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80 ANOS
1876. Seis canoas- singravam as aguas turbulen

tas do ltapocú, rumo .

as matas virgens do Jaraguá.
Seis pretos e ao todo 24 homens iam ao encontro do
desconhecido, bandeirantes das terras catarinenses.

Na última canoa, um homem de fisionomia reta,
energica, que sabia que ia Voo encontro Ido destino,
para morrer ou vencer. Acostumado as batalhas, com
a pratica da guerra do Paraguaí, onde colhera os
maiores louros, vinha agora prestar mais um serviço
a terra que adotara como segunda pátria. Era ele o
Coronél Emilio Carlos Jourdan, o benemérito fundador
de Jaraguá.

.

As embarcações, que guiadas desde Barra Velha
por peritos remadores, acostaram a margem do Ita
pocú, na confluência deste com o Rio Jaraguá.,

Os homens desembarcaram e estava fundada a
-

Colonia Jaraguá.
.

Distrito em 1896. Município em 1934 e tambem
cabeça de Comarca. Hoje é o que vemos. Uma cidade
moderna, higienica, uma sala de visita do Estado
de Santa. Catarina.

Agora portanto, completamos 80 anos. Temos
idade suficiente para ter juizo e unidos completar a
óbra de Jourdan, tornando-nos dignos daqueles que
sacrificaram fortuna e vida por esta terra então
desconhecida.

_

No dia 22 de Julho, devemos unidos compare-
cer aos festejos do 80°. aníversärío da fundação de
Jaraguá, ainda mais que, nesse día, iremos

_ prestar
tambem uma homenagem a maior classe economíea
do municipio os lavradores.

Vamos _prestar reverencia, na data da fundação
de Jaraguá, aos pioneiros. que plantaram nesta tena
a primeira semente, semente que germinou e que
orgulha a todos os que, sem despeito, querem bem a
esta terra. '

.
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ServiçoSocialRural 1 I CORREIO DO POVO

Un�ãOD/tr��bl�f��i� R�� I Na��:::t' ::::: ��;i���� I atrazo Ac!::r:::aa::i�:t��:s,se:�r!SS�no�Dt�!ni:t�r��ãOc�:'
gulamento do Ser,viço em esde Estado, e uma brevidade. .'. _.

Social Rural mais uma Municipal.
.

Ou!rollslm, comunicamos aos .nossos assmantes �e
.

'
."

M'
. .

á fóra da sedei e, aosde outras localidades, que podemoautarqu�a . subordlDad� . A_ uníeípal Ser cons- fazer a remes. da importância pelo Correio, podendo
ao MInistério da Agrí- títuída por um membro} pa�a isso, deduzir aI despêsas postais.
cultura.

.

da diretoria da Associa- �
'

_' iõiiii------..;;;;;;;;;;;;;;;;===----�iiiiiiiO -Serviço tem por _fi- ção Rural, um sócio eleí-
nalidade prestar serví- to por esta e um repre
ços nas zonas e popula- sentante do Prefeito Mu
ções rurais, 'visando a nicipal.
melhoria de vídados ho-

'-

Os membros do Oon
mens do campo,' dando selho' Nacional terão
assistencia, alimentação, CrI 5.000,00 fixos por
educação, i-ocentivo a mês e mais CrS

1.000,001a-'lavoura e outras cousas por sessão que compa-
muito bonitas ... no papel. recerem.

De Parabens
•

imprenso
cafari�,Querem anular as

eleições catarinenses
o procurador Geral da

.Repúblíca deu parecer
favoravel -8 anulação do
pleito de governador em.
Santa Oatarína, acolheu
do assim o recurso do
PSD.
Caso o Supremo Tri

!bunal aceite, as oonelu..

sõee do parecer, teee-I
mos novas . eleições, as- ,

'sumíndo os. governos. do
Estado e Municipio, res

pectivamente 08 Presí-
, dentes da Assembléia e
Câmara -Munfêlp-ai;

-

-até
a .realis�ção das novas I
eleições.

Causou profunda emoção, na cidade a

morte do rev. Padre. João Stolte, que por
cerca de 11 anos, foi.vigario desta 'paroquia
e que mandou ampliar: a nossa igre�a matriz.

O virtuoso sacerdote era natural da
Alemanha; onde nasceu em 27 de Dezembro
de 1876. Ingressando na Oongregaçãa do
S�gra_cto Coração de Jesus, emitiu os pri
meiros votos em 29 de Setembro de 1898,
sendo :ordenado sacerdote em' 10 de Agosto
de 1903.'Em 2D €;Ie Jlineiro de 1904, chegou
ao Brasil, desembarcando no porto de Flo
ríanopotía. No ano seguinte, era designado
vjgario de Brusque e em 1906,vigario de
São Bento do Sul,' onde esteve até- 1920,
quando foi deSignado para Porto �Franco,

.

onde esteve até 1926 .. De 1926, 8 .19-32Jo.i. .

. vigario de Jataguá,. onde su!J, atuação se
;, f!'

.
-
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Semihario deCorupä, seguindo depois para
São Paulo, andá atuou ein-dive-l'sas paroquias.
Em 1954 reeolheu-se ao hoepítal de Joinvile,
onde faleceu no dia 8 do corrente, sendo
sepultado naquela cidade.

O falecido foi um 'grande conferêncista,
pregador de retiro. e professor de portugues.

.

A Congregação do Sagrado Coração,
o Correio do Povot que teve Q.O rev. Padre
Stolte um dos seus- grandes colaborad,ores,
apresenta suas sinceras condolências.

Proibição da caça e pesca durante 3 anos'
ao Rev. Padre Stolte

Com a presença dos Na ordem do dia foi O voto foi aprovado por
vereadores_ Ney Franco, votado . o requerimento unanimidade.
Fidelis Wolf, João Ber- de cancelamento da di': Usou depois a palavra
toli, Mario Nieollni, Au- vida do sr:� Curt Vasel, o vereador

.

Ma�tinho
,.gusto Silvio, José Pas - imposto de agiota. Hauck para apresentar

qu,p,lini, Fr1:lncisco Mo- Deçlarada livre. --a pa- importante 'proposição'l
drock, Durval Marcatto, lavra, os snrs. vereado- Pediu . o orador fosse j
Martinho Hauck e Rai- res Fidelis Wolf ,e Mario passado um telegrama
mundo Emmendoerfer, Nicolini, apresentaram ao sr. diretor do Serviço
reuniu·se a Câmara Mu- uma proposição no sen- de Caça e Pesca neste
nicipal. tido de ser. inserto na Estâi10 no sentido de Ber
Na hora do expediente áta dos trabalhos- '��� pr,o)llido uma e outra

foi lido um telegrama_ voto de pezar pelo fale- durante 3 anos. neite
do sr. Presiden�e Jusce- cimento do rev., Padre município. Justificada a
lino Kubits�heck, em que João Stolte, cujas qua-:- proposição pelo referido
o mesmo acusa o rece- lidades de sacerdote vereador, foi ela apro
bimento

.

do telegrama da virtuoso e grande amigo váda por unanimidade
ilustradá Câmara a res- de Jaraguá enalteceram. de ,"otos.
peito 'do, incendip da

'

,�,;.

Assembléia Legislativa, O
.

-

.

a,presentando ao sr. Ney rçamento e SOn1bra e
Franco. seu' pezar pelo aumento de impostos .

f'resca'aconteCImento. . I-agua
O sr. J-osé Pasqua1ini O sr. Presidente da' '.

renovou seu pedido. a I República enviou ao Con. plzem. os jornais do

Empresa Andorinha para gresso o orçamento,para R.o, .que se processa um

que faça trafegar entre o ano de 1957. A Recei. aPl�Bt�gUamentonasforçasJaraguá e Corupá um ta foi orçada em ,.
'... ,.

po llcas !lo pais, visando
onibus maior, evitand9 75.938.280.000,UO e a des- a salvaçao do regime e

assim a aglomeração de peza em 99.868.115.57,1,00, a �o próprio BrasU, que
passageiros,. que viajam havendo assim um- defi- caAa vez mQ�ism��t�tO!:�até na tolda dos veículos. cit de 23.868115.571,00. t- l�ss� m

tambem al-Logo e� seguida, o Para cobrir em, parte ao Iga os

vereador Raimundo Em- essa diferença entre Re- guns chefes da UDN que
mendoerfer, avançando ceita e Despeza, o sr. 1 querem sombra e agua
o sinal reclamou para Juscelino propõem o's fresca .' ..

que fosse posto em vo- seguintes aumentos:
tação o projéto de lei 1°. - Reforma tari ta- �------------

��t::�:n��t�:m����; rif�ia; Prorrogação dos I,'p roc�ra-�
funcioqarios. O sr. Pre- adic,ionais 'do imposto I !

ESTADO
sidente energicamente sobre a renda;

I.'
M· e ca·o.- co fi. imprensa tem noticiado as conversações _ha-

I d 3 M· -

d vidas n9 Rio entre o Snr. Ministro da Agricultúra eesc areceu ao verea or o. - aJoraçao o
. o sec:l,'etário da agricultura do Estado. E diz que desse

que deveria esperar a imposto sobre a renda; competente �confácto proveitoso, resultou um acordo quanto à
ordem do dia para fazer , :4°. - AumentQ do im- com conhecimen�

-

distribuição de sementes de trigo, as quais custarão,
sua reclamação, isso de posto de consumo; I tos .·tornearl·a e I em.saco, 100 cruzeiros menos que o preço de custo._

d
.

t 5 A t d T Acordou ainda o Snr. Ministro da Agricultura emacor o com o r�glmen o. o. - pumen o � ,a-. ferramentas concorrer com 5 milhões de cruzeiros e o EstadoO vereador baixou a xa de Educação.

I
.

I COm 2 e meio milhõe!l de eruzell'os, para o fomento
'c8be�a, confessando No mais, o Brasil vai ����,����C_.· agro-pecuário em Santa Catarina.
assim ·sua falta. bem, muHo ·obTigac1b. _�_� �. ::- -._----__---=

Hornenagem

�------------------------------,--------�

PadrI! ,Jolio �lolll!

Três Flagrantes-
Por J. DE CASTILHO PINTO

MUNDO
, O dlovimento revQluci�_nário deflagrado na Ar-'

gentina no domingo passado, com o fim de restauràr
o regime de Perón não causou surpresa, visto que
as constantes agitaçõe!;1' de elementQs peronistas fa
ziam prever para mais dia menos dia a eclosão de
um levante armado. O que· surpreendeu o Mup,do, i_8-
to sim, foi a maneira violenta como reagiu o atual
govêrno, fuzilando sumariamente, até o presente mo

mento; perto de meia centena de conspiradores. A.
violência" como já aeentuamos nesta secçã9 é mpito

-

má conselheira; mas .. ,. para os grandes males, só.
mesmo os grandes remedios ...

BRASIL
Felizmente parece que um raio de luz es� a

iluminar' os nossos politicos, uma vez que se esboça
entre el,ßs um movimento no sentido de aproximar
govêrno e oposições. Se chegar a bom . termo esse
movimento que visa anular o sistema de demolição
moral e assim fazer imperar a pacificação, estará
salvo o regime. Se, porém, falhar, então não será de
admirar que qualquer dia o Brasil anoiteça DeIPQcra
cia e amanheça Ditadura. Que esse facho de luz, sur
gido em cima da hora, continue aclarando certas
conscienc1as.

Jaraguá, 7 (DT) .;
Teve grande repercussão
nesta cidade a decisão
dQ T,ribunal de Justiça
do Estado; concedendo a
ordem de "habeas cor-'
pus" requeeída pelo sr�.
:Artu'r Müller, diretor do
semanário "C O RR E 10
DO POVO". A sOijcita-,
ção foi deferidapor unení-

.

I_.m�dade_, por motívo . cie
presçrlçãQ e, ilegi�imída:, :

'de do autor da deaün-.
cía ... A 8,çãà pfqmóYidl,t.
!<�,9�t���Q ,.1Qrna��a.:;ê{4!}
mterp:osta -�-peI9j: s�, JWz·
de Direito' desta' .Oomàr
ca e apresentada perô
advogado Arquimedes
Dantae, como promotor
"ad-hec". ,_ ,;

A razão da denúncia
por crime tíe injúria se

Iírmou em artigos estam
pados naq�ele periódi
co, em seus números de
23 de dezembr·o de 1955 e
1°. de janeiro' do ci>rren
te ano, e que contiIíha

I

severas criticas à atua
ção das au,toridades ju",
diciárias e policiais e�
Jaraguâ do Sul, durante
o periodo conturbado da
fase governamental Ne
reu-Lott. Com a vitória
do sr. Artur Müller, es
tá de p8l"abens toda a

imprensa livre de Santa
Catarina.

(Do "Diário da Tarde-", de
, florianópolis).

Reuolucõo oa ßraeoliol
Mais uma revolução

abortou na Argentina,
esta talvez a mais vio·
lenta de todas.
Mais de 40 oficiais do

exercito, entre eles dois
geq,erais foram conde
nados a morte por fuzi"
lamento e presos mais
de um mil, entre civis e

membros da força ar-
, mada.

.Reina calma no pais ...

Chuvas prejudicam
as lavouras em Säo Paulo
SÃO PAULO; 13 __ Notícias

do interior paulista dizem que
as chuvas persistentes veem
causando grandes prejuizos à
lavoura. Assim, de Pirassu�
nunga, L�me e Araras, infor
mam ter sofrida principalm,en
te a lavoura de algodão. que
estava com a colheita retar
dada.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Editai de convocaçaoAta da Reunião Ordinária de 6-3-56

.
uH. IfCUII8CrlCBO a ecru Bmen ß I I B" Assembléia geral. extraordinäriaAos seis dias do mês de Março do �no de mil
,. dAI'· t t M ·I·t <

' Pela presente ficam convidados os senhores
novecenros e ctnceenre e seis, Pelas sete horas na Junta e IS amen o I I ar acionistas-a comparecerem. na séde sectel da .socte-sela do F'?rum, no edlíícío da _P�efe.jt�ra Municipal, .

d"e daraaüá do Slil : dade, em Irapocuztnho, Municlpío de Jarag�á do Sul,de jaragua do Sul, sob a presidêncta do snr. Ney , li .

, . as 9' horas do dia 30 de junho de 1956, afim de de-franco, reuniram-se. os vereadores enra.r João Jos� Está s�ndo 'soliCitado o comparecíment« com urgência,' liberarem sôbre a seguinte ordem do dla :ßenolí, fidelis Wolf, Ioão Lucío da Costa, jose á Junta de Alistamento Militar désta cidade, dos cidadãos 'a) _: aumento de eaplre!Pesquallnl, Artur Müller, Mario Nicolini','E'rich Balista, abaixo rélacionados, a fim de receberem seus �ertificados, b)-....;· alteração dos esraturos ' ••

Durval Marcatro e_ Ré\i''lIu�do Emmendöerter. Decle- de Re�:cnf��� Souza, Adà.Ibé��o Klug," Ant9niO' Rodrigues,: ,.

.
-c) ....,. assuntos diversos.. .. ,rede aberta a eesseo, depOIS de const��ada a p�esenç� Arno Beck, Floriano Dwiatkoski, Gentil Bevílaqua, Hermann Cantando com o comparecimento, desde Jade número legal. Lida, a ata da reumao anterior, fOi Stecker, Heinz Strelow, Ilärío Manns, JOSt3 Tlrber Schmitz, agradece

'

A DIRETORIA '

submetida á discussão e subsequente aproveção, o Luiz Santos Batista, Mar�o-do Nasclmen�º s- Otto W�lk�r, Pau- JOÃo LUCIO DA COSTA. Dir. Comercial
que foi feito sem emenda pelo que passou a ser lo Richs, Arthur Pletz, Adolfo Strelow, Arnoldo Wledemann,

..�, ' ROLANDO PISCHER _, Dir,Técnico.' .' �
_. > Antonio da- Silva, Antonio Jagi�lski, Carl Friedrich Stuhlert, -

. .esslnade pela Mêse. L?�o após, passo� se ao. e�pe-, Bmílío Ernesto Dêscher, Edmundo Pmst, Henrique Gonçalves IF=��'�"'�="""!'!!!!!!!!""":""""""'�"""""!,!!!!!!!!��!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!���""""�IIdiente, que constou: OfiCIO da Secretaria de Agrlcul- Sobrinho, Henrique Fernandes Klock, Henrique Pangrats. ' '
'.

.

tura dêsre Estado. oi n, 113/56 do snr. Waldemar JOSß Feuser, -Marjand Lubavski, Map.oel Pinheiro, Otto B�t- Dr•. Francisco Antonio PiccioneGrubba. Of. n .. 117/56, do snr, Prefeito Municipal. tendorf, Oslito PaiI!t de AgUiar, Oscar Karl Friedrich Mil-
_ :MI:�JD][CO

Of.-cir. da Câri1ahi Municipal de 'Orleães. Oí.-cir. da bratz e Tercilio Frizanco.
.

' Cirurgia Geral. de adultos e eríançae Cli--Câmara Municipal de São Bento do Sul. Oí. cír. da Jal'agu� do Sul, 13 de Junho de 1956. -

"níca Geral _ Partos _ Operações _,

M" I de Canoí h Ot-ct d Cê MANOEL CARVALHO LOPES
M é' d S h HCama�a umcipe e anom a.s. .

...Cl!., a amar.a 10. Tell. Del. 5a: D. R.
' .; 01 stías e en oras � e omens.

Munlclpal de- Papanduva. Of.-ctr. da Câmera Muni-
Especialis.a 'em doenças de crianças'.clpal de ltajaL Of.-circular da Câmãra Municipal de

Atende no iIÖSPITÀL DOS 'FERROVIÁRIOS.Araranguá. Ol.-cir. da Câmara Municipal de Palhoça.
_ ,

I
(Clarä Hru�cÍika), da's 9 as 'f2 M. HQSPITA.L��'-Ci����aC��n���p�U3!C�:Jx��ê�ol.��i����·g���� °LAONMJOB'PnRIÓGTUETEOIßR,DE SMEUISNFAILNHCOOSREjA ,I, �E!,!��,_N,A,A,Z�RÉs����sct_!,·!��_uós�

I
Munlclpal de Brusque. Of. clr, de "Herval D'Oeste.

.

"

'

�:!�!ft�n'M��r�'pafo d:n�ãOC�r���o ��s�r. ��i��h�: Vermitugo suave e de pronto I ti::::::::::::;:;::::''':'':::::::::::::::::::;,-;:::::::::::::::::::::::::::::::.:::''l:::::::::::::::::::::--::::::{::"304 do snr, Frederico G. Busch Inr., Prefeito Muni- eteito Dispeusa purgante e dieta!
, ii. t}lfniea de Olhos oi Ouvidos - 'Jariz e Garganta iicip�1 de Blumeneu. Foi pelo snr. Presidente, - cedida SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONfOR- H .. "-:'])o-'D.t •••••••••11t lia palavra a quem dela qulzesse -Iazer uso, como ME o n, 1'.2, 3 e 4

. ii -"", ." _ iinlnguem a solicitou passou, se á Ordem do Dia. Proteja a saúde de seus filhos e � �,:,a p,rópna! II '

11 Mo.DB.R�A ,!3 _ PRIMOROSAMB_!IITE IN_�TAI:-.A�A liParecer da Comissão de finanças e' Orçamento, Evitará muitas doencas e I?0upara dInheiro em II A, melhor ,aparelhada em Sanla, Catarma. ii
referente ao requerimento n. 5. Da parte do snr. ;emédios ii Rua Abdo.n Balista (Defronle a �'A, ,NOTICIA" IIMarcalfo, foram solicitad�s informações à quem havia Compre hoje mesmo um,!- �OMBBIGUElRA li,' �"" ..... j' O 1- N V,I L E - o'. lisido dirigido o oficio, sendOMCientil.fiCadOd pela Pdresi- . 'MINANCOB! para o seu tilhinho. l\.. ::.�:._ ..: �_�.:.. ;;.:.. : _ __:.:: _:...;.; : .j)dência que o snr. Prefeito unic pal,_ epois e. o E um produto 'dos Laboratóri'os Minancora ':' .,.._.." "-"1' • -t..·,-_··.-:·__ .. ••..,-_ • .. ·,.., • ..

receber enviou-o, á Câmara.
_ Po�t:o_'eni votaç�o, f_Oi '_., J 'O I N V r L L E ::JJ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'=::::::::::::::::::::�...9 parecer aprovado em ta. discussao. Of. c:omqmcaçao.. I.. ., .... .' "

, .

.

'ij
da Cia. Telefônica Catarinense,'-sendo lido o parecer U ·'IF= r o _§ J @ 1BS JE f IE'I �I:' !ida Comissão de Legislação e justiça. Pede a palavra a base do fortalecimento e incentivo da Educação ii Ls· .

.. .'

.

..' ,� I iio snr. Raimu.n�o �m"!endöerfer, solicitan�o. explica- Fisica no municipio, sendo o mesmo o organiza�or 'Il RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECÄ, Ilis' ii
ções da presldencla sobre o, a!l5.unto do ��\CIO'COm�' de todas, as p�radas cívic,as, corrida do fogo �Im ii JARAGU,Á DO SUL BTA .. CATARINA 1.1.Dici:lçãó, face haver f�lIado a ultima reuDlao. Atendi':' bölico e demais compelições allélicas do municlpio, li

IIdo pelo sm. Presiden!e. Foi pôsto em votaçã?, !endo , sendo' (linda o armador de todos os palanques para II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, i�
aprovado por unanimidade. Parecer da ,Comlssao de

as autoridades nos desfiles e festas c'fvicas. Demons ii . 'cómbustível e '·ácessórios. nLegisleJç.ã,o e _!usliça,. �ôbr� o p�oj.el� de I�i n. 5. O trando. désta forma mais um do� abuso� costumeiros iH 'Lubrificação-carga de Baterias' etc. Irsnr. Emmendoerfer, dl� s�r prOjeto que visa a pror- do Prefeito Municipal. Aparteado p,elo sor. Emmen-I!! CONsêRT.O ,_ REPORMA E RBTIPICAÇÃO DE AUTO-' IIrogação do pagamento dei impostos sem as respec- döerfer 'êste diz que reduzindo as tlespesas com os 11 n
livas multas até dia vinte e oito �e fevereiro, dizendo funcionários p�derá o municipió' .construir outras':11 MÓVEL E CAMINHÃO. !t
ser um dos projetos mais justos até· ag?ra . �nviad�s estrddas e -pavimentos as já' existentes, esclarecendó It, .. iià Câmara. Justificando que os ('ontnbull�tes nao ainda nada ·ter contra ,o sm'. Põqlo-MoreUi, que por ilJ � SE-RVHJO� RÁPIDO E' GARANTIDO - tipuc!leram pa�ar, �s impostos na.época d�vl�a, por sinal e um seu aluno no Cur�o ße_ Comércio do � ,

. -r::Mfalia de funClOnariOS na _Tesouraria da P.refeltur�, o Ginásio São LUi,z. Quanto, á quest�pdo ,snr.,�,�hu!tze, 1::::::::::.:::::::=:::.::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::"
que acarretaVa a fOf��çao de longas ,e moro�as fll.as, êle que se dirija a Câmar�. por' ·re-queJ'im�ntó,'-,?o�s a.
e outroS por terem dlflculdedes em consegUir melo� Casa aInda não tl>m conhecimento' c;le' tal> at(j�do
de condução .. Justo 5eria a prorro�ação do p�azo a!e Prefeito MuniCipal. 'Poslo em votação o alu'dido
a data pedida (28/�/56). Com a p�lavra o snr: Joao parec'êr,��fof a'provado por :maiori�:. Pàrecer da- �o�Ludo ,da Costa, dlze�do haver ,Sido ,pro!ß�lga�a .,a missão de Legislação e Justiça,' refenmle ao proJe.oLei 'n; 22, de 26 de Outubro de 1955, que p.os firn as de lei n. 7. justifica o projeto, o snr. Eínmendöerfer,
prorrogaçõe� de prazos de p�ga!ll�nt(\ de. Impostos. dizendo ser a cobrança amigável das dívidas ajujDizendo maiS, que os 'contr1bumtes do mterlor do ,zadas pela Prefeitura um meio de evitar despezasmunicipio, impossibilitados de comparecer p�ssoal- c�m custas e honorários de advogado, já que ambos
mente á Prefeitura Municipal, poderiam fazer o pa- :são elevadíssimos. Referel-se tambem á um' outro
gamenlo dos impostos por meio de pessoas de sua, projéto existente, onde o Prefeito pede um crédito
confiança que se locomovendo efeluasSe.o pagamento ,especial para o pagamento de honqrários de advo
de todos os .impostos, �vitando assim .a � p�:da de

gados. da Prefeitura por serviços �re�tadQs n:a'ge�tãodias de serViços, e sallsfazendo as eXlgenclas da passada. Ao qu� o snr. Arlur MulJer és
...clare,ce, ,que. '. .

Lei no que con'serve ao prazo de P!lgam.enlos...:..��tas,não . pagou diti:ls 'contas, apresentadéls_, pur as .• ter .f:::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::�'::::::::::::::::::::::=::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::.'\
prorrogações comó a .que agora e p-edrda �ao. tem 'achado exorbitantes, já qUe a norma de-cobrança de, li'li 1Th lO) �lQ) Trtf"IHl Tr': Í\lUf''1\W Í\ N�T :.1.;.:.por outro fim; que fazer beneficia·,aos confribulDf·es honorários é de 20%; Diz ser a ban��da d<;> PSD lUJ��," .u...1&1l\L

_ .ll\\8\,,' !Vl1.ßU�!�relapsos e incentivo aos·maus cumpridores de seus favorável ao prójeto. Com a palavra o �nr. Costa, I.�.! ":MEDICO ClRURGIAO, ", .i�.ideveres para o f!sc�, qU� rela�am �s suaso�,rigaç.?es. 'diz,. que .,.ar,a proceder a çobrança amigável torna-se
Parecer. �a, Comlssao 'de Leglslâçao e, Jusflça, sobre' nescessário que os contriquintes, não podendo fazer II F()�mado pelas Paculdades de Medlci�a das Univer-'!lO requerimento n, It. Pede a palavra o snr. Emmen-

o Prefeito o ajw;te de contas ao seu bel-prazer, ii . sidàdes de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre !l. döerfer que esclarece ter � snr. Prefe!to__Municipal' !

Aprovado por maioria. Requerimento n. 8. -Com a ii iiexonerado o requerente, aSSim como pretende exo- palavra o sm. E.mmendöerfer, que diz ser o alo do ii CIRUROIA _ SENHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS E ii
nerar muitos outros, mas n!i0 por perseguição politic.a snr. Prefeito Municipal baseado nas mesm�s razões ii CLINICA ,GERAL IImas �i,m para a c9.mpressao das ,de�pe��s da prefel- do caso g,e' Alidio Floriapi (Eco�omia dos .cof�es lli �onga praUea em, Hospitais' J}uropens iitur�, Ja que. �s despesas com func!�narJ'os QO ex� Municipais). Pedindo -ainda que o aro d? sm. Prefeito ii liCUtl�O �ußlC:lpal, vellJ exced.enclo, Ja' que, a .a)'feca� MUlJic�pal' seja aprôva�o, ex�nerando�se o snr. Pa�o li "

Consultório e residência: I:

daçao e dimmuta, fnzatldo amc;la,- que a banc'ada do MöreUi pelas razões ja adUZIdas. POSIO em votaçao ii fel. 244 _ Ru� Preso Ép�tácio Pessôa, 405 . iipaDo é pela eX-0neração de funcionáriQs. Requer foi (> �esmo aprovado pela maioria. Projeto de Let ii' . , ,

livistas do processo o &nr. Costa, que, diz ntio �erem n. 8; lido,'o parecer. o. snr. Emmendöerfer, pede!l " CONSULTAS: iiverdadeiras as razões alegadas para exoneraçao de explicações por 'ter faltado á ultima reunião: Sendo li Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 �lOras ii
fUlJcionári�s, mas sim, por questõ.e� politi�as. que o

que foi atendido pêla; presidência. P�din�do então o !i Pel�. tard_e ,: das 14 1/2 is 17 1/2 horas i,1snr. Prefeito exon�rou o �nr.; �hdlO Floriam, Par.a ll,cQlall1ento dos demais membros da Camara, para iii ii 'colocar no lugar deste funclOnarlo um seu correh-
que o Prefeito Municipal, enlre em enlendimento com I Atende chamados tambem à Noite ligionário. Diz ainda, que se �o po�er Execulivo,·.não as partes interessadas no caso. fizou' ser a bancada � ;__ .__ _ _ _ __ _ _ _._ ;.tiatender as resoluções da Camara, que reconduzmdo do PSD favorável a tal projéto. Posto em votação - _-_._�.__.- _._ _ _.- -_

:
.

?S ,.exonerados ao� seus carg�s, . ê.s!�s mesf!10s pre o 'dilo parecer,' foi aprovad? por maiori� em_ 2a ..00OO��iOOOOOOOOOOOOOOOO�Judlcados r�correrao ao pode� Juqlçla�,lo e teré!0 g-an�o diseússão.- 'Parecer da CO�ISS�O de Leglslaçao e·oo CLINICA DENTÁRIA _ RAI:OS X 00de causa. Com a palavra aInda o sn�. Joao .L�clo Jusli.ça, referente ao, requerimento n. 1. Poslo em �

O O 'C'b' O' 'A'
.

· 00da �osta, diz se! de estranharj o Prefel,lo MUniCipal, votaçãO, foi � ap'rovado em 2a,. diSCUS8ã.O. Em. 2a: e � r
.

S n y u a s·, ,.
'

, qUI n o �pedIU prorrogaçao do pr'azo para ,o pagamento de última discussão o parecer da mesma Comlssao, m :. 2:3S
impostos p�r falta de funcion�riQS 'na' te�Qur!l�ia, ref�rente:ao tecu'rso ,interposto á Câmara por Elisa� � _

I
00quando demite-se por outro. Iqdo outros .f�nclOnarlOs belhe R .. Gressinger. -Com a palavra o sm. Presi- 00 ' I CIRURGIAO DENTISTA, 00com d descul"a de eco.�omlé� para, ?' erarJQ. P�ede a denIe, e�clareceu, que' foi deixado de ler dois pr<,>j�tos 00 CLiNICA . CI�URGIA BUCAL _ PRÓTESE �palavra o snr. Artijr Muller, que. diZ te:. a Camara de lei na hora do expediente, ficando 'Para aproxima SIiIi Tratamenlos . de canaes sob contrAle radiográfico @IS

que ppr fr�ios ao,s at'()� do .P�efe!t? �u�lcJpal no que reunião. Nada mais havendo a tralar, o sn.r. Presi- 00 Modernas ponles móveis em micronium e ouro plalinado 00concerne as. �xonera�oes �n)ustlfleéJVe�S que vem dente designou para a próxima' sess�o .o' dia t 3 do 00 Á 00fazendo, e diZ, ser mUito bnlhame o pÇ!recer da Co- correnie com a Ordem do Dia segumle: Trabalho 00 MANHÃ _ d=: C;à� t2
R I O

�m�ssão, iuslin�ado p,elo �nr. Costa. Cqm�n!co á das Çorhiss<?,es .. Findo o que foi encerrada a ses.são � TARDE. _ Atend,e com horas Marcadas 00Camara, que. d.las .alras fOi chamado ao ga_bme!e. dp a qual faltou o vereador snr. Augusto. S. Prodo,ehl. ?;3S'
• A • •Prefeito MUniCipal .o p�ofessor. d� Educaça;o. flSIC�, S I à

'

..

�

S
.. ;.

6 de Março de 1956. 00 Reslde.nCla e ('�n�u1tórlO ao lado da 00Hermann Scnultze, � Ia lhe fOI dito que devena pedir a a ,as essoes, em
. 00 PrefeItura Mununpal - Fone 220 00demissão do cargo que ocupa (Prof��sor de Educa· (ass) NEAY. FRt.\NÉÇOBEnTOLI 00 JARAGuA DO'SUL _ SANTA CATARINA ;.ção Fisica,Municipal), pois que os filhos'dos colonos JO O JOS K

. �������a!lS:::m.��w�wnão precisam de Educação fisica. Salienta ser eSte FIDELIS WOLf ����!m�����

0i!0!i!!i!!R!!!R!!!E!!!IO"'-D!!!!!O"'-P!!!O!!!!!V!!!!!0!i!l!!!!!!! �!!!!!!!!!I!!!!!, !!!!!!!'!!!!!_!!i!!!'!!!!!_D!!!O!!!M!!!I!!!NGO DIA. 17 6-1006 _ .. 2

Dr. MUfilio Barreto de Azevado':
E!scritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da fonseca N°. t22

laraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



3, OORRKIO nO POVO, DOMINGO DIA 17·6-19fi6

Preservação da
Fauna jaraguaense

oAo observador atento não escapa o prenúncio
de que a launa brasileira se extingue pro

gre�s;v"mente". Manoel Joaquim de Melo.

Deu entrada na Câmara Municipal, terça-teí
ra última, um requerimento assinado pelo verea

dor sr. Martinho José Hauck, solicitando fôsse
passado um lelegrama ao "senhor CHEFE DO
SERVIÇO DE CAÇA E PESCA, afim de ser proi
bida, durante três anos, a caça e pesca neste mu

nícípío". Não restam dúvidas de que é uma me

dida que se faz necessária em nosso meio, a fim
. de preservar a vida faun1stica e ictiológica de

----,-----� Jaraguá do Sul, pois, a'devastação que se pro-
cessa em: nossas matas e. rios, é impressionante.

Registro Civil Para a manutenção do equilibrio biológico, é uma
necessidade ser .proíbída a pesca e' caça, por três
anos, ou mais, pois vêm esta sofrendo a mais
cruel e indiscriminada matança, não observando
os senhores caçadores e pescadores, em absoluto,
a época. do defeso.

A fauna está, ao lado das florestas, com os

seus días contados, e peor ainda, se não fôrem
tomadas medidas enérgicas, restritivas e urgentes,
contra tamanha devastação. O que se faz, em Ja
raguá e por este Brasil �fora, com delírio, é ar

rasar, não se cuidando de recompor. Há caçado
Édital n. 4.030, de 7-6-56. res, neste munlcípío, á quem nem os bem - te - vis

escapam.,6 x 1 o resultado - Quadros - Preliminar Outras Notas Evanezlo da Cunha e Se gostamos de caçar, lógicamente gostaria-
No unico prélio futebolisti-I que pude-se. modificar o an- Juiz: Faustino Girólla - Bom. Maria José Moreira mos de encontrar sempre caça e isso só será pos-

co realizado em nossa cidade, damento da partida, no pla- 1". tempo - Betatogo 2 Ipí- Ele, brasileiro, solteiro, siveI, pára o futuro, se adotarmos certas medidas

prelialti�am na tarde dde dd°mini- caOrd. d Iíní
.

t té rIa�ga O
1- FinMal: Bd°tafogo 6

lavrador, domíclliado e que venham pôr um fim no descumprimento das
go u mo, no grama o o pr - qua ro piranguis a, a piranga - arca ores, pa- .

(' d ó bmeiro, as equipes da S. E. certo ponto decepcionou, pois ra o vencedor: André '(2) _ residente neste distrito, em Ieís de caça e pesca. romo to os n s sa emas,
Ipiranga e do Betatogo F. C. esperava-se maís de saas pos- Harry - Antoninho I - Acácio Itapocuztnho, filho de Vir- b,á o periodo de proibição, em que não se pode
de Barra do Rio Cerro, em sibilidades, que pelo visto, e Eugenió; cabendo a Eduar-

gilino Marcus da Cunha caçar, entretanto, a maioria dos caçadores não
cotejo de caráter amistoso. são muito remótas, quando a do assinalar o unico ponto bservam e Ieí Na-O há dú lda uui tíO resultado final, veio apon- uma boa figura no próximo dos vencidos. e de Maria Augustlnha da o servam essa er, VI a que os mo IVOS

tar uma goleada dos alví-ne- certame da primeira divisão. Quadros - Botafogo: Mario, Cunha. dessa destruição são vários, sobressaindo, em prí
gros frente ao quadro da oí- Por outro lado, o quadro al- Olindo e Lombardi; Antoni- Ela, brasileira, solteira, meiro plan�, os. do comércio, ganâneía e esport�dade, mercê este resultado, vi-negro, que ultimamente, nho I, {Guído) Tarcisio e Wal-

doméstica, domiciliada e
de caça Slm,.leltores, o comércío é um dos motí

de uma gra.nde exibição dos vem sofrendo fórtes críticas tteornin;Anhodr�é" �atrOryDj,Db(oEUIIge(m�nO)- residente neste dlstrlro, em vos; pors aqui em Jara.g.uá há pescadores, amado-pupilos de Ricardo Hrusehka, (não sabendo nós o motivo de fi I I I I .

que imprimindo um jogo ve- tanta conversa), mostrou mais Acácio e edro. lrapocuzlnho, filha' de Jo- res, que vendem os �llnguados cascudos que pes-
Iöz, com boas tramas, não tí- uma vez, aos descrentes. que Ipiranga:

.

Klein, Mohr e sé Moreira e de Luíze de cam, nos bares da CIdade. Outros vendem as av.esvera,m outra coisa senão está capacitado à enfrentar Bauer; Rafael (Garrincha), Areülo Moreira. Jque abatem,_ desconhecendo, talv:ez, que se ass.lm"amontoar" gols, fazendo a um certame de pé direito, dei- Eduardo (Faustino) e Aman- f t que ga a t b t t dcontagem subir a meia dúzia .. xando para �rá;z ao fínal do. dio (Watzlro); Garrincha (Ra-' O azem erao
.

pa r um ri u açao o a' es- ,

O Botaíogo, jogou muito, e mesmo, muitos clubes, já do- fael) Bínda, Olimpio, Faustino, Edital n. 4.031 de 8-6-56. pecíal, na qualidade de profissionais, o que não
o resultado ao final dos no- no, na opinião de muitos, de (Eduardo) e Malheíros,

. ,

fia neste município. .

venta minutos diz por sí só, colocações honrósas. '. Na partida preliminar, os Ervim Bachmann e Se esss. proibição '. solicitada, fôr concedida,do que foi o andamento do A tid f
'

Aspirantes do Botafogo ven- Adela Stein o que esperamos e' mUI'to J'usta .. deverá ser aeacotejo, onde sempre coman- .
par a o ere�_Elu os se-

ceram os de igual categoria ,"'-

dou as ações, não permitindo gwntes dados técmcos.

IdO Ipiranga por 1 x O, tento Ele, brasileiro, solteiro, tada por todos, porque os únicos beneficiados por
ao Ipiranga. qualquer reação, Local - campo dó Ipiranga. de Eugenio na segunda fase. lavrador, domiciliado e ela serão os próprios caçadores e pescadores, fu

residente neste distrito, em tUramente. Leitor amigo, se julgas que sou do
Ribeirão Molha, filho de contra, uma vez pertencendo ao rol dos caçado
Roberto Bachmann e de res e pescadores, posso lhe garantir que está en

Julia Bachmano. ganado. Raciocine um pouco sôbre as considera·
Ela brasileira solfeira, ções ql!-e fiz e verá logo que estou defendendo o

domé�tica .,domiciliada e seu próprio. interesse. Estou, certo que aplaudo
residente �este distrito, em' uma. iniciativa digna dos melhores elogios. De ou.

Ribeirão Molha, filha de tra maneira, breve, tudo será um, DESERTO ...
João Stein e de Maria A. M.
Eichstädt Stein.

'

_

ESPORTE'S
I

Comunicação
O Escritório Técnico

Contábil "Thomsen" e A
Transpórtes Aéreos ,Ca
tarinense e Cruzeiro do
Sul, comunicam ao pü
bico em geral. que mu

daram seus escritórios.
para as suas nóvas ins
talações, à rua Mal. Deo
doro da Fonseca, pérto
Foto Piazera - onde per
manecem sempre às suas

ordena.
SERGIO 'rHOMSEN

Responsável

·1
Estrela Operário4 x· 2
Preliando amistosamente na realidade se passou dentro tempo: Estrela 3 x 2 - Final:

tarde de domingo em seu gra- das quatro linhas, 'pois nem Estrela 4 x 2 - Marcadores:
mado,. a equipe principal do Estrela nem Operárío produ- Ademar (contra) 2, Daníél e
Estrela colheu bonito triunfo ziram a contendo, e a vitória Valério para os vencedores
ao derrotar uma equipe mís- sorriu para aquele que apre, e Brandão e Moretti· (contra)
ta do Operário de Joinville, sentou menas falha. A pró- para os vencidos - Juiz: Oc
pela contagem de 4 x 2. O pria construção do marcador tacílío P. Ramos - Renda' :
prélio que por sinal foi muito diz bem do ruin futebol apre- CrS 880,00 - Anormalidades.
falho em téeníoa, demonstrou sentado pelas duas equipes; Aos 41 minutos do 2°. tempo
o quadro de Nereu Ramos pois nada menos de três ten- foi expulso da cancha o avan
impondo seu método de jogo, tos foram assinalados contra te Dalmo por pratica de jogo
obrigando o adversário que suas próprias rêdes, numa desleal.
diga-se de passagem com ape- demonstração de como não se Quadros' - ESTRELA: Osní,
nas quatro titulares não teve deve jogar futebol. Entretan- Alcides e Moretti; Getulio, Ho
capacidade para aguentar o to o que vale é bola no bar- rávio e Renato; Nique, Dalmo,
maior volume de ações do bante, e nesse caso o Estrela Daniel (Zanghelini), Valérjo e
onze alvi-negro, cedendo ter- conseguiu maior número e Dorival.

.

reno a olhos vistos para no consequentemente as honras OPERÁRIO: Jorge (Ademar)
final deixar o campo amar.-I de vencedor. e Tião; Agenor, Bentevi e

gando uma derrota que pode f
.

E Begue; Laurinho, Brandrão,
ser considerada justa, sí Ie-I

OUTROS DETALR S Ceceu, Vadinho (Odilon) e
varmos em conta o que na Local: Nereu Ramos - 1°. Alfeu.·

.

Artur Müller, Oficial do Re
gistro Civil do II>. Distrito
da Comarca J araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil. .

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Jogan�o 8 pt a f o u o goleou omuito Ipiranga casar-se:o

S e I e to 2 x�--------------------�
Agua verdell�ESCRENÇ�_j
Local: Guaramirim -

1°. tempo: Seleto 1 x O -

Final: Seleto' 2 x 1 -

Marcadores: Liba (con
tra) e Wititz para os ven

cedores e Paiva para os

vencidos - Juiz: João
Maluta Júnior - Renda:
.Cr$ 750,00 - Anormalida·
des não houve.
Quadros - SELETO:

Alvaro, Wunibaldo e Cá·
li; Mirão, Orestes e To
nho; Silvinha, Tita, Wi
iitz. Ronaldó e Silvio.
AGUA' VERDE: Lite,

Nivaldo e Schünke; Pe
reira, Liba � Mabinha;
Grimm, Agenor, Jaime,
Paiva e J. 8antos.

Que não te cause espanto... Mas descreio
dos sentimentos bons da humanidade ..

O esqu�cimento é tudo por que anseio:
quem esquece é que tein felicidade!

Edital n. 4.032, de 8-6·56:Que não te cause espanto... Mas eu
nos corações humanos, a maldade
que se disfarça bem... Não devaneio,
ao conviver com a torpe sociedade!

Amor? Talves seja a maior mentira I
Eu te desejo •.. · Vês o que' é o amor?

Apenas o des,ejo que suspira ...

leio;

M'ILHÕESRicardo Weise e

Augústa Steinert Kopsch
Ele, brasileiro, viúvo,

lavrador, .

domiciliado e

residente neste distrito, em
JataguéÍsinho; filho de
Francisco Weise e de Mi
na.Wagner Weise.
Ela, brasileira, VlUva,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Jaraguásinho, fUha de Hen-
riqlle Steinert e de Ida

"��,ISlórCh
SI,in"l.

.

000 Celso Branco O Edital n. 4.033, de 86-56.
Despachante Aduaneiro

João Erico L. Moreira e

�
Matriz: Rua Babit'lnga, 23 filial: Praça General Os6· O Elvira Zezuino
. Edlf. próprio· Telefone, rio, 115· Edificio cSanta
213 - Cx. P., 35 • End. Julia»· - Apart. próprio, 32 Ele, brasileiro, solteiro,

Tel. 'cBranco» Telefone, 4773 operário, domiciliado e
S. francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná residente em Joinville, fi-
Importação - Exportação e Cabotagem - Ques· lho de João Lopes Morei-

tões administrativas rn e de Maria Beatriz
bem como todos os serviços junto à !Uandeg. Moreira.'
de Sio Francisco do Sul, são executados com pan. Ela, b.rasileira, solteira,
tu�lidade e presteza, dispondo para êste fim industriária, domiciliada e

de Unid organização perfeita com escritórios residente neste distrito, á
e técnicos. O Estrada Môrro' da Bôa

Vista, filha de Luiza Ze-
Di8põe de páteos para depósHo de madeirá zuino.

junto ao quadro da estação ê nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como
armazem para depósito de mercadorias em ge
raI, junto ·aos trapiches de embarques na cidade.

De PESSOAS t�M USADO COM
BOM RESULTADO o POPULtI

DEPURATIVO Frutiferas e

OrnamentaisDei um exemplo... Esconde o teu pudor!
Não. me agrada o desejo ao som da lira,
nem o que versos trisfed faz compor!

DELMAR BARRÂO

ELIXIR 914
a SIfWS ATACA_ o OBusn
o FtpOe. o Baoo. o Coração, o
8atomago... Pulmöea. 8 Pele
Produz Oorn nos o..� Reu.....
1Iamo. eecu...... Queda do Gabe
le Anenila.. Abortos.

Consulte o m4k9lco
.come o popula, depuraUvo

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci,.;
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro..
sei ras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, 'etc., etc .

Proibição
ELIXIR 914
IRofenslvo 10 orpAJsmo. Asrada
_. coma um 11G6r. Aprovado co.

mo aultlflar no trat2mento da SI.
Plus e REUMATISMO da m...

ma ort••m. pelo O. ti S. P.

Proibo terminantemen
te a entrada de pessôas
estranhas em meu terre
no afim de caçar, tirar
palmitos e cipós.
Não me responsabilizo

pelo que possa aconte
. cer aos infratores da
presente proibição.
Jaraguá do Sul, 30/5/56.
ERNESTO LESSMANN

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupa

FernandoDr. A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Uni\7ersidade do Distrito Federal

Cllniea Médlea - Cirurgia Geral -

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será public:;1do pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dm ante I , dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
ARTUR MÜLLER

Oticial

Lure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na
-

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

Encarrega-se de Embarques de Madei!as e de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Locallda4es Brasileiras

O
Tradiçl� l1e mais de 20 anos, de serviços constantes O�às maiores firmas do Ertado e dos estados vislnhos.

(i)C::::::::- .c:::::::te
C;::-==-C=�-=:::wc:-:::-:::><::;,a�

NOVAFARMACIA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de.maior sortimen.
to na praça e oferece seus aro.

'gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

"_UI_III _ III _III_UI_UI _ 1"_ ••'_""1 _III _ III_I'
- Atende ohamados de dia e a noite -
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Munizipalkammer

Jagd- und Fischereiverbot während 3 Jahre

Einstimmig vom G e r i c h t angenommen Ehrung des hochw. Paters Stolte
Am vorletzten Miltwoch

Ó ln An wes e ri h e i t der Iaragué und Corupá einen überfiel eine wahre PanikFLORIAN POLIS, 30. klage gegen den Autor der Kammerreete Ney Franco, groesseren Omnibus ein- die Bundeshauptstadt, dieGerichtshof bewilligte in Kommentare e i n r e i c h e. Fidelis Wolf, joão Bertoll, setze, um
-

dem Andrang Studenten eroeffneren eineheute stallgefundener Pie, Dieser weigerte sich aus Mario Nlcollnl, Augusto von Passagieren vorzu- Reihe von Volksversumm
nersírzung Anordnung von Gruenden des Freund- Silvio Prodoehl, José beugen, die bis auf den lungen gegen die hohen
"Habeas Corpus", erbeten schafterechts. Der Rechts· Pasquallnl, F r a 'n, .... i s c o D h d F h Preise der elektrischendurch Artur Müller, Dlrek- ríchter, der mit aller Gewalt q - aec ern er a rzeuge

Modrock, Durval Marcetro, reisen. Bahnen (B on des) und
tor des "Correio do Povo". unseren Direktor prezes- Martinho Hauck und Rai- Gleich darauf reklamierte Omnibusse. Den StudentenDie Entscheidung war sieren und einer freien mundo Emmendoerfer ver. der Kammerrat Raimundo schlossen sich das Volk
einstimmig. Zeitung den Mund echlíes- sammelte sich die Muni. Emmendoerfer, ohne die und verchiedene Parla-

Anmerkunu der Redakt'lon In sen wollte, ernannte zu .

alk Z'I h' f b rt n mentaríer an..

diesem Zweck els Staats- zrp ammer. et ler uer a zuwa e ,

ihren Nummern vom 23. Zur Eroeffnung wurde den Gesetzesantrag, der Die einfachen Volksver-
Dezember 196t; und 1. Ja- anwalt Herrn Dr. Pllnlo ein Telegramm des Herrn die Erheehung bestimmter sammlungen verwandelten
nuar d, j. veroeffentliche Moreira, damals hiesiger Präsidenten Juscelino Ku - Beamter vorsieht" zur sich in wahre Volksrevol
diese Zeitung unter Ver· Advokat, um die Klage bitscheck verlesen, in Abstimmung zu' bringen. ten mit Plünderungen von

entwortung ihres Dírektors, einzureichen. Dleser wei- welchem derselbe den Er- Der Herr Präsident erklärte ._-,-- _

scharfe Kritiken an der gerre sich ebenfalls, indem halt des Telegrammes dem Kammerrat energisch, __----.---_
Ausübung der Amtsgewalt er meinte, dass er den dieser Kammer betreffs des dass er die Tagesordnung

I

und der Polizei in Iereguä. Wohnsitz ändern werde. Brandes der Gesetzgeben- abzuwarten habe, um seine Teppe:no
Durch diese Kommentare Zuletzt e r I i es s der den Kammer besraetlgte Reklamation zu machen,

fühlIe sich der Rechtsrich- Rechtsrichter eine Verfue- und Herrn Ney Franco so wie es das Reglemant
ter der Komark beleidigt, gung, in der er den Ad- sein Beileid zu diesem vorschreibe. Der Kammer
der dachte, die Freiheit voketen Herrn Dr. Arqul- Vorkommnis aussprach. rat Hess den Kopf hängen
der Kritik der Presse zu medes Dantas hierfuer als H e r r José Pasquallni und gestand somit seinen
hindern und beim General- Staatsanwalt bestimmte, erneuerte seine Eingabe Fehler ein.
Vollstrecker des Ausneh- um die Klage einzureichen. an die Empreza Andorí- ZurTagesordnungwurde
me (ßelegerungs-) zusten Nach Elnreichung dersel- nha, dass sié zwischen ueber den Antrag zur
des Anzeige gegen Herrn ben, wurde der 12. d. M. Kanzelllerung der Schuld
Artur Müller erstartete. zum Verheer des Ange-

-

des Herrn Curt Vasel,
Dieser wies den Prozess klagten bestimmt. Vorge- Uon dort kommt field I abbe�e's' tl�mermt.Wechsels:euer,durch Vermittlung seines laden reichte Herr Artur U U e

Delegierten dieser Zone, Müller beim ôrearegertchrs- Nach Erlaubnis der-Iden Herrn Kommandanten hof eine Anordnung auf Durch die Export- und freien Aussprache, reichten
des 13° B.C., mit dem "Habeas Corpus" ein und Import-Bank in Washing- die Herren Kammerraete
Hinweis zurück, dass er

I
wurde der Prozess am ton wurde ein Darlehn von Fidelis Wolf und Mario

mit dieser Angelegenheit Montag abberufen. Schon fünf Millionen Dollar an Nicolini einen Antrag in
nichts zu tun habe. Hiermit am Millwoch versammelte Brasitien unterzeichnet. dem Sinne ein, dass in
nicht zufrieden, wurde alles sich der Gerichtshof zur Das Geld ist zur Ansehat- das Protokoll eine Bei
an den obersten Gerichts Plenarsitzung und bewíl- fung von Material und leidsbezeugung .zum Able
hof gesandt, der ebenfalls ligte einstimmig die Anord- lngenleurdlensre für Volta ben des hochw. Palers
den Haufen Papiere an nung aus zwei prinzipiellen Redonda bestimmt. Das João ôrolte aufgenommen
den Rechtsrichter zurück- Gründen: Brsrens wegen Darlehn ist mit 6% Iähr- werde, dessen Qualitaeten
wies. Dieser ordnete dar- Unrechtmaessigkeit des lieh zu verzinsen und als tugendhafter Priester Iaufhin an, dass der der- Staatsanwalts und zweitens muss in 30 halbleehrlíchen I und grosser Freund lere
zeitige Staatsanwalt, Dr. wegen Verfall des Rechts Raten, angefangen 1961, guás zu preisen waeren.
ôennago, eine Krirnínal- zur Klage. amortisiert sein.

-

Dieser Vorschlag wurde
einstimmig angenommen.
Anschliessend nahm der

KammerratMartinho Hauck
das Wort, um einen wich-

Verunglückte wurde in das rlgen Vorschlag zu machen.

Hospíral eingeliefert. ,Der Redner bat, dass ein
Telegramm an den Herrn

.Au� dem Gefängnis in Direktor des staatlichen
J�lDvllle wurde� nach Iagd- und Fischereiamtesldíeser Stad�. drei �e!an- .ln dem Sinne aufgegebengene ueberfuhrt, die alle erde dass auf drei Jahrezur �erfuegung des Ko- � di�sem Munizip die
markrlchter�. stehen. Ausübung der Jagd undIn, der F�uhe d�s 7.d.M. des Fischens verboten
zersregte e�ner mit .Namen we�de. Nach BegründungAr�o COUtl�?O, mIt

..

dem des Vorschlages durch dEn
S�ltznamen Gaucho.' das betr. Kammerrat wurde derGlIter des GefaengDlsses Vorschlaa einstimmia l:In-und entfloh. e e

Bis jetzt konnte er nicht genommen.

wieder eingefangen w�den.
--------

Der' Milchpreis stieg der C. F. BOEHRINOER
----------

& SÖHNE, Mannhein, das
In São Paulo kostet ein bekannte und allbewaehr

Liter Milch schon zwrelf te ASJhma-Mitlel, wieder
Cruzeiros, eine Tangerine überall erhaeltlich sind.
3 und eine Apfelsine 6
Cruzeiros. ----------------------

Das Schlimmste ist,
dass man den Ouer.el
nicht mehr fester schnüren Ikann. '

Munizipalkammer. In Gegen, Die Induslrie modernisierl sich.
wart der Herren Kammer- Letzte Woche hatten wir
reete Ney Franco, Fidelis Gelegenheit, die neue Fär
Wolf, João José Bertoli, berei der Cirus-Fabrik zu
Mario Nicolini, Augusto besuchen, die sich der
Silvio Prodoehl, Francisco Strickerei widmet.
Modrock, Erich Balista, In einem grossen Ge
Durval Mercatto und R. baeude, an der Itapocú
Emmendoerfer versernmel- Strasse gelegen, wetteifern
te sich die Munlztpelkam- die neuen Installationen
mero Brschienen war Herr mil den modernsten Nie
Martinho Hauck, der nicht derlassungen dieser Art.
verpflichtet wurde, an der In seinem Landhaus
Silzung teilzunehmen. offerierte Herr Oswaldo

Nachdem die Abfertig. Marquardl, Direktor der

I
. Firma und grosser Tech-

ung ver esen war, glOg 'k .

F b 'k
'.

man zur Tagesordnung DI er, 10. a ri �tlon ,,:?n
ueber und kam der Geset- Web,:artlkeln, .semen �as
zésantrag, die Fabrik Capri ten eIDen saftigen

..

Spless·
von den munizipahm Steu-I braten.

aus Verg�ugen der

ern zu befreien, zur letzten b�en�lgten, ArbeIten,. u�
Lesung. Die Kammer lehnte sIe Jetzt Ih��r VerwJrkh

durch Stimmenmehrheit die chung zuzufuhren.

Befreiung der Steuer ab, Pensionierunu. Herr José
da schon Fabrike'n von Floriani, der ueber 26
gleichen Artikeln im Mu· jahre das Lehramt in un

nizip beslehen. serem Munizip ausuebte
Der Gesetzesantrag, der und augenblicklich Vor

einen zusälzlichen Kredit steher der Schule in Barra
genehmigt wurde in erster do Ribeirão Grande ist,
Lesung und in letzter Le- wurde in seiner Stellung
sung die Befreiung von als Lehrer pensioniert. Mit 8 Messerstichen
ali,:" Abgab�n der. eva�- Polizeiliche lachrichlen. Eine wurde in der Stadt Con-,
gehschen KIrche 10

. RIO polizeiliche Untersuchung cordia in diesem Staate
da Luz angenommen. wurde erreffnet, um d:ie der Finanzamtsinspektor
Nach Erklrerung der durch Herrn Walter Stei<nke Aladir Weber de Mello

,

Redefreiheit, ergriff Herr eingereichte Klage, der in ermordet. Der Moerder,·:I�=====�=============�11
José Pasqualini das Wort, roher Weise _durch d,ie 6 H 50 Helmuth sowieso, der sich
der den schlechten Zustand Brüder Seil und Doege In I dort auf der Durchreise
der Bstrada do Caimão Rio Cerro II verpruegelt,--------� befand, flüchtete. Den Be-

kritisierte, wo der Verkehr, wurde, zu prüfen. " --WURMKUR' I weggrund weiss man nicht.
selbst der lehren Pferde- D�s Opfer wurde im :

--

I

wagen, schon fast unmög- Hospital interniert, wo der Filmaron de!
-

FirID:a Boeh·
Iich ist durch den schiech· Herr Polizeileurnant die rlngel'-MaDnhenn. das bekann·

'. .. ' .. te- deutsche zuverlaessige undten Brhalungszustand. Der Korperverletzungen prufte. unschaedliChe :6 a n dw u l'm·
Redner schloss mit der Der Eigentuemer d�s Mittel ißt',iÍl den b�sseren
Bitte, dass die Kammer Lastautos, Bugenio Gre· Apotheken 'tI n �" Droge,lien
beim Herrn Praefekten golewitsch uebei'fuhr a'm wieder zu habem Wirkt auch

, '.. .
" ,"'

I
bei an�eren,Wurmar.ten. Tubenzwecks der notlgen Repa· 4. d. M. gegen 18 Uhr mit drei Kapselli oder Oel iin

rafuren vermitteln möchte. Herrn Werner Sievert, der Flaesch'ehi:1n zu 10 gr. i

Habeas Corpus fuer
Herrn Artur Müller

LOKALES

Er lötete den Fiskal
vom Finanzamt

Mindestlohn in Rio
Gut informierte Quellen

versichern, dass der__Min· _

desílobn in Rio zwischen
3.600,00 bis 6,000,00 Cru
zeiros monatlich festge
setzt wurde:

Ernste Zusammenstoesse in Rio
Wahre ooffentliche Revolte gegen die

Preíserhcehungen
Fahrzeugen und Protesten
gegen die Bebcerden.
Die Polizei traf dazwi

schen und pruegelte SIU
denten. Volk, drei Depu
tierte und einen Kammerrat
der UDN fort.

Terreno com a área
de 91 alqueires e meio
dlsrante desta cidade
17 quilometros ne

estrada de Mafra To
do eercado. Conren
do c a s a de mo

radia coberta de re
lhes, barbaquá novo,
p a i ó is, potreiros,
mangueirões, chiquei
ros e grande depósi
to pare herva mate.
Servindo de ótimas

aguadas. Bôas pas
tagens. ,Três mil pi
nheiros índustrlallza
veis e ainda outras
madelras. Muita le
nha. Herval pera fa-,
zer todo ano 1.600
arrobas. No mesmo
terreno ainda tem 16
alqueires re rerre 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 - 66
Canoinhas - S. C.

Asthma
Wir werden darauf �uf·

merksam gemacht dass
die Tabletten

"Enfin"

Als die allgemeine Re
volte sich ernstlich ver

schlimmerte, wurden Tanks
und Maschinengewehre
des Heeres .auf den Stras
sen eingesetzt, die wich
tigsten strategischen Punk
te und verschiedene Radio
stationen besetzt.

Das Ministerium versam
melte sich, um ueber die
entsprechenden Massnah
men zu beratschlagen und
verceffenrlíchte eine offi
zielle Bekanntmachung.
Mit der Zeit, wenigstens
schien es 80, kehrte die
Ruhe mit der Verhaftung
von hundeneu von Per
sonen zurück.

Der Streik der Stu

denten und die Plün

derungen dauern an

Der allgemeine ôtreík
der Studenten dauert an,
zur Stunde sogar schon
in anderen Hauptstaedten.
In São Paulo hörte man

von einer Reihe Plünder
ungen von elektrischen
Bahnen, sodass es not
wendig wurde, die mili
tärischen Streitkraefte in
Alarmbereitschaft zu set
zen. Es scheint, dass auch
in unserem Staate die
Bataillone gehindert wur
den, die Kaserne zu ver

lassen.
,Die Ordnung wird im

ganzen' Lande aufrechter
hallen. Der Polizeichef des
Bundesdistrikts

-

und der
Erziehungsminister wur
den entsetzt.
Betreffs dieser Vor-

kommnisse, besonders um

Erklärungen 'ueber die
gehabten Prügeleien und
die gemachten Anschuldi
gungen, dass' die Opposi
lion in die Tumulte yer
wickelt gewesen sei, ab
zugeben, wurde, der Jus
tizminister Nereu Ramos
vorgeladen, um in der
Kammer die Erklrerungen
abzugeben.

HenJorragend beauihrt bei:

Rheuma Hexenschuß
Ischias Nerven- und
Gicht Kopfschmerzen

t TabletteD Erkältungen • Grippe
Togai ist im lu- _d AuslaDd bewIhrt _ciãDerlramJt - eilwirkt
ruchUDdZUVeI'Jiuig. Seihet lo bartulckigenFIlleowmdeD.,...
Erfolge erziolt. UlII.ICblIdlich _d gut vertrigliab.Top! verdIéDt

, auch Ihr Vertra_ - JDMbea Sie DOch heute __ VCll'lllChI
Togal.Tablôttea,eiDdlD.u-.A.potbebaerhlUtL

-

�

Apotheke "Scbulz"
J.&.BAGuA DO SUL

MEDIKAMBNTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der DienstbaÍ'�eit, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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II Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. -II Proibo terminantsmen-
O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de H .MArH.IZ: ,JOINV]I[][,LE ii te a entrada de pessôas

direito d d J á d S I E d d :j "e animais em minhasa comarca e aragu ou, sta o e !II' Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: !!Santa Catarina,' Brasil, na forma da lei, etc: I II propriedades sitas em
Faz saber aos que o presente edital de eitaoão II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa li' Bracinho, Estr. Schroe-• ... II

_ rotação, para 220/380 V� 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI-' . II der, Ranch'o Bom e Braeocom o prazo de sessenta dias virem, ou dele noticia .. .....
tiverem que, por parte de Ida Marquardt Volleit li CAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii do Sul, afim de caçar,
e Erich Wollert e sua mulher Adelia Wollert me ii PARA O LAR.' Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. II pescar, etc.
foi dirigida a petição do teor abaixo: "Exmo. Sr. ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para jnstalacões de ii Não me responsabilizn
Dr. Juiz de Direito da comarca de Jaraguã do Sul II, luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. li pelo que possa acontecer
_ Ida Marquardt Vollert, brasileira, viuva, domestica, ii A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido. de li aos infratores da presen-
e Erich, Wellert e sua mulher Da. Adelia Wollert, II instalação de luz e força. ii te proibição.
ambos brasileiros, casados, ele operaria, ela domes- �:::::::::=:::::...-=:::::::=::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::=-=::::-.:::.-:::::::::==:::::::::::::::tJ Estr.· Schroeder, 4/6/56.tica, e residentes em Joinville, por seu bastante
proour ador e advogado, Infra-assínado, Inaoríto, na ,Paulo Roberto Gneipel
Ordem dos Advogados do Brasil, secção deste. P A R A F E R I O A.S,
Estado, sob n. 387, e com escritorio a Tua Marechal

i

E C Z E M. AS,Deodoro da Fonseca, n. 437, nesta cidade, vem,
perante V. Excia., expor e requerer o seguinte: I N F L AM A ç O E 5,
1.) Os suplicantes possuem em comum com .Olivia
Scoz, casada com Arthur Scoz, ambos brasileiros, C O C E I R AS,
ele comerciante, ela, domestica, residentes em lugar'. F R I ·E ... 1 R. A 5, ,incerto e não sabido, conforme certidão de casa- .

manto 'que a esta acompanha, um terreno sUO no NUN.eR EXISTIU fGU'RL ESPINH.AS, ETC.
distrito de Corupä, município de Jaraguä dó Sul,·
ueste Estado, a estrada Ano-Bom, fazendo frente
na dita estrada com 21 'mstros, tendo de fundos
em ambos osIädos 30 metros, entre terras de Bleich,
fazendo o tra�éssãd' dös fundos "éoili 21 ·tt.etros,
com terras de Gottlieb, contendo a área-de ·630 msâ,
edificado dito terreno com uma casa de moradia,
construção de material,' e' um raneho, edificações
essas possuídas também em comum com os supra
citados condomínos.' 2.) Que tais bens; ,foram havi
dos pela primeira suplicante, que também se assina
Ida Wollert, parte por compra a Amanda Wollert,
conforme escritura publica de compra e venda
Javradà nas' nötas' do tabelião Dárcy' Sohfoéder
Cubas', da Comarca de 'Joinville, do que faz prova
a certidão, .iunto, e parte havida pelo segundo:'
suplicante .Erieh Wollert, nöInventarto e partilha.
dos bens deixados por falecimento de seu pai'
Alberto Wellert, resultando do dito inventario a

.

comunhão com sua irmã Olivía Sooz, casada com

Arthur Scoz, acima citados. 3.) Que é principio
assente no artigo 635, do Codigo Civil que quando,
por círcunstancías de fato ou por desacordo, não
for possiv� o uso e gozo emcomum,res�verãoos���������������������:=��==��������
couuomínos se a coisa deve ser administrada, ven-
dida ou alugada. E para exercer o direitö que al] ..-----....----....---------..
se inscreve, têem os condominos 'a ação apropria-
da, que se ritua pelo. artigo 405 e -406, do-Dõdígo
de Processo Civil. 4.). Para � que se ,ajuize. a ação,
'pela qual se dê um destino-ã coisa comum,' exige
a lei que: a) Não suporte esta uma divisão camada
ou um, ou seja a divisão, impr6pria a seu destino;
b) Quando, por não se poder firmar 'um acordo !
amigavel 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 adquirida pelos suplicantes e suplicados
não comporta qualquer divisão; é indivisível por
natureza e pelo seu próprio destino. E, pela mesma ,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....II

razão, impossível é o uso e. gozo comum do mesmo

prédio. 5) Assim sendo, para resolver a pendeneia
ou para que se resolva a situação naturalmente
criada, somente trez caminhos podem ser seguidos
pelos condominos: entregar a coisa à administração,"
de quem se escolha, coloca la 8 quem se convier
ou vende-la, para que se extinga o condomino
impossivel. E estes são os alvitres legais, que se Ipodem intentar '[udíclalmsnte, por força do que
dispõe o artigo 405, do Codigo de Processo,' já
mencionado. 6.) Como cabe aos suplicantes o devei'
de declarar qual a p r e v i d ê n c i a que preferem
(§ unico do artigo 405), aqui manifestam sua 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 8'
existencia da comunhão os documentos 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 SupliCl�dos, por: edital, visto se

encontrarem em lugar incerto e não sahido, para, I
que, na forma do artigo 406 do Codigo de Processo, Ivenham, 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 pra�o, dentro de cinco dia-s seguin
COdig.o Civil, e § �. do mesmo artigo 406, para tes contestarem si quizerem o. pedido constante da
que se proceda o rateio do preQo alcànçado entre petição acima transcrita, ficando' ainda" d,es�� log_o
os proprietarios, isto é, co-proprietarios, propor- citados para todos os d&mais� atos da ação, até
cionalm�nte aos seus respetivos qujnhões, conforme final sentença e execução, ,sob as penas -le�ais. E,
os documentos apresentados, ficando desde já para ique chegue a noticia:de ,todos, mandou,pa'ßsat:
citados, para todos os demais atos da ação, até este edital de citação, que será, afixado no lugar
final sentença e execução, tudo sob as cominações de costume e publicado no Diario Oficial.do Estado
legais. 9.) Da-se a ésta ação, para efeitos fiscais, o e jornal local Correio do Povo. Dado·e passado
valor de Cr$ 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 tudo se processe de acordo com a lei. Pede éincoenta e seis.
deferimento· Jaraguá do Sul, 28 de Maio de 1956 Eu, NEY FRANCO, escrivão o. subscrevi.
(assinado) pp. Arquimedes Dantas. (Estavam coladas Assinado) PAULO PEREGRINO FERR;EIRA -

estampilhas estaduais no valor total de. Cr$ 5,50 Juiz de Direito. Está conforme ,o original\ do que
devidamente inutilizadas com data e assinatura)". dou fé.
Em virtude do que é o presente edital çom o prazo Jaraguá do Sul, 28 de Maio de 1956.de sessenta dias e pelo qual ficarn citados os au-

sentes OLIVlf\ SCOZ e seu marido Al'thur Scoz O escrivão - NEY FRANCO

Edital da Citação de. Ausanta

Proibição
Devido oa estragos so

fridos em meu terreno

I
em Rancho Bom, fica
terminantemente proibida

,

I
a .

passa,gem, caçadas e

pescadas. .

======================;=============�==��=7'��=r=�=='=To- 'Não me responsabílízô
pelo que' pössa acontecer
a08 contraventores . deste
avise.
Estr. Schroedér,,4/6/56.

LEOPOLDO WALZ
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Schwartzmann
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oucc um
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o melhor sornjro móvel makatrc:iEmtel
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CONTÉM

• Apresenta 88 notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chápá' ele m .....al. Diver
sos modelos e vários preços. Ouça uma
demonstração sem compromisso.

REVENDEDOR AUTORIZADO,

EICELEIfTES'

ELEM1tITOs T� IICOS
Oa�a Sonn.enhoblLotha'p

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

Tomco dos convalescentes

1 Tonico. dos desnutridos, I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam;' Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

OS QUAIS V. S. PODE 'ADQUIRIR PELO PR�QO DE FÁBRICA
\

�···""····"··"· ........ · ........ :i!I8Ci

• MOTOCICLETA'-'Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAIJDE

Rua' Presidente Epitá'cÍö Pessôa N°. 71!r4

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral' médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterizaçäo
-, .", iUíos Intra-vermelhos e azuis. _

.

V end e - s e uma

WANDERER, 2 1/4
H. P. Retificada, com
pínrura nova.

1€6 .�r�tar nesta Geren����aJ
--------..---�------._------------
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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 a todos os que opresente e.dital
'de primeira praça, com o prazo de vinte (20; días,
virem ou dele conhecimento tiverem, que findo
esse prazo, hão de ser arrematados, por quem
maís dér e maior lance 'oferecer acima do preço
da avaliação, em frente as portas do Edifício do
Forum, no dia seis (6) do mez de Julho vindouro,
as 10 horas, os bens penhorados à GERHARD
VOELZ,. na ação executiva que lhe inove CARL
H. F. JÜTTE, abaixo descriminados:

1.) Um. -terreno situado neste municipio,' a
estrada Nova, com a area de 1.600 metros qua
dradros, com 20 metros de frente por 80 metros
de fundos, fazendo frente em dita estrada, fundos
com a linha ferrea e entre terra� de Henrique
Kock e Miguel Kock Filho, registrado no registro
de imoveis desta comarca sob n. 11.310 a fls. do livro
3 E, avaliado em' CrS 35.200,00 (tl,'inta e cinco mil
e duz.entos crúzeiros).

2.) Uma casa 'de madeira edificada no terreno
acima de 7 x 9 metros avaJiada em Or' 22.000,00
(vinte e dois- mil cruzeiros).

Assim serão os referidos bens arrematadlJlS
em primeira praça, por quem mais dér e maior
lance oferecer acima do preço da avaliação, isto
é, Cri 57.200,00, podendo os m�smos serem exa
minados por quem interesse tiver, no local em
que se .acham situados a Estrada Nova. E para
q fie c!legue a noticia a público se passou o pre
sente edital que será afixado no lugar de costume,
as portas do forum, e publicado ,-pela imprensa
oficial - Diario Oficial - e jornal local - Correio
do Pova. - -Dado e passado nesta' cidade de Jara
guá do Sul aos 'cinco dias do mês de Junbo do
ano de mil novecentos e cincoenta e seis.

Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi. (Assi
nado) Paulo Peregrino Feri'eira, Juiz de Direito.
Está conforme o original do que dou fé.

.

Jaraguâ do Sul, 5 de Junho de 1956.
O escrivão - NEY F,RANCO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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