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A nossa velha Matriz vai desaparecer.
v O seu desmonte será iniciado dentro de

. poucos dias, não somente para aproveita
, mente do material, mas tambem para evitar
o desmoronamento pelas escavações Ieítae
ao pé do morro,. onde vai ser erigid_o o

novo templo.' i.
.

.

_ Daquela colina ela deixará de mirar, a
,- cidade e nos días de festas e domingos, os

seus sinos deixarão de conelamar os fieis
para orar a Deus.
,

-Quantas reminicencias ela nos dá. Desde
os tempos do saudoso Padre Franken, até I

os dias em que o virtuoso Padre Orlando
, admínístra a paroquia, tornando mais ativa
a construção da nova Matriz. '

Bem uma dezena de vigarios a admi
nístraram, Padres Pedro Franken, Henrique
Moeller, Rockmann, Remaclo, Alberto Jacobs,
João Stolte e outros que no momento não
vem a memória.

O Padre João Stolte, falecido ante
ontem em J o i n v i 11 e, reformou a pri
mitiva construção, ampliando-a e tambem
foi quem esboçou a belíssima pintura interna,
feita pelo artista do pincel Morkwardt, então

'

residente nesta cidade.
Tambem em seu tempo houve amudança

da padroeira, que de Santa Bmílía passou
para São Sebastião.

,

Milhares de batisados e casamentos,
quantas prínrelras Missas de novos sacer

dotes, não foram ali realtsadee e receberam
as bençãos de Deus.

i

Domingo último foi a procissão de
despedida da nossa velha e querida Matriz.

A grande maasa de povo que acompa
nhou através das principais ruas da cidade
as imagens que toram trasladadas para o

Salão Cristo Rei, onde provisoriamente serão
celebrados os oficios religiosos, bem de
monstraram o tributo de gratidão pelo velho
templo e a fé de que o novo será muito
em breve construido.

Daqui envio a minha velha Matriz, com
profunda emoção, o meu Adeus.

1

Subiu O leitelMatou
Em São Paulo um litro

o

de
de leite já está custando
doze oruseíros, Uma
tangerina 3 e uma la
ranja 5 cruzeiros.

O peor é que não dá
mais para a p e rt a r a

cinta ...

Fiscal
Fazenda
Com 8 facadas, foi

assassinado na cidade

Soldrio Minimo no Hio de Concordia, neste Es-
tado, o Inspetor de Fa-

Fontes bem informa- zenda, Aladir Weber de
daR asseguram que o Mello. O assassino, Hel
Salário Minimo no' Rio muth de tal, que estava
será fixado entre 3.500 de passagem, por ali,
a 5.000 cruzeíros men- fugiu. Não se sabe tam-

________________________....:.' sais. bem o motivo.

NOTAS &
NOTICIAS

-x-

RIO - Prosseguirá na
terceira vara criminal o

sumario do processo ins
taurado centra Luíz Car
lOB Prestes. Serão ouvi
das várias testemunhas.

-x-

(Cont. na última pjgina)'

Por .I. DE CASTII.HO PINTO

MUNDO
,

Os ätos. de colonialismo víolento que
a 'Inglaterra e, a França cometeram e estão
cometendo em Chipre e na Argélia, respec
tivamente, são de molde a desacreditar não
só inglezes e franceses, mas o próprio sis
tema, de govêrno democrático. A prova,

desta verdade está na reação dos povos de
raça árabe, todos condenando e hostilizando
virilmente a Inglaterra, a França e demais
nações democráticas- do Ocidente. E - quem
vem tirando partido dessa falta de habili
dade de inglezes e franceses é o Mundo
comuníste,. para onde se voltam todos os

países do, grupo árabe, até mesmo aqueles
que. ratificaram o Pacto de Bagdad.

BRASI ....
,O movimento estudantil que sacudiu a

capital federal na semana passada e que
visava a baixa do preço das passagens nos
veículos coletivos, constitui mais uma prova "I.
de que a víolêneía gera a violência.•Os
estudantes excederam-se nas suas manifes
tações reivindicatórias e. o resultado foi a
depredação de vários veículos e, depois,
como nem podia deixar de ser, o ajuste de
contas com a Lei. Há que haver táto e
também noção de responsabilidade para
resolver questões desse feitio; Ii.l violência,
é má conselheíra e no Brasil só poderá
gerar um clima impróprio á govemanca
demoorática.

'

ESTADO
Tomamos eonheeímento, há dias, de

uma noticia dizendo que o governador Jorge
Lacerda estaria a criar, cargos ínuteís e
muito bem remunerados e ainda a distribuir
dinheiro com o fim de silenciar a voz da
maledicência. A noticia em apreço' foi di
vulgada por um eonhecído jprnal deste
Estado mas para nós ela não merece fé,
porque não acreditamos que o governador
queira desmerecer a confiança do eleitora
do que o elegeu e ainda a premesse dê que
faria um govêrno próspero, justiceiro e \
livre das i m o r a 1 i d a des edmtníatrstívaa,
politicas e aocíaís.

------------------------------------------
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II Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A� li

!! :M:ATRIZ: JOINV][][,][,]E
ji
ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:ii
II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa
ii rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos, APARELHOS DE MEDI-

1.1. çÃO -:- Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS
\: PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. 'II!Ei OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações deii luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. !Iii A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de i�

ii instalação de luz e força. ii
. �::::::::::::::::::::::=:::::::.:.::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::-.:::::::::::::::::::::::::=Jj

Dia do Colono
Bß!. IniYarsári� da fundação da· Jaraguá do Sul
Em 22 de Julho de 1956

Comissão dos Festejos
antes de comprar, um plene ....

ouça um Schwarfzmann
".-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.

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

REVENDEDOR AUTORIZADO.

Casa

Ney Franco, Presidente da Câmara Municipal
Dr. Luiz de Souza, 'Deputado Estadual
Artur Müller, Presidente da Associação Rural
Presidente de Honra - Dr. Lauro Fortes Bustamante, Dir. Fomento Animal

. .

\

Presidente, Arnaldo Schulz Vice - Presidente, Albano Kanzler
Secretário, Eugênio V. Schmoeckel Tesoureiro, Lourenço Gressinger

MEMBROS

João Luclo da Costa, Dr. 'Murillo Barreto de Azevedo, Mariö Nicolini,
Sergio Thomsen, Pídelís.Wolf, Ricardo Buerger, Francisco Modrock, Willy,
G. Gessner, Augusto Silvio .Prodoehl, Guilherme Schuenke, Otaviano Tissi,
Emilio Meier, Alvino Hadlich, Alvino Schmauch, Allredo Bruch, Ary, C.
Fruet, Alexandre Haacke, Henrique, Jacobi, Artur Günther, Paulino Pedri.

���� Relação' dos Prêmios ", ��?
f� da grande rifa em beneficio da Asso- �
f� ciação' Rural de Jaraguá do Sul �1
1�. a ser extraida em 22 de Julho de 1956 - Preço do bilhete Cr$ 20,00 '.��{ 1 - Uma Novilha Jersey, doação do exmo. sr. Governador Jorge Lacerda �

f'::= 2 - Um potrilho de.2 anos, doação do Dr. Murillo Barreto de Azevedo ::��3 - Prêmio Segredo - doação do Dr. Màrió Bruzza - Secretário da Agricultura
4 - Um Arado Rud Sack - da Associação Rural

�:�: 5 - Prêmio Segredo - Doação do Dr. Lauro Bustamante, dir. Fomento Animal =::.�6 - Uma Carpinadeira, doação do sr. Erwino Menegotto
7 - Uma eaíxa de Champagne, doação do sr. Max Wllhelm

I:::: 8 -' Uma porca Duroc Jersey
,

�::19 - Um Moinho' quirera Martimby, doação de Müller Irmãos Ltda. -, Curitiba
10 - Um Moinho quirera, doação do Oöm.Jnd. Germano Stein S. A. - Joinvile

.I�:::.�:
11 - Um Moinho quirera, doação da Metalurgica Timboense S. A. - 'I'ímbõ

:::.=::'112 - Um Moinho quirera, doaçäo da Empr. de .Transp. Frenze! S. A. - Jaraguá
13 - Um Moinho quirera, «íoação da Cervejaria Catarinense S. A. - Joinvile
14 - Um Moinho quirera, do/ação do Com. e Ind, W. Raduenz S. A. - Jaraguá
15 - Um Pulverisador =Pampco", doação das Ind. Reunidas Jaraguá S. A.
16 - Um Pulverisador =Pampco", doação das Ind. Reunidas Jaraguá S. A.

f:;:: 17 - Um 'I'ràçador "Loyd", doação de Milton Bardal & Cia. Ltda. -'Curitiba '::=118 - Uma lata de "Café Bauer", doação de Alberto Bauer
19 - Uma Máquina de moer carne, doação de Mahnke & Cia. - Jaraguá

�'::: 20 - Um Debulhador de Milho, doação de Roeder S. A. - Com. e Ind. - Jãraguá ::.:�21 - Um Debulhador de Milho, doação da Cervo Catarinense S. A. - Joinvile' � Pro íbo -tsrminantemen-22 - Um Regador, doação de Alfredo D. Janssen

'1
te a entrada de pessôas O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de

f:.=: 23 - Um Album, doação da Sociedade Gráfica Avenida Ltda.

"'::
li!

U f wm ki H d ã d L ld D rin e animais em minhas Direito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de24 - ma garra a wins ouse, oaç o e eopo o oe g Santa Catarina, Brasil, na forma da Ieí, etc:25 - Um Jogo Ferramentas, doação de Pedro Rengel " propriedades sitas em

f=::' 26 - Um Aparelho de fazer Café, doação de Waldemiro Schmitz ::.:1 Bracinho, Estr. Schroe- FAZ SABER a todos os que o presente edital .

27 - Um Leitão, doação de Adolfo Brueh � der, Rancho Bom e Braço de primeira praça, com o prazo de vinte (20) días,28 - Um Plantador, doação de Imp. e Exp. Freitag Ltda. - Blumenau virem ou dele conhecimento tiverem, que findo

��. 29 - Um Alfange, doação de Alexandre Haacke

�'l
do Sul, afim de, caçar,

30 - Um Saco Adubo, doação de Buschle & Lepper Ltda. - Joinvile pescar" etc. esse prazo, hão de ser arrematados, por quem
: 31 a 33 - Um Sc. Ração Balanceada, doação dos Moinhos Riograndenses - Jv. : Não me responsabilizo mais dér e maior lance oferecer acima do preço

1= 34 - Um Aplicador =Bíemco", doação de Blemco S. A. - Porto Alegre, ,
:

pelo que possa acontecer da avaliação, em frente as portas do Edificio do= 35 - Uma Máquina de fabricar torrões para plantas, doação do Dr. J. C. Horta =
Fortim, no dia seis (6) do mez de Julho vindouro,'= Barbosa, diretor do Acordo Florestal � aos infratores da presen-

f= 36 a 40 - Um Porquinho de raça - Centro Agropecuário "JQão Cleophas" =1 te proibição. as 10 horas, os bens penhorados à GERHARD
� 41 a 42 - Onatro maços pregos, doação de. J. Luiz Foerster S. A. - Curitiba =., Estr. Schroeder, 4/6/56. VOELZ, na ação executiva que lhe move CARL

43 - Uma Semeadeira Dupla, doação da Fed. Catarinense das Ass. Rurais H. F. JUTTE, abaixo desorímínadoa:
'

��:. !� � ��ê_mÚ�s:a��!dcfe �a��!�o�o,,��g�eyer :.:1 Paulo. Roberto Gneipel 1.) Um terreno situado neste municipio, a

� 50 a 55 - Duas Galinhas "New Hamphsyre" 1 estrada Nova, com a area de 1.600 metros qua-

f= 56 - Uma Polvilhadeira g .._.........�---- dredros, com 20 metros de frente por 80 metros
= 57 - Um Nivel "Oanário" �J Cure se�s. f!lalês e poupe

.

seu de fUndos, fazendo frente em dita estrada. fundos
: �� : B: :�l:�i��oCafé

'=1
bom dinheiro comprando na com a linha Ierrea e entre terras de Henríquefi 60 _ Uma Máquinà para plantar, doação de Carlos Schneider & Cia. - Joinvile \ :, FARMACIA NOVÂ Kock e Miguel Koek Filho, registrado no registrolE 61 - Um MacMdo "Colins" :. - de imoveis desta comarca sob n.11.310 a fls. do livro

�= 62 - Duas Foices "Tupi"
.

i de ROBERTO TIl. HOBST 3 E, avaliado em Cr$ 35.200,00 (trinta e cinco mil
: 63 - Uma caixa Aguardente "Rubini" doação �e Rubini Irmãos, = J que dispõe de maior sortimen.! e duzentos cruzeíros).: 64 - Uma B�tedeira �e Manteiga, doação de Ricardo Wendorff

:1
to na praça e oferece seus arti- 2) Uma casa de madeira edificada no tef: 65 - Uma Tina, doação, de Ricardo Wendorff ' : gos à preços vantajosos rreno

•� 66 _a 70 - Um casal de Frangos "New Hamphsyre" :. Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã acima de 7 x 9 metros avalíada em CrS 22.000,00
(vinte e dois mil cruzeiros).ec..",...·':... •••• ..�·:·.··.·�:;.,··.··ft·,�·.··.··.·�......··:··..

··....··*· ..··.··.··.·,...··.··.·'�r·:�....·,!'·.··....· ..:··..···..�:'·...···...r·..... ·....o �����

Assim serão 08 referidos bens arrematados
em primeira praça, por quem maís dér e maior
lanoe oferecer, acima do preço da avaliação, isto

• • é, CrS 57.�OO.00, podendo os mesmos serem exa-

·

I MUD ,I S
minados por quem interesse tiver, no local em

I AVO '. MA-E' fILHA' que se acham situados a Estrada Nova. E para
• I ., que chegue a noticia a público se passou o pre-

II TOD ii S ll�VEM USA R I I
. sente edital que será afixado no lugar de costume,
as portas do forum, e publicado pela imprensa

li PlUXO-S.�DATINA oficial - Diario Oficial - e jornal local - Oorreío
I - L Frutiferas e

I do Povo. - Dado e passado nesta cidade de Jara-
Ornamentais guá do, Sul aos cinco dias do mês de Junho do

ano de mil novecentos e cincoenta e seis.
Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. (Assi

nado) Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito.
Está conforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 5 de Jllnho de 1956.
O escrivão - NEY FRANCO

Lo'thap Sonnenhohl

,,:==================��
PA R A F E R IDA S,
E C Z E M A S,
I N.FLAMAÇO ES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPiNHAS, ETC.

��IIEiiiilI I_lU iiiiiEi I .. _iaa_I .. _UI_ral .. 11_
11""11 ..

Fernando A. SpringmannDr.

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

Cliniea Médicll - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.
Alvaro Blitalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

.1 _ UI &i!i I I '!!!!B .a.!iSS" III!§!: loa.., IUIiiiiiB IrrlliiiiB l" � III eB ra. a!!' I - I'

- Atende chamados de dia e a noite -

�!::=-"':!:::::::.:=:::::::�:::::.�::::::::::.-:-.;:::=...�:::::; :::;::::::::::::::::;;;;:::::::::::::::::::::.;,:::":1 ' ::

II '.AItMae.A eeSeIlUII·· II
ii JARAGUÁ DO SUL II
.. Medicamentos e Perfumarias II

ii Simbolo de Honestidade II
ii Confiança e PrElsteza ii
!! I!
ii

' A que melhor lhe atende' !i

ii ,e pelos menores preços II
ii )i
�:::::::::::::::::=:::===::::::::::::::::!:=.:::-.::::= ::::::::::::::::::::::::==...!:::-.:::::::::::::J/

(uU �EGULADOR VIEIRA)

A MULiiER ErifARA DORES

Proibição Edital de Primeira Praça

I E:���,�: ��C��n�:�·�.,.
'CoMbntlir •• IfE'cgularld;;utes das

l f!':Rç�.a p&ri6di+::a-s dIrIli 1'IenhQ�a&
, É Calm&l1t� !li t61Ulador dessas

,

rl)n�õe.

flUXO-SEDATINA.
pc•• IHUl eomprov&da eflcácla'
rr;;ulto r.��íi�d&. Deve ••r UlSade

com confiança •

FLUXO..SEDATINA ,

BlCONTí�Â.S.B ZBI TODA PARTE

Làranieiras, Pe·
cegueiros, Ka-
'kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co-·
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

CorupéÍ

..................1 ..
I
Dr. Waldemiro Ma�urechen

CASA. DE SAUDE
Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

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

• Ráios Intra.vermelhos e azuis.
••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO no povo DOMINGO DIA 10 6·19fi6

Sensacional vitória do· Clube Atlético Baependi
Batido o América F. O. por 1 x O O esfôrço americano ao

., . .'

\

final do encontro veio valorizar ainda mais o triunfo do tri-I

E' S'PO'" R T E Scampeão [araguaense Renda: Or$ 5.600,00 Quadros
'

"

.

r'"

Outras Notas
.

Preliando qutnta - feira, rou-se ligeira supremacia drão do América de Ioln-
'

I

dia 31 p.p., nesta cidade, do América até aos trinta viIle,' o que Vem confirmar
o esquadrão do América minutos, quando êsse do- as últimas graudes atua
F.C. de lolnvllle foi der minio foi-se avolumando ções do clube jaraguáense.
rotado pelo C.A. Baependi até tornar-se nítido, isto Dirigiu o enoontro o

pela contagem rmmrna, entretanto' tece ao espen- snr. Luclano Silva. Com
num prélio que deixou em talho da derrota, pois os referência a êsse apitador,
suspenso o grande público americanos ao faltarem 15 quero esclarecer que o

que afluiu ao estédlo da minutos para o término próprio público j�ra.guá" O. A. Baependi 2 x O. R. Flamengo 2 Renda: Qr$ 6.127,00
rua Abdon Batista, duran- do encontro, lançaram-se ense em sua maioria o Juiz: Armando Taranto, com bõa atuação Outras Notas
re todo' o transcorrer da desesperadamente ao ata- desconhece,' pots trate-se
peleja, pois americanos e que procurando o tento de pessôa ha pouco tempo ] A convite do C. K. f'le- te de produção o quadro
azurras travaram na ver- de empate, foi então que aqui chegada, sendo si mengo da cidade de Ite- local, ao mesmo tempo
dade um espetáculo de despontou mais uma vez não me falha a memória jar, exlblu-se domingo ne- que a retaguarda baepen
gala, ambos procurando a extraordinária figura de rédlo-ator da emissora quela localidade a .equlpe diana parecia sentir o

por todos os meios a Gaulke com um punhado local. Entretanto somos princi.pal do C. A. Bae- descréeclmo de produção
vitória" final. America e de grandes ínrervenções, obrigado a reconhecer que pendl, num prélio emlsto- do médio Teranto e por
Baependi assemelharem-se conjuntamente com toda a S.S. evtdentemenre não so vivamente esperado vezes chegou a claudicar,
a dois gigantes em con retaguarda azurra, que possue qualidedes para a I pelos itajaienses, isto em permitindo até mesmo a

fronto, cada qual com diga-se de passagem, no dificil missão, muito em- virtude do grande cartaz marcação do tento de em
maior, puíança e valor. ôl período de desespero dos bora faço questão de frizar, que desfruta o tri - cem- pare àos 32 mlnttos, numa
por um lado vla-se ligeiro americanos, portou-se com não tenha o mesmo influido peão jaraguaense na cí- bôa trama do ataque ruo

predominio técnico por absoluta serenidade, não em absoluto no resultado dade maritirna. E o resul- bro-negro que Chiquinho
perre dos americanos, de permitindo que sua clda- do prélio. Quero crer que tado igual por dois fjnali�é>,u com sucesso pa
outra feita eram os azur- dela fõsee vasada. Ao a 'partida foi na verdade rentos verificado no final ra estabelecer a ígualda
ras que, menos técnicos, faltarem dois minutos pera facílima de apitar e s! do encontro, em que pésé ] de detlnítíve. Daí por

OUTROS DBTALHBS
, empregavam-se· todavia o encerramento do cotejo, houve complicações em indiscutivelmente o maior diante' nada mals houve
C9m um notavel esplrtto o médio Ibrahin ao come- seu trebelho, estas foram predomlnlo técnico dos pois os clubes procuraram
de luta que jamais, foi ter uma falta em Guldo ditadas por sua própria baependlanos, mercê de garantir o marcador que
quebrado, dando assim um foi advertido pelo Juiz, culpa, tendo em vista ser uma etuacäo mais corde- por sinal pode ser consl
colorido todo especial ao tendo o logador rubro na o alulido "reféere" técnl- nada, muito embora o gre- derado justo, pois st o

cotejo, e com isso quem oportunidade o f end i do camente muito fraco. . medo estivesse lmpratlcé- Baependi foi evldentemen-
lucrou foi o püblíco, que S. S. o que lhe valeu I vel, sou de opinião que o te mais técnico, por outrô
assistiu a espetáculo gran- incontinenti sua expulsão OUTROS DETALHES empate foi lusto, porquan- fado os flamenguistas sou
dioso, disputado palmo a da cancha. Entretanto pera Local: Rua Abdon Ba- to os locais, menos réc- beram com alto esplrlto
palmo e, afinal vencido surpresa do público o tista - 1. tempo: ßaependt nicos repito, empregaram- de luta contrabalançar as

merecidamente por aquele atléta excluído senrou-ae 1 x O - Final: Baependí se com invulgar espirito ações no segundo perto
que soube no momento no . gramado elegendo que ;1 x O - Marcador: Turibio de luta, chegando por ve- do, fazendo assim por
decisivo desfechar o golpe n�o se retirava, surgindo - Renda: Cr$ 5.600,00 - zes a equilibrar a partida. merecer o retado igual.
certeiro éom, que abeteu em consequencla uma juiz: Luciano Silva. O primeiro periodo terml- Devemos reconhecer toda
o adversário. Numa par- pequena discussão, e Quadros: C. A. BAE- nou com a vantagem par- 'via, que o estado do gra
tida t'ão arduamente dis- quando o jogador resolveu PENDI: Gaulke, Piazera cial dos visitantes por mado se encontrava im
putada, uma vitória só deixar o. gramado o árbi- e jorg.e; Taranto, Ameri- 1 x O, tento assinalado já praticável, dado as chu
poderia seil obtida, de tal fro deu por encerrada a cano e Schwerdfner; Gui- aos 2 1/2 minutos por in- vas que cairam sôbre Ifa
modo, por uma contagem peleja, pois a paralização 'do, Nutzi (Ztco), janôt termédio de Hamilton, que jc:í, não permitindo assim
minima, tirando partido foi realmente por dois (ChadécQ), Hamilton e após desarmar o zagueJ·
de um descuido dó anta- minutos e assim' não se Turibfo. ro Gilberto fechou rápido
gOl,1istél. No entender .de justificava' a prorrogação. AMERICA F.C.:, Bo�se, para o arco inaugurando
muitos que lá estiveram, Assim em linhas gerais Mazico e. Antoninho; Ira- o marcador. Esta vanta-

II""""'�",!!,!!�"""""''''!!'!!''!!!!!!!'''!!'!!!!!''!!'''!!'!!!'!'''''''!'!'''''''!!!!!!!'!''!'!!!'''!!'!!!'!'''''''!'!''''''''''!!'!!'''!!'!!!'!'''''''�I
o resultado mais justo se conta a historia da cino�'lNiltöÍ1), Souza e gem do Bdependi nos pri
seria o empate, que vitia brilhante vitÓria do t r:i, - Ibrahin; Gaivota, Maneco m�iros 45 minutos, foi na
premiar os esforços das c a m pe ã o jaraguá�mse (ZabotY, Bastinho, Eucli- verdade justa, pois �eu
duas equipes. Entretanto frente ao poderoso ,ésqua· des e Izidoro. conjunto éra na realidad�
devemo� ressaltar que. a o qu�dro mais bem arma-,

vitória baependiana foi O' S' A,.. E',"p, END I do em campo, e, talvez
incontestavelmente justa, confasse sua vanguar.da
porquanto sua defesa com maior dóse de chán-
portou-se com galhardia V e n c e u co ,tn ent us i a sm o ce creio mesmo que a con-
não permitindo a vunera-' .

, tagem poderia ser mais
bilidade de seu arco, daí Por LUIZ G.,AIROSO dilatada, isto em face de
residir seu maior mérito. O,campo �o pluba iA. cipalmente o gôleiro duas magnificas oportuni.
O aspecto geral do em· Baepandi reser�ou para Gaulke com aquela ha- dades desperdiçadas, por
bate foi, como já dissemos os apreciadores 'do "pé bitlUll calma, digna dos Guido e Turibio. Já na
de intensa movimentação bola'" uma q,as Eíurpr�sas, integrantes de um esqua- etapa complementar volta
e equilibrio. Durante o talvez a maiÚSCUla dêstes Mão consagrado. E foram ram 6s locais com mais
primeiro periodo, o Bae- últimos 'tempos, amargu- exatamenté' nesses deta- disposição o quê lhes va·
pendi pareceu mais pre rando particularmente :08 lhes, ao meu ver, que se leu a marcação do tento
sente as ações, incursio- fans dö rUbros de Join- assentaram os méritos do de empate aos três minu-
nando com mais frequen- vila. feito alvi·anil. tos assinalado de cabeça
cia a meta contrária, a Num' jôgo que se ca- As exibições do Bae- pelo avantê Krause, tendo
valendo-se desta maior raterizou pelo equilíbrio, pendi • nêstes últimoS para tanto contado ,em

--ptê5'ênça os locaiS- tiveram Hrgrou�o-'BRepandi-�supe- 'tempos merece aplausos. grande parte com a cola
sua primeira grande' opor- rar ao America por 1 x O, Não pretendo com isto boração Glo arqueiro Gaul
tunidade para avantajar-se contagem construida pelo dizer que seja perfeito o ke. Todavia esta igualda
no marcador, quando avante Turibio em jogada esquadrão baependiano; de pouco durou, pois ,aos
Ibrahin cortou com a mão de oportuniSmO. Em f:;tce isto não, pois na defesa, 13 minutos éra janôt que
dentro da área um passe dêsse resultado aqueles nota-se alguns pontos em béla oabeçada coloca
endereçado a janôt, que que não viram' o jôgo, algo fracos; mas êsse va novamente o Baependi
o árbitro acertadamente perguntarão: Foi o Bae- problema não é só do em vantagem, tendo igual-
assinalou penalidade má- pendi que Jogou muito Baependi, nota-se em mente désta feita colabo-
xiIna. Jorge encarregado bem, ou o ADlerica que todos 08 clubes grandes rõdo o goleiro Mauricio, I�"""""__"''''''''''''_�-:--_''''';''--'''''__�da cobrança o fez sem jogou muito mal? E a e pequenos. não obstante a conclusão
êxito proporcionando a resposta pa,rtindo de nós, Analizando odesem' do dianteiro baependiario E' T A R D' 'EBosse uma espetacular que vimos o jôgo, poderá penho do onze vencedor, tivesse sido perfeita. Após ,�_.__� ,_.' � .�'defesa, ao mesmo tempo ser esta: .0 Baependi foi tenho a dizei' que: o trio este feito o quadro jara- ��__ _�_��
que <> Baependi desperdi- menos ruim, e antes de finál formado por Gaulke, guaense assumiu no,Va

çava a grande chance. tudo, teve o mérito de Jorge e Piazera, asteve mente as rédeas' do en·

Todavia aos 26 minutos garantir o resultado COU" num grande dia,' sempre contro, procurando com

numa bela trama do setor seguido aos 41 minutos' firm'es e vigilantes não ,ataques bem urdidos au

direito da vanguarda local, do 1. ·tempo.· � cons:eiltiram gue a meta mentar o marcador o Que
a pelota foi cedida por Mesmo no segundo azurra fosse vasada. A foi. possivel graças as

Guido para Nutzi na linha tempo, principalmente no intermediária formada magnificas intervenções
de fundo e êste rapida- final, quando foi maior por Americano, Tarsnto 'do jovem arqueiro hajai
mente fez partir o centro o' assédio e o desespero e Schwerdtner, trabalhou ense, ·que redimindo-se de
encobrindo o zagueiro dos vanguardeiros rubros, a contento como apoia- seu' único cochilo por oca
Antoninho, .indo a pelota mesmo' então, não esmo- dores e defensores. O sião do 2. goalazurra, cons
encontrar Turibio junto a receram os pupilos' de quinteto atáeante com 'litui-se posteriOrmente' na
pequena área para de pé Getulio. Guido, Nutzi, Janôt, Ha- figura exponencial de seu
direito emendar de primeira Defenderam·se com milton Ei Turibio cumpri- quadro. A par das gran-
para as redes. Na etapa "unhas e dentes" quando' ram muito bem suas des defesas de seu 'guar
complementar todavia, no- e quanto puderam, prin- respectivas tarefàs. da-valas cresceu novame.n.

I Por Ja A.NDRADE I

JUlio �mPill� no pr�lio d� Ililjilí
que se prattcesse um bom
futebol e, quéro crer mes
mo que foi o ßeependt o

mais prejudicado pelo es
tado do campo, pois seus

homens dlflcllmente leva
vam a melhor com o ad
versário em determinados
locais do gramado. Diri
giu o encontro o nosso
conhecido juiz A,rmando
Terenro com aceitável
trabalho.

Local: Estádio do C. N.
Almtrente Barroso - 1°.
tempo : Baependi 1 x O -

Final: Empate 2 x. 2 -

Marcadores pela ordem:
Hamilton, Krause, Ianôt e

Chiquinho - Renda: Cr$.
6.127,00 - Juiz: Armando
Taranro - Quadros:

'

·C. A. BAEP EN DI:
Gaulke, Plezera e jorge;
Taranro, Americano e

Schwerdtner; Guido, Nutzt,
Ianör, Hamilton e Turfbio.
C. R. FLAMENGO:

Mauricio, Gilberto e Pão;
Moléri, Déo e Abel; Bé·
tinho, Chiquinho, Krause,
Caléssa e Negrinho.

'SENSACIO'NALoJ
Dia 1'0 de Junho

Grande. Show '.e Baile I
I
no. Clnbe Atlético Baependi

'

OOM AS FAMOSAS ORQUESTIlAS
ÀRGENTINAS DA Rádio El-Mundo

DE BUENOS AIRES E EXCLUSIVOS
DISCOS OOLUMBIA E, ODEON

,cc Iipica �e Alfredo de franco,"
e

"Jazz Espetaculo los Colegiales"

Agora que pretentes retornar
à vida que deixaste, indiferente,
indiferente ,à dor que .ias causar

a quem te amou sincera e loucamente.
Hás de sentir, então, no humilde lar,
de todo aquêle meu amor ardente,
o vazio que existe em seu lugar,
vazio que é tristeza ... dor. pungente .•.

E, agora, eu 'te respondo: é muito tarde t
O sofrimento todo o amor desfez,
e/ a esperança' é uma chama que não arM .

A dor será maior depois ... talvez .

,

Pois eu prevej(), tal como um covarde,
que ninguem é feliz mais de uma vez t

DELMAR BARRA0

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DOMINGO DIA 106-1966

Edital d·e Citação de Ausente CAmapa
Resolução Nr. 27

Municipal

NA FALTA DE
,

APPeTITE

o;;.

Magresa
Cançaco

. PaUidez
Fraqueza

Calçados

,ll IR Ge O
são es melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseb Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do· Sul -

Santa Catarina

E inditpleosa'i'''
·oucodo

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dl�ta !
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a I>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma l.OllBRI&OEm!
.

MIUlfCDR! para o seu tilhinho.
f um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

loeULINO
DE.ORH

4

t �

t Hgrüdl!riml!nlo
A viuva, sogros e cunhados de

Emitia Stein
. agradecem, sensibilizados, as manifestações
de pezar recebidas por ocasião
do seu falecimento.

Jaraguá do ,.Sul; 6 de Junho de 1956.

II. Ã=�"'::�=G=::=:: I!=!!-ill

I .

. m

I [FotO.Piazera I
I Jaraguá do Sul - Telefone 296 ö'
Ei! III
r AGORA MELHOR -INSTALADO BEM I� DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL
I n

I
--

I"I� Atende tambem tora, a qua./quer hora, i
ii!!!!ll!Eiii!!!-ã-·j-=lttICi-;:=u===u=-.=;;-••

6 H 46

Teppeno

O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de O Cidadão Ney Franco, Presidente da. Cârna-
direito da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de ra Municipal de Ieragué do Sul.
Santa Oatarina, Brasil, na forma da lei, etc: Faz saber que a Câmara Municipal votou e eu

Faz saber aos que o presente edital de citação promulgo a seguinte Resoluçdo.
com o prazo de sessenta dias virem, ou dele noticia Art. 1. - Fica concedido ao snr. Artur Müller,
tiverem que, por parte de Ida Marquardt Vollert a licença de (30) trinta dies, a partir desta data.
s Erich Wollert e sua mulher Adelia Wollert nie Art. 2. - Revogam-se a disposições em con
foi dirigida a petição do teor abaixo: "Exmo. Sr. trário.

, Dr. Juiz de Direito da comarca de Jaraguä do Sul Registre-se, comunique-se e publique-se..
- Ida Marquardt Vollert, brasileira, viuva, domestica, . Sala das Sessões, em 29 de Maio de 1956.
e Erich Wollert e' sua mulher Da. Adelia Wollert, NEY FRANCO
ambos brasileiros, casados, ele operario, ela domes- Presidente da Câmara Municipal
tica, e residentes em Joinville, por seu bastante!
procurador e advogado, infra-assinado, inscrito na

--------

Ordem dos Advogados do Brasil, secção deste

(!'J�:::c==�oc::===><::>c:c::::::;::.c:====--<:===:ac:IC====_IC==::::Oª"C:::::-��Estado, sob n, 387, e com escritorio a r�a Marechal 00' Celso Branco ODeodoro da Fonseca, n, 437, nesta cidade, vem,

O '.

perante V. Excía. expor e requerer o seguinte: Despachante AduaneirO
1.) Os suplicantes possuem em comum com Ollvia O Matriz: Rua Babit""nga, 23 fUlal: Praça General OSÓ·

�Sooz, casada com Arthur Scoz, ambos brasileiros, . Edif. próprio. Telefone; rio, 115 • Edificio -�anta
ele comerciante, ela, domestica, residentes em lugar 213· Cx. P., 35 • End. Julia- • Apart. prõprle, 32
.

t
-

bid f t'd
-

d Tel. -Branco- Telefone, 4773mcer O e nao sa 1 o, con orme cer I ao e. casa-
S francisco do Sul • S C Curitiba Paranámento que a esta acompanha, um. terreno SItO no' ..

distrito de Corupá, município de Jaraguä do Sul, Importação - Exportação e Cabotagem - Ques'
neste Estado, a estrada Ano-Bom, fazendo frente tões admiDistraüvas
na dita estrada com 21 mstros, tendo de fundös bem como todos os serviços .lunro à Alfandega
em ambos os lados.30 metros, entre tereas de Bleich, de São Francisco do Sul, são executados com pon-
fazendo o travessão dos fundos com 21 metros, tualídade e presteza, dispondo para êsre fim.
com terras de 'Gottlieb, contendo' a area de 630 msã, de uma organização perfeita com escrítõrtos
edificado dito terreno lcom uma casha ded�f?ra��a, O. e t�cnicos.
construção de material, e um ranc o, e 1 icaçoes . . _

.

, , .

essas possuidas tambem em comum com os supra- I':
.
Dispõe de pateos pare '!_eposno de ma�eJra

�citados condomínos. 2.) Que tais bens, foram havi- V Junto ao quadro da estaçäo e nos trapiches Haemorrhoidendos pela primeira suplicante, que tambem se assina.�
de embarque da ,�onta da Cruz, �em como

Ida Wollert, parte por compra a Amanda Wellert, arm�zem pare de�oslto de mercedoríes e.m ge- Juckreiz Ekzllme, Fissuren..

conforme escritura publica de compra e venda rel, Junto aos trapiches de embarques na Cidade.

I Haedensa (Pomade) be-lavrada nas notas do' t�be�ião Darcy Sehroeder O Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras � ruhígt, schützt, heilt. So- .

Cubas,. d_a O�marca de Joinville •. do que fa� prova

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e fortige Wirkung, beque-

a c�rtldao ]�nto, e parte �avlda pelo segu!ldo Locallda4es Brasileiras me Applikation. Formel
suplicante Erich Wollert, no ínventarío e partilha der Haedensa - Gesells-
dos bens deixados por falecimento de seu pai O Trad1çio áe mals de 20 anos,' de serviços constantes

. O chaft, Berlin. Zugelassen.Alberto Wollert, resultando do dito inventario a 00 às maiores firmas do Ertado e dos estados visinhos. 00 bei den deutschen Kran.
comunhão com sua irmã Olivia Scoz, casada com

Ii>C::::::::O .c:::::::>e kenkassen.
A'rthur Scoz, acima citados. 3.) Que é principio 8C::::::-::::::=C:::::=--===-C:::::-C::-==-=-=-c:::::><:>C>C:::-Gt _

assento no artigo 635, do Codigo Oivil que quando,
por círounstanotas de fato ou por desacordo, não
for possível o uso e gozo em comum, resolverão 08
oonnominos se a coisa deve ser administrada, ven
dida ou alugada. E para exercer o direito que ali
se inscreve, têem os condóminos a ação apropria
da, que se ritua pelo artigo 405 e 406, do Oödigo
de Processo Civil. 4.) Para que se ajuize a ação,
pela qual se dê um destino, à coisa comum, exige
a lei que: a) Não suporte esta uma divisão comoda
ou util, ou seja a divisão imprópria a seu destino;
b) Quando, por não se poder firmar um acordo

..

amigável entre os condominos, não possam estes
usar ou fruir a coisa em comum. Evidentemente,
um prédio de moradia, têm como é o

:

que foi
herdado e adquirido pelos suplicantes e suplicados
não comporta qualquer divisão; é indivisivel por.
natureza e pelo seu próprio destino. E, pela mesma

razão, impossivel é o uso' e gozo comum do mesmo

prédio. 5.) Assim sendo, para resolver a pendencia
ou para que se resolva a situação naturalmente Icriada, somente trez caminhos podem ser seguidos
pelos condominos: entregar a coisa à administração,
de quem se escojha, coloca-la a quem se oConvier
ou vende-la, para que se extinga o condomino
impossivel. E estes são os alvitres legais, que se

podem intentar judicialmente, por força do que
dispõe O· artigo 405, do Oodigo de Processo, já
mencionado. 6.) Como cabe aos suplicantes o dever
de declarar qual a p r e v i d ê n c i a que preferem
(§ unico do artigo 405), aqui manifestam �ua pre
ferencia pela venda do imovel, afim de que se

reparta entre os condominos o preço que se obtiver,
na venda a efetuar nos termos dos artigos 704 e

706, da. Lei processual. 7.) Provam sobejamente a

existencia da comunhão os d'ocumentos que exibem
os suplicantes.. E se, para evidencia da impossibi
lidade da divisão não basta a natureza do imovel,
pedem que se faça, para essa prova, a vistoria que
se tornar mister. 8,) Assim sendo, pedem e reque
rem· a citação dos Suplicados, por edital, visto se
encontrarem em luga'r incerto e não sahido, para'
que, na forma do artigo 406 do Oodigo de Processo,
venham, no prazo legal de cinco dias contestar a

presente ação, sob pena de, não o fazendo, ser
decretada a venda do mesmo imovel, precedendo-se ----------------,-----
de acordo com o que preceitua o artigo 632, do

para findo else prazo, dentro de cinco dias seguinOodigo Oivil, e _§ �. do mesmo artigo 406, para tes contestarem si quizerem o pedido constante da
que se proceda o rateio do p�eQo alcançado entre petição acima transcrita, ficando ainda desde logoos proprietarios, isto é, co-proprietarios, propor- citados para todos os d6mais atos da ação, atécionalmente aoli' seus respetivos quinhões, oonforme final sentença e execução, sob as penas legais. :8, I������=���=���������=IJ
os documentos apresentados, ficando desde já para que chegue a noticia de todos, mandou passarcitados, para todos os demais atos da ação, até este edital de citação, que será afixado no lugarfinal sentença e execução, tudo sob as cominações de costume e publicado no Diario Oficial do Estadolegais, 9.) Da-se a esta ação, para efeitos fiscais, o

e jornal local Oorreio do Povo. Dado e passadovalor de Or$ 5,000,00 (cinco mil cruzeiros). Nestes nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e oito
termos, A. esta com os documentos juntos, e para dias do mês de Maio: do ano de mil novecentos e
que �udo .se proces�e de acordo com a. lei. Pede cjncoenta e seis.

.
deferImento - Jaragua do Sul, 28 de MaIO de 1956 Eu NEY FRANOO escrivão o subscrevi.
(assina�o) pp. Arqui�edes Dantas. (Estavam coladas 'Assinad�) PAULO PERÉGRINO FERREIRA _

est�mptlhas �8ta�':1aIs no valor total de. Or$ 5,�� Juiz de Direito. Está conforme o original do quedeVidamente lDutllIzadas com data' e assInatura) . dou féEm virtude d� que é o presen�e edita� com o prazo J�raguâ do Sul, 28 de Maio de 1956.de sessenta dIas e pelo qual fIcam CItados os au-
sentes OLIVIA S09Z e seu marido Arthur Scoz O escrivão - NEY FRANOO 1'===================_'1

BLEIOHSUCHT,
BLUTARMUT

Arsenoferratoee bietet rasche
=======--'1 nnd zuverlaessige Hilfe Arseno·

ferr.tose enthaelt Anen und
--------------------.." Eisen, die bekannten BlutbiJdner :.... .....;

und hebt dea Appetit, beson®rs
bei Kindern und

.

jungen Maed·
ehen. Allgemeines Kraeftigangs·
mittel. Schmeckt gut und wird

I
selbst von magenempfindlichen

Patoienten immer vertragcn. Jet?t
a.uch in Tabletten erhaeltlich.

Terreno com a área
de 91 alqueires e meio
dlstanre desta cidade
17 quílometros ne

estrada de Mllfra To
do cercado. Conten
do casa de mo
radia coberta de te
lhes, barbaquá novo,
p a i ó i s, potreíros,
manguelrões, chlquel
ros e grande depósi
to pera herva mate,
Servindo de ótimas

aguadas. Bôas pas
tagens. Três mil pi
nheiros lndustrlallza
veis e alnda outras
madeires. 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 casa

grande lavoura cer-
.

cada. .

Preço: 7 mil o al
queire corrido.

Informações com

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

. Henwrragend bewährt bei:

Rheuma Hexenschuß
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

� Tabletten Erkältungen • Grippe
Togai ist im ln- aDdAaalaad bewIhrtmac1ãuerkamat- eewhb

,

'nechundzuverllleig. Selbat Ia bartDlckigeaFIUeDwmdeapate
Erfolge erzielt. UuacbIdlich UDd gut vertrIglicb.Top} venu-t
aueh Ihr VertraaeD - macheD Sie DOch boate ....... Venachl
Togal.TábleuealiDcllDaUatApothebaerhlld. �, ..

Apotheke "Scbulz"
JARAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

besten zu den geringsten Preisen bedient.am

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 10 6-19�6

Civil Indústria

Edital n. 4.028, de 5-6· 56.
João Línzmeyer e

Adelia Morem
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado' e

resídeme em Rio Bonito,
filho de José Linzmeyer e

de Antonia Linzmeyer.
Cópia de Edital de Pro- Ela, brasileira, solteira,

clamas de Casamento re- doméstica, domiciliada e

cebida do Oficial do Re- residente neste distrito, em
glsrro Civil de Irapocú. Nereu Ramos, filha de I

Therencío Moretti e de II""""==="""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�IIEdital n, 4.023, de 30-5 56. Verginia Moretti.
Evaldo Lourenço da Silva
e AceJina M. da Conceição Edital n. 4.029, de 5-6 56.

Ele, brasileiro, domici- Waldemar Blank e

Ilado e residente neste Wali Oldenburg
distrito, filho de Francis- Ele, brasileiro, soltetro,
co Lourenço da Silva e lavrador, domiciliado e

de Iuvellne Dias da Silva. residente neste distrito, em
Ela, brasileira, domlci- .Rio da Luz, filho de Os

liada e residente na Barra car Blank e de Martha

Velha, filha de Maria Con- Eichstädt Blank. IPortaria Nr. 80 ceição de Iesús. Ela, brasileira, solteira,-O sr. Wald�mar Grubba, Prefeito Municipal de doméstica, domiciliada e
I.....;;;;;;;;;;iiiõiiii;;;;;;;;;i;iiõiiiiiiõiiiiii"'"'"iiõiiii.....iiõiiii;;;;;;;;;;i......iiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiii-=iiõiiiiiiõiiiiiiõiiii_

Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições, resolve: Edital n. 4.024, de 30-5-ß6.
residente neste distrito, em ..-::::::::::::::::==::::::::::::::::::�::::::::::=:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::;::::::::;,

Transferir Elli Lenert ôchulrz, ocupante do cargo de Raul JOSé Pereira e
Rio da Luz, filha de Gul- !.:i.: Clinit�a de Olhos - Ouvidos - Jariz e Garganta, i.:l.:Professor, Padrão "05" do Quadro Unico do Muni- Palmira Gadotti
Iherme Oldenburg e de ii':" DO a_� D.a.Jc,�. __ ,_ i:.!:,ciplo, da escola "Lauro Müller" de Rio -Paulo, no Ele, brasileiro, solteiro, Ana Liekfeld Oldenburg. II

g-_ ;aRS' !!ál!áR �- P
iidistrito de Corupá, pera a escola "Vereador' Artur co�erciário, domi�i1iado � II MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA liO. Meyster" da -estrade Garibaldi no primeiro dls- residente nesta Cidade, a E para que chegue ao co-

II A melhor aparelhada em Santa Catarina ii
rrlto do Municipio.

'
.rue M�1. Deodoro da Fon- nhecimento de todos, mandei II Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" n:

Registre-se e cumpra-se se�a, filho de Angelo Pe: passar o presente edital que II ii
reira e d I D a h ' bli d I II

- J O I N V I L E -

1.1.

de jU���feJ�urf95�uriiciPal de Iaragué do Sul, em 2
Pereira.

e

.g�es
em

r.c II ::r� �� �c:rt�rr: �nà�P::�;, \\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal Ela, brestletre, solteira, afixado durante I'i dias. Si

. .

do�éstica, do�i.cili�da e alguem souber de algum im-
Portaria Nr. 81

residente neste dIS!rllO, em pedimento acuse-o para os

Ner�� Ramos,. filha de tins legais.O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Munlclpal de E I G d n d R
Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:

rm 10 a�? I e e a-
ARTUR MÜLLERchele Gadottí.

'Oti
.

INomear Angaci Soares de Souza, pera exercer o IC13

cargo de Professor, Padrão "05" do Quadro Unico Edital n. 4.025, de 30-5-56.
do Municipio, e designa-Ia .para ter exercíclo na es- Antonio ôrreub e

cole "Lauro Müller" de Rio Paulo, no distrito de Leonidia Eleonora Welk
Corupé, neste Municipio. ,

Ele, brasilelro, soltelro.]
Registre-se e cumpra-se lavrador,. domiciliado e

I
Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 2 residente nesre distrito, em I

de junho de 1956. Garibaldi, filho de José
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal Straub e de Susana ôtreub,

CO /\ITÉ MEla, brasileira, solteire, l 1 L ,

Portaria Nr. �82 doméstica, domiciliàdã e .""* -

O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de residente nesre distrito, em EXCELENTES
Garibaldi, filha de GustaIeragué do Sul, no uso de suas atribuições, resolve: vo Welk e de Berta Ma-Nomear Alcides João de Souza, pare interinamente
tias Welk.

exercer o cargo de Professor auxiliar, Padrão "Q"
do Quadro Unico do Municipio, e designa-lo pera
ter éxerclclo na escola "Lauro Müller de Rio Paulo,
no distrito de Corupá, neste Municipio.

Registre-se e cumpra-se
. Prefeitura Municipal de jarag�á do Sul, em 2

de junho de 1956.
Waldemar Grubba - Prefeito Municipal

Fósforo, Cálcio, !rsentatu
Edital n. 4.026, de 30-5-56.

'

e Vanadato de s ó d i o
Dante Minei e I
Iosépha FHipp

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste dJstrito, em
Nereu Ramos, filho de
Adolfo Minei e de Erme-

Portaria Nr. 83 lina MineI.
O sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de, EI�, �rasileira,..s.olteira,.

Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, resolve: do�estJca, �oml.clh�da e

Exonerar' a pedido, Cecilia Stel1ger Sanches, ocu- reSidente neste dls�rlto, em ,

p�nte do cargo de Professor, Padrão "Q" do Qua- IN�eu .�amos, filha �e I. §a1Dl<Oflllie]ffiol,
dro Unico do Municipio.. I J��o . Flhpp ,e de Sophla I &

�istre-se e 'cumpra-se . Flhpp. ---------

Prefeitura unicipal de Jaraguá do Sul, em 6 Edital n. 4.027, de 30-5-56 (6)l§lIEl! .•••.••.. hh ....hhmhhhhhlõlfi(jde junho '1e 1956. Léo Vieira e iWaldemar Grubba - Prefeito Municipal Mazilda Sanson : MOTOCICLETA
Ele, brasileiro, solteiro, CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E

Portaria Nr. 84 mecânico, domiciliado e Ve n de- � e uma CLINICA GERAL
O sr. Waldemar Grubba, 'Prefeito Municipal de residente em Indaial, filho WANDERER, 2 1/4 !

..I1 L
.

B'
• .,

J
'

d Q I d
.

b
. -

I d J
-

V" d R onga pratica em ospItals .oufopeusaragpa o '-�u , no uso e suas atrl Ulçoes, reso ve: e oao lelra e e o· H. P. Retificada, com ii
Conceder 20 (vinte) dias de licença para tratamento salina Vieira., pintura nova. ii COllsult6rio e residência:
de saúde, a Elli Lenert Schultz, ocupante do c'argo �Ia, brasileira, solteira, .. T'l 244 R P E 't" P

,

40'"'
U

.

d
'"

d
.

I d li! Tralar nesla Gerenel·a.
i li:I:lll e.. - ua res. pl aClO essoa, u

de Professor, Padrão "05" do Quadro nico do Mu- 10 u.strlarla, omlci ia a e
Il!)nicipio, a contar do dia 4 do corrente. residente nesta cidade, á <!>SIlilI .... -. .- .... 1f!IIIilI(i) I :i CONSULTAS:

I','Registre-se e cumpra·se ii p' 1 h-o d 81/2' 11'Ii.!
' e a man a, as as doras li"iPrefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 6 ------------

de junho de 1956. ii Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas :.iliWaldemar Grubba - Prefeito Municipal DECRETO Nr. 7 II Atende chamados tambem à Noite ii

DECRETO Nr. 6 O sr. wal::;:r C�ér�i��a�S�;:;::to Municipal de �:�=����=�Abre crédito especial . Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições ,que lhe lZ:S�mliZ:Sm:sIZS�l:BS��1Z:S
O sr, Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de confere o inciso VI, do art. 74, da Lei Orgânica dos � CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00

Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições, decreta: I Municipios, decreta: � O' O C b O' A
· 00Art. 1.) Fica aberto por conta do SUPERAVIT . Art. 1.) Fica aberto por conta do SUPERAVIT � r s n y u a s qUI n o �apresentado na Lei Orçamentária para o corrente apresentado na Lei Orçamentária para o corrente �

•

_
�

exercicio, o crédito especial de Cr$. 4.100,00 (qua- exercicio, o' crédito especial de Cr$. 1.500,00 (mil é .

I CIRURGIÃO DENTISTA I �2:.3:Stro mil e cem cruzeiros) para fazer face as despesas qUinhentos cruzeiros), para atender ao pagamento de �
decorrentes dos beneficios concedidos pelas leis nrs. despesas efetuadas com ii aquisição de vacinas pa 00 CLiNICA - CIRURGIA· BUCAL - PRÓTESB
11 e 14 de 7 e 23 de maio de maio do corrente ano, ra o cl)mbilte ao surto de pestes que assolam o' mu- m 'ralamentos de eanaes sob eonlrôle radiourälieo �lI!iBIrespectivamente. nicipio. lZ:S Modernas Donies móveis em mieronhlm e· ouro plalinadoArt. 2.) Este decreto entrará em vigor na data Art. 2.) Este decreto entrará em vigor na data 00 H O R Á R J Ode sua publicação� revogadas as disposições em de sua publicação, revogadas as disposições em 00 UANBÃ - das 8 às 12 - - mcontrario.

. , .
"

contrario.
. , . , 00 TARDE - Atende com horas Marcadas lZ:SPrefeItura MUDlclpal de Jaragua do Sul, em 6 Prefeitura MUDlclpal de Jaragua do Sul, em 6 � R 'dA' C Itó

'

1 d d �
de junho de 1956. de junho de 1956.

.

IZS eSI e,nCIa e �n�u rIO ao a o a lZ:S

WaJdema'� Grubba - Prefeito 'Municipal Waldemar <'Jrubba _ Prefeito Municipal � PrefeItura MUDlCIpal - Fone 220

IJoão Mathias Verbinenn - Dir. do Dep. do Exp. João Mathias Verbinenn _ Dir. do Dep. do Ex.p. 00
JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA

) Paula Eleonora Plastwich - Escriturario Z - 3. Paula Eleonora Pldstwich - Escrituraria Z - 3..OO�OO��I�

,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Registro,
,

rua Exp. Antonio Carlos
Ferreira, filha de Teobal
do Sansen e de Maria
Oliveira.

Artur Müller, Oticial do Re

gistro' Civil do I o. Distrito
da Comarca Taragu:í do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem í'ara

casar-se:

Portaria Nr. 78
O sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de

Ieragué do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
Alterar a escala de férias dos funcionários munici
pais, prevista na Portaria n. 102, de 14 de dezembro
de 1955, ne perre que refere ao funcionário Teodoro
Crescencio da 'Silva, que poderá goza-Ia no periodo
de t a 30 de junho do corrente ano..

Registre-se e cumpra-se .

Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 29
de maio de 1956.

Waldemar Grubbe - Prefeito Muníclpal

Portaria Nr. 79 .

O sr, Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de
Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições,. resolve:
Conceder seis (6) mezes de licença a Fíorenço Ce
zar Piccinini, ocupante do cargo de motorista Padrão
"X" do Quadro Unico do Municipio, sem vencimen
tos, para tratar de interesses particulares, a' contar

. desta data. Registre-se e cumpra se
Prefeitura Munlcípal de jaraguá do Sul, em 10•

de junho de 1956.
.

Waldemar Grubbe - Prefeito Municipal

-i,

ELEMF.NTOs T�NICOS

Tonleo dns convalescentes

I Tonico dos desnutridos i
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificaçã? geral do orga-
msmo com o

Textil Jarita S/A.
Editá. de convocação

Assembléia geral extraordinária
Peld presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem na séde soclel da socie
dade, em Itapocuzlnho, Municipio de Iaragué do Sul,
as 9 horas do dia 30 de Junho de 1956. afim de de
liberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

a) - aumento de capital
b) - alteração dos estatutos
c) - assuntos diversos.
Contando com o comparecimento, desde já

agradece A DIRETORIA
JOÃo LUCIO DA COSTA - Dir. Comercial
ROLANDO FISCHBR - Dir. Técnico

Dr.' Francisco Antonio Piccione
��D:m::CO

Cirurgia Geral de adultos e criança" Olí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias 'de Senhoras e Homens .

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

coH. lUp Ar... - SAN:rA CA:rAH..lI[NA

.:1):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�•••

II Ir r ([}) § 1[ «l) Iffi JE Y 16 I ==] 'I!
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:: II

ii RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 II
ii JARAGUÁ DO SUL BTA. CATARINA .:

1i
ii
ii
ii
II
II
!! CONSÊRTO - REFORMA B RBTIFICAÇÃO OB AUTO-
ii
II MÓVBL E CAMINHÃO. .:

.

II ii
II �
:: liii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO ii
II; .. - ii
;:� IP
:1=:::�.:=:::==:::�==:::::::::=::::::==:::===::::::==::::::=:::===1:

Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,
combustível e ecessöríos.

Lubrificação-carga de Baterias etc.

Ur. Murillo Barreto de' Azevedo
I ADVOQADO I

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

laraguá do Sul

:9:::::::::):::::::=::::::=::·-::::::=:�':::::::::::::::::::::::-..===:::=::::::==:::=::::::::::::::::.�

III 1IJ)lo !E�llCIBI KAUfMANN
.

li
ii MEDIUO UIBUBGIAO . II
.

IIFormado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ::
II

sidades de ColÓnia (Alemànha) e Pôrto Alegre li
ii
::

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO
�----------�----�llI�OCAI�! Festa -de Santo Antonio

,�::,: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::=.:::::::�:::::::::::::::=::::::=::::::-::=:::::::::=:::::::::::-.:::::::::==-====:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::,.,

!r Pudim Medeiros - A Melhor Sobremesa ii
\k:::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::;::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :=:::::::::: :::::::::::: :::::;:::::: ::::::::::::::: :::::::;:::: :::::::::? :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::;::::::::::: :::�:::::::::::::::::: :::::::::::::-.:.::::::::::::;:::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::.}} _

(()) §21bälo

Virgem Especialidade
�q� .:'.

.

dia OlA. WEIlEt lIN]]})�§IJR{HAt _. JoiIDlVJiHe, •1.�:::-·:"::�:�::�t:!�� :co:n:s:e:r�v�a�o.t:e:c:id�O�d:a�r�o:u�'p:a.p:.,��r�q�U�e�l�av�_a�·:I.·a.c.il.m.e.n.t.e.e..c.o.m..r.a.p.i.d.ez.·""""""_I" I

(lwlam Registrada)

��6Ã� yIRCÉ:",
. '.

ESPECIALIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


