Fio
rianopolis beliebt, was
sein Begraebnis, welches
zu den groessten bis jetzt
stattgefundenen rechnet,
bezeugte.
Der trauernden Familie

spricht der "Correio do
Povo" sein herzlichstes
Beileid aus.

Teppeno

Terreno com a área
de 91 alqueires e meio
distante desta cidade
17 quilometros na

estrada de MlIfra To
do cercado. Conten
do casa de de mo
radia coberta de te
Ihds, barbaquá novo,
p a i ó i s, potreiros,
mángueirões, chiquei.
ros e grande depósi
to para herva mate.
Servindo de ótimas

aguadas. Bõas pas- '

tagens. Três mil pi
nheiros industrializa
veis e ainda ,outras
madeiras. Muita le
nha. Herval para fa
zer todo ano 1.500
arrobas. No mesmo
terreno ainda tem 15
alqueires te terra de
cultura cercado a

parte.
junto com a caslI

grande lavoura cer ..

cada.
Preço: 7 mil o al

queire corrido.

Informações com

AUredo Garcindo
Caixa Postal - 56
Canoinhas - S. C.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Alpiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "Nacionais e Estrangeiras"
Câmaras de är, Bombas p. Bicicletas etc.
Desnatadeiras "Westfalia", Descascadores etc.
Enceradeiras e Exaustores "WALITA" e outros tipos
Fogões econômicos "REIS" e elétricos "FAME"
Garrafas termicas "LIDER" e "CLIPPER"
Harmonios "TODESCIllNI" (Catalogo a disposição)
Imagens religiosas de PRA'l'A BOLIVIANA
Jarras termieas e outros tipos
Kaól e Brasso (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALITA" e outros tipos
Maquinas de costura, VIGORELLI e outras
Novidades em geral, sempre em stock
Oleo de Peróba (para limpar moveis)
Panelas de pressão "MARMICOC" diversos tamanhos
Quadros de paisagens e flores
Refrigeradores "FRIGEDAIRE"
Selins para bicicletas e sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES"
Utensllios em geral para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadres "'Caboas de Imbuia e Figuras"
ypiranga (Lustre para Sapatos) "MARVEL"
Zivi "Artigos de Cutelaria em Geral"

V.S. encontrará pelos menores preços na
conceituada C A S A R E A L

Chuveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCIllNI" diversos tamanhos
Soda Caustica "Pyramid"
Artigos para presentes em geral

Rádios "Siemens do Brasil"
Espremedorelhde Batatas
Alicates, Martelos, Torquesas etc.
Louças de Porcelana "Schmidt" e "Real".

. Tudo isso V.S. encontrará na

CA.SA REAL

Camara

Rua CeI. Emllio C. Jourdan, 141'
(Defrontre ao Cine Buhr) -

Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 29-1-56

I

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro do
ano de mil novecenros e cincoenta e seis, pelas 10
horas, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura
Municipal de Iaragué do Sul, reunlremse os snrs.

vereadores: Mário Nlcollul,: João José Bertoli, fidelis
Wolf, João Lucio da Costa, Frenclsco Modrock,
Augusto Silvio Prodoehl e 'Erich Batista. Contando
se com a presença das seguintes autoridades, snrs.:
Artur Müller, D. D. Prefeito Municipal, Reverendo
Padre Vigário, Dr. Mario Tavares da Cunha Mello,
Ten. Manoel Carvalho Lopes, "Valdemar Grubba,
Prefeito eleito, Ten. Hugo Alves Garcia, Delegado
de Polícia, Paulino Pedri, Aliino Pereira, Coletor
federal e demals pessoas convidadas. Depois de
constatar a presença de número legal, o snr, presl
sidente em exercício, declarou aberta e sessão Solene
para a entronização da Imagem de Cristo na sala
das Sessões. Solicitou e obteve a palavra o snr.
Fidells Wolf, falando em nome da maioria, onde
expressou o pensamento de cada um de seus colegas,
agradecendo o comparecimento das dignissimas au
toridades civis e eclesiásticas. Em seguida o Revdo.
Padre Vigário Orlando dos Kleis, procedeu a cerl
monte de benção da Imagem de Cristo. foi convi
dado o snr. Artur Müller, Prefeito Municipal para a

entronização da mesma. Em seguida fez uso da
palavra o Reverendo Padre Vigário. Esclareceu quão
significativa era a cerimonia reallsada. Uma vês que
na egrégia Câmara Municipal, foi reservado um trono
'digo, trono à Cristo Nosso Senhor, sendo este um
sinal de grande cooperação e compreensão entre os

pares désra casa. Invocou o Divino Espírlro Santo,
para que o mesmo alumie e encaminhe os snrs.
vereadores em todas as suas obras. Agradeceu o
snr. Vigário ao Exmo. Snr. Prefeito Muntçlpal, por
todos os beneficios recebidos, e espera que o novo
Prefeito continue a sua obra, pera assim unidos
trabalharem pare o engrandecimento do nosso Munt
cipio. Como ninguém mais quízesse tezer.uso da
palavra, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada
a presente ata que vai ser assinada por todos.

Sala das Sessões,' em 29 de Janeiro de 1956.

(assinado) MÁRIO NICOLINI
fiDELIS WOLf
AUGUSTO S., PRODOEHL
ERICH BATISTA
JOAO· LUCIO DA COSTA

Proibição

-antes de comprar u� piano •••
ouça um Schwarfzmann

o Doutor Paulo Peregrino ferreiro, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa. Catarina, na forma da lei, etc.

'

fAZ SABER aos que o presente edital, com o

prazo de trinta dies, virem ou dele conhecimento ti
verem, que por parte de EMANUEL PORTO MA
CHADO, me Ioí dlrlglda a petição do teôr seguinte:
"Exmo. ônr, Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ia
raguá do Sul. Vem, Emanuel Pôrto Mechado, brasi
leiro, casado, comerciário, residente e domiciliado
nesta cidade e Comarca, por seu bastante procura
dor, advogado abaixo assinado, á presença de V.
Excia., afim de expor e finalmente requerer o que se

segue: 10. - Que em data de 16 de outubro de 1959,
contraiu nupctas com Maria Otévla Machado de Mi
randa, no cartório de Registro Civil da Comarca de
São Francisco do Sul, segundo comprova a cerrí
dão do têrrno n. 607 do livro 5-B. ás fls. 55v. e 34.
20. - Que, desta união o casal teve dois filhos Ra
quel e Leandro, nascidos respectivamente, em 28-1-48
e 8-5-40. 5°. - Que, ha mais ou menos 5 anos, Ma
ria Otávia Machado de Miranda, sern qualquer moti
vo Iustlflcavel, abandonou o lar conjugal, e a ele
não mais regressando e deixando no abandono seus
filhos menores e seu marido. 4°. - Que, na etuellda
de Maria Otävla M. de Miranda Machado, encontra-se
em lugar incerto e não sabido. 5('. - Que, o peticio
nário, desde o abandono que sofreu por parte de sua

infiél esposa, ficou com a guarda dos filhos do ca

sal, e com quem elnda- se encontram. Assim sendo,
MM. Iuíz, de conformidade com o Art. 517 - IV do
Código Civil Vigente, vêm respeitosamente requerer
o seu desquite, pelos motivos já expostos, passando
a fazer as declarações de lei: a) o casal não possue
bens de raíz. b) o casal possue dois filhos menores

que ee encontram sob a- guarda do requerente. Es
tando a Ré, Maria Otévla Machado de Miranda Ma
chado, em lugar incerto e não sabido, requer o pe
nctonérto a publicação dos editais de citação, para
responder aos termos da presente ação ordinária de
desquite, e para as formalidades arguida na Lei 968
de 10-12-1949, (art. 2°. - audiência prévia de conci
liação), e acompanhar a ação até final sentença, pe
na. de 'revelia. Assim, D. e A. esta com os inclusos
documentos, requerendo, depois de recebida, prova
da e julgada procedente a ação, seja a ré Maria Orã
via Machado de Miranda Machado, condenada á per
da nome do marido como conjugue culpada, e de
cretado o desquite do casal. Protesta se e desde já
requer, provar todo o alegado com a ouvida de tes
temunhas abaixo arroladas, e as que se arrolarem
no prazo que antecede a audiência deteemlnade por
V. Excle., e demitis provas admitidas em' dffeíto,
Nestes Termos P. E. Deferimento. Jaraguá do Sul, .==1:"-----------------19 Proibimos terminante-
12 de janeiro de 1956. (a) Murillo B. de Azevedo. . te a caçada. em nossos

(coladas estampilhas estaduais no valor de e-s 5.50, Or_ Fernando A- Springmann terrenos sitos em Rio
devidamente inutilisadas com data e esslnetura).] Cêrro II.
DESPACHO: Expeça-se edltal, com o prazo de trin- Formado pela Faculdade de Ciencias Mé- Não nos responsabilí-
re (50) días, uma vez no Diário Oficial do Estado, dicas da Universidade do Distrito Federal zamos pelo que' possa
uma no lornal de circulação local e outra no da cí- acontecer aos que teima-
dade de Mafra, pera a audiência prévia de concilia- CUnlea lIédiea -

. Cirurgia Geral - Partos rem em desobedecer esta
ção entre os desqutrandos. Na hípõtese de não com- proibição.Consultório e Residência: Rua Preso Epí- R' CA II 11/4/56'Parecer a este Juizo pera a audiência especial refe- 10 erro, .., täoio Pessôa n. 206 (ex-reeídenoia de dr. .. .

, rida, fica desde lógo citada a desqultanda pera ofe- Alvaro Batalha). .

GUILHBRMB BAST

recer contestação no prazo de dez dias. Intime-se., -Oonsultas: Das 9 ás. 12 e das 15 as 18 hs.
AUGUSTO BOLDUAN

Em, 9-4-56. (ontem, domingo). (a) Paulo Peregrino ARNOLDO G1BSB

F " H d 1._nl_III_IDI�II_II._IJI_lrl_lll_lIl_nl_.n_.1 WALTBn SCHUHMACHBnerreira. aven o sido designado o dia 29 do mês K K

de maio vindouro, as 10 horas, pare ter lugar a au-
- Atende chamados de dia e a noite - RICARDO G1BSB

diência prévia de conciliação entre os desqultandos, EGI:=: '= :',,_ '" .... _ ""_ III _ '"_ •• _ III _ •• _ ,_ ._!lI ADOLFO DALLMANN

e encontrando-se Maria Otávia Machado de Miranda
Machado, em lugar incerto e não sabido, se passou
o. presente edital, pelo qual chama e cita a dita Ma
ria Otávia Machado de Miranda Machado, para com

parecer neste Juizo, sala das audiências, Edificio do
forum, no ,dia e hora supra mencionados, a fim de
assistir a audiência prévia de .::onciliação, a ser rea·
lizada naquele dia, ficando desde já citada para ofe
recer contestação no prazo de dez dias, caso não
compareça a este Juizo para a audiência especial
referida, sob pena de revelia. E para que chegue a
noticia a público e ao conhecimento da desquitanda
supra mencionada, se plISSOU o presente edital, que
será afjxado no lugar de costume, publicado pela
Imprensa Ofidal do Estado, no jornal local "Correio
do Povo" e no jormil da cidade de Mafra. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dez
dias do mês de abril do ano de mil novec�ntos e
cincoeDfa e seis. Eu, Ney franco, escrivão, o subs
crevi. (a) Paulo Peregrino Ferreira � Juiz de Direito
da Comarca. A presente cópia confére c�m o origi
nal; dou fé.

Jaraguá do Sul, lOde élbril de 1956 .

.
'

O Esciivão - NEY fRANCO
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fó�rici de Carrosserias
Vende-se

Bem montada em fran
ca produção pare carros
serias de caminhões, onl
bos e produtos consernen-
te ao ramo.

'

Prédio propno, Para
maiores detalhes favor di
rigir por carta a Antonio

.

S. Sobrinho, Caixa Pos
tai, 477 - lolnvílle. ,

�����t�Ol
CONTÉM

o melhor som no móvel mais atraente!

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de metal. Diver
sos modelos e vários preços. Ouça uma
demonstração sem compromisso.

REVENDEDOR. AUTORIZADO.

�

Casa Lotha. Sonnenhobl

EXCELENTES

ELE.UTOs T� NIC.OS

Fdsforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalescentes

I Tonico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra-

quíticas, receberão a to

nificaçã� geral do orga
msmo com o

OS QUAIS V. S. PODE ADQUIRIR PELO PRÊQO DE FÁBRICA

rF::'-::===::::::::::==:::==:::::':::::::::::::::==:::=?==:::::::::::::===::==::::='::\:::::::::=:::::.:::===::'11
Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A- li

JH:ArJRIZ: JOINVILLE ii

iiPara a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II
IIUma linha completa de motores oacionàis e_ estrangeiros àe alta e baixa II

_
rotação, para 2201380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- II

ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
l. PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii,l,i OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de li

ii
luz e tor�a de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. li

:: A nossa seção de instafações atenderà com presteza a qualquer pedido de I;
II instalação de luz e força. ii
I..\.. __•••__.J.-_••••• • ••••__••• • .11-.:::.- __••• ••_.� ••• ._. .... .---_••••• ... •__::f/

Dr. Murillo Barreto �e Azevedo
I ADVOOADO I

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

laraguá do Sul

PpoibiQão
Devido os estragos so

fridos em meus t�rrenos,
f i c a terminantemente
proibido a passagem.

Não me responsabilizo
pelo que posss aconte
cer aos contraventores
deste aviso.

Ribeirão Cavalo, 19-4·56.
ANGELO FRANSESKI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Pastor Dr. Steward II L·O C 11 .wHermann .

Dia do C o I D n I. Deverá quals ofereceu uma suo
reunir-se dia 1°. de maio culenta churrascada.Na semana passada, angariar fundos; essa or- as 9 horas da manhã Ao sr. Wendorf, OI

tivemos o grande prazer ganízação é uma ínstí-
a comissão de festejos cumprimentos do "Cor-de receber a visita do tuíção de amor entre to-
d "D' d C I " f' reio do Povo".h P t D St das as igrejas luteranas o ia o o ODO , a nn

sen or as or r. e-
. de tratar do programa Amanhã, o sr. João Ba-ward Hermann, de Penn- do mundo inteiro para dos festejos. A reunião tista Rudolí, índustríalsilvania, U. S. A, E' ele fortalecer a fé cristã no

será na Assoc. RUfaI. nesta cidade e a mení-
o encarregado do Comi- mundo para que OI!!

M
.

fté para a América do irmãos da nossa con- Reuniões da UDN. Oomuní- ��lm:t�rl� ilha do s1;',

Sul, da União Mundial fessão possam suportar ca-noa o. Diretório da
D' 10

eyer.
G' d"

Luterana. os sofrimentos atraz da UDN que a sua séde es- Ia,' o sr. lar 101

) A pedido discursou o cortina de ferro, na Chi- tará aberta todas as
L. �enzl. . .

Dr. Hermann no Salão na, na Russia e seus quarta-feiras, das 19 as
Dia 2, o Jovem ArIld.o

da Comunidade, em pre- países satelites, e para 21 horas. O Presidente Stulzer e as srtas, LUCI'

sença dos Revdos. Pas- nos encontrarmos a co- do Diretório, e na sua la �mmendoerfer e An

tores Praeses Wuestner ragem de enfrentar as falta o secretario do mes- g�IICa Murara:
e Karl Gering, sôbre a doutrinas do materialis- mo, estarão a disposição Dia 3 o� srs, Eríco Bruhns

União Mundial Luterana mo que está na emínên- dos seus correlígíona- e M!utlDho Rengel.
.

que conta hoje 70.000.000 cia de fazer degenerar rios. 1?la 4, a sra. Rut RI-.

de almas no mundo in- a humanidade de hoje. fesla benelicienle. Hoje te-
beiro, �sp�s� do sr. Oae

teiro e :qual a relação Depois do discurso, hou- rá lugar em Rio da Luz
tano Ribeiro, a srta. �l-

que tem esta Uníão Mun- ve mais explicações pe- f d I
-

d �a Soares, e .a. sra. Orís-
y a esta a co ocaçao a tína Zanghelínldial, com a nossa Oomu- lo sr Praeses Wuestnel" d f d 1 d . ,'.. pe ra un amenta a Dia 5, amverserie-se o

nidade de Jaraguá do e o �r. Dr. Herm!inn res- Igreja Evangelica daque- sr. Heinz Marquardt, ínSul. P?�dla com!i maior ama, la localidade. Depois da dustrial em Estrada Ja-O salão estava reple- bílídade a dlvers�s per- solenidade haverá uma raguá; a srta. Ilse Trapp,to de ouvintes curiosos guntas,.o que mais am- grande festa popular em filha do sr. Guilherme
que, na maioria, até íg- da serviu para eselare- beneficio das obras da- Trapp; o sr, José Mene
noraram a existência des, oer o aSlsunt�. O protun- quele templo. gotto, residente em Es-

��p��ã�aqgU�e��a f���s�� ��ssaa:��::l3!��t�co!� Nascimenlo. Floriu o lar trada. Nova. Aind� dia 5 mlllEil jI;;;;;çilEi!iii!ilEi!!il!iiiiiii!!l:=iII;I::E!EIJiiiiiiiii!!l!!Eli_!�;i,
.

f' dísc 'h h D H do feliz casal Aristides - festeja seu 10. aníversä- I -' IIIda. ASSim OI o iscurso pan a o sen or �. er-
Erica Gonçalves día 22 rio o garotinho Wilmar ..F b (Sezoes, M,alârlas, ,.

do Dr. Hermann uma no- mann na sua viagem d bríl
'

Victor filho do casal

I
", rl'!Js Impaludismo Ividade

, st;trpree�dente, atravez do interior

dOI c;:e::o ��p.��on;Oob�::� Illa _ victol" Viergutz, re- � � Maleitas, Tremedeira
mas muito I.�strutlva., nosso paíz e o� votos

garoto que na pia ba- sidente nesta cidade. _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

.

Essa União Mundial que volte um día aquí. I' b á A todos os aniversa . ",

Lut�rana .não é, organí- parafortalecer-nosacrê� �:mC�á;��eA��ld� nome
riant�s os cumprimento; "Capsulas Antisesonicas I

. zaçao híerärquíca de que, neste mundo de ho
O b d "C do "Correio do Povo"

.

I'·' M' ."

111uma igreja que. manda, je, existe algo capa,z de
.

s para en,� o or- . Inancora R
que impõe ou que quer vencer o materialismo. relO. do :ovo .

.' Casam�nlos .. Realizaram- iiil' _ Em Todas as Boas Farmâcias IAAlversános. Fazem anos se nesta CIdade 08 se- III v

hoje o sr. Rodolfo Rech, guintes casamentos: Otto I � um produto dos Laboratórios

MINANCORAIresidente em Itapocuzí- Drews com a srta. Wal-
_

nho e a sra, WaU Ronki, Iy Fröhlich; Galdíno To- I - Joinville - Sta. Catarina -

espos.a do sr. Francisco m,aselli com a srta. Lutzi 1li1S!lllii!!:!�:'-rr==i' 'I II.: -!I-I' W�Ronki. ZJCk; Artur Bader Kote- -

Fez anos ontem o sr. ehela com a srta. Joanna �88 ····················Hil� Notas & Noticias
R�cardo W�ndo!f, índus- Caro�ina de Frei!as; Jo- Il MOTOCICLETA. .

Na Subida, linha datríal em RIO Cerro. sé VICente Pereira com I:. Estrada de Ferro SantaPor essa dada, 60 anos, a srta. Maria José Gar- Catarina, o trem de pas-o casal recebeu em sua cia e Alydor Maas com, V end e - s e uma sageiros que vinha deresidencia o abraço de a srta. Wally Carolina !. WANDERER, 2 t /4 Rio do Sul, descarrilou,inumeros amigos, aos Matilde Lemke. ! H. P. RetHicada. com indo grota abaixo. No

�
...............____.....__ ...............____....._.............................................

� ! pintura nova. desastre morreu o foguis.
� Alelandre Reil e

•

Paulo Harsl. e �: , Tralar· nesla Gerencia.
• �aes�o��.aram feridas. 20

Adilla Herllo ReH Hulda ScblelZe Haßt ! I -

08 opera�os e sindi-Têm o prazer de participar o enlace matrimonial de �
seus filhos � catos de Joinvile estão

ER/CA e EWALDO � Empregada pleiteando a fixação em

I �
crS 3.500,00 o salario mi-

a realizar-se no dia 9 de Maio próximo. O áto civil Precisa-se de uma nimo para aquela cida-
____________._________ terá lugar ás 16 horas, e o religioso ás 17 horas na a

'

Igreja Evangélica de Jaraguá do Sul. p r a s e r v I ç o s de. Tomadas as propor-
� � domésticos. ções atualmente existen-

�
Os co�vidados s8�::::bi���:, residência do sr.

� :nformações c O m tes ness� .salario o de

I
à Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.318

�
ARNALDO SCHULZ Jaraguá IrIa alcançar a

(Dentista) casa dos tres mil cru�ei-
-�--.._..._..._..._.-- ros mensais.

----------------

"'Il�,��:*�;
::!::::;

CORREIO DO POVO
ANO XXXVI - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 29 DB ABRIL DB 19M - SANTA - N. 1.888CATARINA

�_
w --- __ •__ ...............�__

�
� CORPO E' ALMA �

I ...... _,. w

.

(Especial para o "CORREIO DO
..��l

Existem duas forças poderosas
que me torturam numa luta ingente:
uma contém luxurias venenosas, .

outra no amor me fala ternamente!
São-me as horas, por isso tormentosas I
Tôda a ventUra - que minh'alma sente
no afeto puro como as puras rosas -

logo é desfeita por lascívia ardente! .

Assim, no espírito e na carne, a guerra
entre o desejo e a redenção do amor
todo o motivo do tormento encerra I

Pois, no meu corpo, nunca o pecador
há· de trocar um só prazer da terra
pelo distante céu do sonhador!

HELIO C. TEIXEIRA
Rio

rr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;11
li Festa de Santa Cruz li
.. I'

ii ii
.!!

Realizar-se â em JARAGUAZINHO no

dia 6 de Maio próximo, a festa de Santa
Cruz.

. Às 9 horas será celebrada S. Missa.

\

M A 10

13
DOMINGO

Dia das Mães
..................................

Para felicitações às queridas Mães, adquiram os
lindos e sugestivos cartões que para tão

, significativo acontecimento vos oferece

Sociedade Gráfica A V E N IDA Ltda.
Avenida Getulio Vargas, 350

churrasco,H a ver á: galinha assada,
doces, café e strudel.

A festa será abrilhantada
música.

por ótima

Ir A COMISSÃO

�:::::::::::::::::::::::::::!".::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::.:::=::::::::::::::JJ

BLEIOHSUCHT,
-BLUTARMUTCOITRA CISPA,

.' tUfOA DOS CI· Arsenoferratose bietet rasche
nnd zuverlaessige Hilfe Arseno
ferratöse enthaelt Auen und
Eisen, die bekannten Blutbiklner
und hebt deu Appetit, besonders
bei Kindern und jungen Maed,
ehen. Allgemeines Kraeftigung's
mittel. Scbmeckt gut und wird
selbst von magenempfindlichen,
Patienten immer vertraeen. Jeb;t
auch in Tabletten erhaeltlich.

BElOS f DEMAIS

AUCeDfS DO r

, tOURO CABELUIfO.
T.oNléo CAPILAR

POR fXCHÉNClA

:Y::::::::-':::::::::::::::-'::::::::::=:::::::::====::::::::::::=::::::::::::::==:::::::_::=::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=::::::::-:::::::::::==:-.::::==:::.::::::::::::::==::::::::::::::::::==.::::::=:::::=:::::::::::::.....:::::::--;:::::::::::::::::====::::::::::::::::==:-':::::::\i

li . Pud im Medeiros - A Melhor Sobremesa II�" "fi p'-"::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::=�::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.-.
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• (()) §a�ãt(Q (f.arel Regtstrada)

Virgem Especialidade
dta CIlAo WIEllEt 1IN]I))lU§IIl�JAl JOllIDlVUne

•

I

s�sÃ� '!IRCtAt
. '.

ESPECIALIDADE
não deve faltar em casa alguma!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


