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Diretor:,ARTUR MüLLER

ANO XXXVII JARAGUÁ DO SUL' - Domingo, 28 de Abril de 1957 - Sta. Oatarina

-

Gerente: . PAULINO PEDRI

/'

Sr. ARTUR MÜLLER
Cumpre-nos o compungente dever de comunicar o repentino

falecimento do nosso inolvidavel Diretor- Fundador

ocorrido às 3 horas e quarenta minutos da madrugada d'e ontem, vitima
de síncope cardíaca.

I Convidamos a
. população de Jaraguá do Sul a prestar a sua

última homenagem ao pranteado morto, acompanhando-o à sua última
'morada, saíndo o féretro ás 10

_

horas de hoje, da Prefeitura Municipal, onde
se acha, exposto em câmara ardente.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OOBBJ:IO DO POVO DOMINGO DIA 26-4-1957. 2

Turistas "a s s a II am" Florianópolis ::Ji=:::::::=::::::::::::=:::::::::=::::::::'=:::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-'::::�::::::::,::::::::::':::=::::::�••

Um ,novo,. tipo de Habitante II Empr. Sul Brasileira"de Eletrecidade S.A: 11
.. :JH:A..�H.IZ: JOINVILLE ii

Com a chegada do calor, a cidade adquire ou- li
-

Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque.' lili..
tra roupagem. A roupagem bem tropical, de -ecördo 'S

t

com a côr local, II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa II Todas as firmas índus-

Roupas leves, coloridas e frescas surgem pelas 1,li _
rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MEDI- !! triais localizadas no mu-

rues, peles praças, invadem os escritórios e as re- ÇAO ,- Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS ii nlcípío de Iaragué do Sul

partições. II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES� CASTICAIS LO- ii deverão comparecer co�
Há uma grande preocupação do florlanopollta- lIas, de ARANDELAS, MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de ii urgência na Agência de

no: o mar, a praia. II luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. II Estetlsrlca, afim de rece-

E durante a semene os planos começam a ser IIII A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de n berem o formulário do

feifo\S. A. extensa ilha, bordada de recantos paradl- instalação de luz e força. , II Registro Industrtal, reíe-:

siacos, é lomada de assalto. O .mar surge male azul, �:::=--===::::::=:::::::::::::::=_::: ... ...

. f? rente ao ano próximo

e o vento refresca o corpo doe banhistas, dos que
-

-----::-
...--..�-:::::::::::==::::::=::::::=::::-.:=.. findo.

vão à procura de locais amenos, onde possam Iso- As informações estens-

lar-se da quentura de um sol caustícente. ticas reférem o se 'e aguar-
É êste o aspecto da oidade durante o verão. E Edital de Citação de Réu Ausente' Vende-se dente, farinhas, doces, de

o' verão obriga a sua indústria: a turística. ' frutas, balas e caramelos,
A prosáica e interiorana Florianópolis vai del- O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Uma gaita pianada 48 açucar, serraria, olaria,

xando seus veus de tímida donzela, e se transforma, Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de baixos. bebidas e estimulantes",
pela propaganda de suas' belezas, em jovem prática, Santa Catarina, na forma da leí, etc... Uma motoeícleta Hus- curtumes, venezianas, pães,
cheia de vida, que não se envergonha de mostrar FAZ SABER a tôdos que o presente edital, quarna. engenhos de arroz, atafo-

seus encantos... com o prazo de 20 dias, virem ou- dêle conheci- Tratar nesta gerencia. nas, móveis, calçados ou
/

E os que vêm de fora, os que não a conhecem, mente tiverem, qué a êste Juiz foi oferecida de- outro qualquer ramo de

ficam extasiados diante da visão belíssima da ce- .nüncía pelo dr. Promotor Público da Comarca industria, pols a Lei ebran-

píral barriga-verde num dia de verão. Naturalmente centra JOSÉ ALMA. WALDRICH, brasileiro soltel-��� ge a todos os setores in

que faltam hotéis, belneerlos condignamente prepa- ro, �otorista, com 28 anos de idade, pelo crime Cure seus males e poupe seu duetrlals.
'

rados pare receber visitantes em massa. previsto no art. 121, § ao.; combinada com o art. bom dinheiro comprando na

Todavia, é ausplcioso norer-se nas ruas da 'ca- 15, nv, 11, do Código Penal. E, como não tenha FARMAGIA NOVA
Aos infratores serão

pifai êsse punhado de gente de todas as idades, em sido possível citá-lo pessoalmente, por se achar - aplicadas penalidades que

roupas esportivas e coloridas, com máquinas foto- em lugar incerto e não sabido, mandou passar o
18 ROBERTO M. BORST varí�m \

até Cr$ 20,000,00,

gráficas e apetrechos de praia, andando despreocu-I presente
edital, por meio do qual cHà e chama a que dispõe de maior sortímen, nos casos de recusa so-

" padas e alegres pelo "hall" dos poucos hotéis, que ao mencionado réu JOSÉ ALMA WALDRICH, pa- to na praça e oferece seus artí- negação, falsidade oú arre.

dispomos. "

ra comparecer perante -êste Juizo; no edifício da gos à preços vantajesos ZO nos dados estatísticos

Bites "se arriscaram" a conhecer a ilha do Prefeitura Municipal, desta cidade, onde se acha Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã solicitados pelo Orgão
Desrêrro. Mas com todas as falhas a'inda existentes inatalado o Forum, no dia 5 de julho p. vindouro�� Oücíel.

I no que diz respeito ao serôr do turismo, não se er- à. 10 horas, a fim de ser interrogado e se ve� Jaraguá� do Sul, 23 de

rependeram. Viram mais um pedaço bonito e símpé- processar, sob pena de revelia. E, para que ehe- abril de 1957. '

rico do Brasil, onde há gente boa, também slmpérí- g!le a notíeía ao e(�)Dhecimento do. réu, foi expe-
ca e hespltaleíra, e não se cançaram de fotografar e dldo o presente editaI, que será aflxadó no lugar Joio Santiago Imlral

apreciar a Lagôa da Conceição, que não ee disso- de costume 'ê publicado no "Diário da Justiça" Agênte de Estatística

cia do Dunas Hotel, a ser brevemente construido' do Estado-.Dado e passado nesta cidade de Jara�
das graciosas praias dos Coqueiros, da Saudade, d� guá do Sul, aos ,11 de abril dê 1957. Eu, Amadeu

Bom Abrigo, dos Inglêses, Canasvíeírae, Armação Mahfud, escrivão, o subscrevi.

Ponta das Canas, Sambaqui e outros tantos locai; (a) Paulo Peregrino Ferreira

eprasíveía. Juiz de Direito

\ O "NOVO" TIPO DE HABITANTE
"Confére' com o original; dou fé.

\ Inda há pouco, escutamos do porrelro de um' Jaraguá do SIll, 11 de abril de 1957.

de noseos melhores hotéis da c:idade: Devemos êsse
O Escrivão - AMADEU MAHFUD

mov.i.mento de turistas à TAC. Com a propagandtl
\

Idessà companhia o movimento do hotel é cada vez "::'-
_

-
_ - -

- _
-

_

-

- - _

'

...

maior. , '. ,
'i/'_

� - - - �- - -

�
, B aí está a c:onfissão' °qàe- jústifica o apareci- t Dp. Relnoldó Mu•••• ,I

mento em todos os' recantos de- Florianópolis desse
"novo" tipo de habitantes que ainda chama a aten- • II -DVOG -DO IIção do i1héo. Daqui há pouco: tal será li quantidade, : t

.na..na.

que será comum. Ninguém lhe prestará mais essa

atenção curiosa. Esoritório ao lado da Prefeitura
Foi a função de um planejamento de' proparan-�

,

•

da bem -delineado,
'

cumprido à risca, que tornou I.a_
JARAGUÁ D_O SU_L ; �

então, pouco cODhécida, descobrindo-a por assim d - - --
_

-
_

. � \

zer, aos olhos dos brasileiros que aqui vêm, de to-
- - -

- - - - -

dos os lugares, atraídos pelos cartazes coloridos, Ir==="''''�!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!!""",,,!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!'!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'fl
pelos folhetos, pelos programas radiofônicos, pela Dr. Francisco Antonio Picdone '

.,ropatranda em uma clldeia de jornais e emissôra8. l U:eDICO
Do próprio interior catarinense, h6 pouco tem- C·

.

G 1 d d 1
po era �ificil vir pessoas de outros munioipios à Irur�a era e a u to� e cri,ança" CH--

DIca Geral - Partos - Operações -
capital, a não ser tratar de assuntos ligados à esfe- Moléstias de Senhoras e Homens.
ra administrativa.

, Especialista em 'doenças de crianças
!"Ioje não. Olhem as ruas. Vejam ql,lantos join- Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

vilenses vêm para Florianópolis. Do oeste, do Vale (Clara Hrulchka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
do Hajaí, do sul do Estado, todos aproveitam uma JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs. IIfolga e dão uma espiada na cidade. Gostam. Vão I cO:lil. UP' .A - 8AN�A.. CA�A:IiI..INA

às boUes familiares, bem, decoradas, visitam as IJiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��--=��11

praias, fazem compras, Das bem decoradas lojas, vêm
com admir:ação aquele "disco voador" pousado em

(j 1iIIii__�f!!B 1liB •

cima de uma enorme pedra. "É o Clube do PeDhas- ,FOTO PIAZERA •
co", afirmam orgulhosos os florianopolitanos.

Na Lagôa almoçam peixe fresco no Dunas Bar.
,DEPRONTE Á PREPEITURA - JARAOUÁ DO SUL

À noite vão ao Rancho da Ilha; magnifica churras- Fotoll'afias e.Oeral - fotocopiai de Documentol - '

caria. Ficam mais tempo .•. e aoabam voltando mais
( Filmes e-Material Foto - Aparelhos e Acelsóries

amiúde. A pedido. atellde a domicilio e tclmbem
_' Isto é O turismo. Movimentação, e dinheiro dei- :.> em localidades "I'iziDba.

'

I
xado aqui pelos que vêm ver Florianópolis ..

E a TAC a companhia aérea dos catarinenses,
tem o mérito incontestável de, ser a pioneira desta
simpática campanha.

-EDITAL
8(618180 I InOU81RIßl

Declaração
Pela presente decla

ramos, - que o Snr. Hainz
Gaedke e Sua Senhóra,
moradores em Rio do
Cêrro, nelte municipio -

s�o pessOas honrad�8,
dignas da nossa consi
deração, e,qu8-sã'O inven
tadas as. calunias'e pala-
'vras mentirósas que a

.minhaSenhora, "Waltraut
.

�. Rassweiler" , - profe
rIU e espalhou na visin
hança, afim de prejudi-

. car-Ihes- moralmente.
Rio do C'rro, 15 de

Abril de 1957.

ALIVIA AS
CÓLICAS

, UTERINAS
Combate as

o

rregulartda
es das fun
ções periõdi

cas das senhoras.
É (almante e re

gúlador dessas funções.

:�
.

avó, Mãe. Filha.
Todas devem usar '>,'o

a nUIO-SEDATIN� '! � Ger.ldo Rasswei/er
Wa/traut G. Rasswei/er

,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo sua\'e e de pronto

efeito Dispensa purgante e ruetaJ
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

- ME o n. 1, 2, 3 e 4

Pr?tej� a s,aúde de seus filhos e a. :.ua própria!
EVltara muItas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIIUEIRA
MllflllCORA para o seu tilhinho.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

•

�. Murillo Barreto da Alaudo
I ADVOOADO I

:::0==:::::::::::::::::::::=:::::::::=::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� I

, '.

.

. fi

__ II� He��C�rlftlnIl8 s. ß. �.:
ii I' I

0:=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::...-...:::2::::::::::::=:::==:::::::::::;:::::::::::::::::::::", ii Agente local: SÉRGIO THOMSEN ii

!I '�II! - Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - li I

II' Ir r ,trl\ � I tfl\ 10) 16 W IE- lO) =iI
i. II Rua Mal. Deodoro da Fonseca I.

!
,lU' � 'UI 1IJ) ·ll � � I; II (enfrente à Prefeitura Municipéil) li

II '
'

II li I

I! RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 h II,'
- ii

II JA�AGUÁ DO SUL STA. OATARINA II ii ��:I��a3�c3:��1:'5c:m cg�7:Spa��ae �u�:;:� II r-I::'.·::::·:.=::::.::�::'.·::':::=:::-I"'.:::::'·";:::: I!I:::::'.·::::N:::::.:::::::·;�II,I
II �ecção de lavagem, depósito de lubrificantes, 'Ii II e reembolso. ii II

W W" �
II

I' combustível e acessórios. I.! V d
:: II II

ii L b 'f'
-

d Bt' n!1 en e passagens aéreas da, TAC e Cruzeiro II !', - ,JARAGUÁ DO SUL - II

II U rI Icaçao-carga e a erlas etc. II ii do Sul! à vista e crediário, para qualquer
I i, II

II
r' IÍII

IIi! U

ii CONSBRTO - REPORMA E 'ReTIPICAÇÃO DE AUTO:" II ii localidade do país. II !! Medicamentos e Perfumarias n
II MÓVEL ',E CAMINHÃO. III 11,11 ATENDE à venda de passagens aéreas ao h iii Simbolo de Honestidade I!
li "1 exterior, pela oScandinavian - Ibéria - Sw1ssair. II I Oonfiança e Presteza li

II II ! II ii

J SERVIOO RÁPIDO E GARANTIDO I, II Informações Departamento de Turismo TAC !I II A que melhor lhe atende o li

'6::::::::=.::==�=====:::::;:::::===::::::::::::====::::=::!J ::�=::::ai:: ....::==:::==::::::=:::::::::::::::::::::=:::=--=:::::=-=::=rf! l::::::::===::::::::�:::==:::or:t::::::..��==:::::::::::J" '

i
'

(Serviço Je Imprells. Jo
Depto. Re/.ções PúblielJs Ja TAC)

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
R�a Marechal Deodoro da F:onseca N°.122

/araguá do Sul

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Na. .prlmelra partida pe- .quadro que melhor atuou
ra decisão do titulo de no gramado.
campeão a.ma d o r da

DADOS TeCNICOSF
..C.F., p�eharam no �o. DO ENCONTRO

mmgo último na capital
barriga-verde, os quadros Local: estádio da F.C.F.

de .FU t eb o, I do Paula Ramos da cept- Juiz: Osmar de Olivei-
tai, e do Operário de ra (popular Chocolate).

,
. 'Iolnvllle. A escolha do Renda - Cr$. 7.960,00 Na tarde de hoje, em

Com OB resultados dos de lolnvllle, j� beneficia- então do segundo encon- local, realizou se por sor- (rreqursetme). . [olnvllle, teremos a segua-
lögos do dia 14 p.p, pelo do, pois sobrara numa tro, rodos já esrão a par. reío, poís em prtnclpio, a 1°. tempo : Empale lxl. da partida, e em caso de
certame amador da Fede- rodada. Marcava então a Vitória do Operérlo na primeira partida havta sl- Final: Operário 3 Paula empate ou vitória do Ope
ração Cererlnense de Fu- ti!.bela o primeiro jôgo pa- prorrogação, após 120 ml- do marcada para lolnvrlle. Ramos 1.. rário, êsre será o campeão
tebol referente fi tempera- ra a vízlnha

'

cidade. Inex- nuto.s de dlsputedlsslma O corelo, que ao final
.

Marcadores pare o Ope- Catarinense Amador de
da de 1956, foram elíml- pllcavelmenre contudo, o peleja. E a renda, pergun- apontou a vitória do clu- rário - Carriço (2) e �ia. 1966, disputando após com
nados do campeonato es- presldente da F.C F., coo- tamos:! Um "fr�casso ab-I be da Usina Metalúrgica Para os locais - Guara. com o Paysandú de Brus
tadual, pelas quartas de trariando a tudo e a todos, soluto, s�te mil, e po� de [oinville, foi dos mals Quadros - OPERÁRIO: que, o tlrulo máximo do
finais, os conjuntos ·repre· inverte o mando de cam- cos cruzerros. O que dl- movimentados e o tríun- Cleclr, Tião e Baixinho; Estado, em melhor de
sentatívös ;;0 C .. A. Bae- po, mandando que fossé rão agora os dirigentes fo realmente 'fez lúz ao Neide, Bente.vi e Mario três.
p�� � �rng�doSu�oprim�rocm�o,�aliz� da�C� N�a. Lame.

._� _

e C. A. Sedía de Concór- do em Jaralluá e o segun- tável, o que aconteceu,
dia, ficando consequente- do em joinville. Proreete- pois o prelulzo, é rodo da Regi.stro Civilmente para a decisão do ram e com razão os rnen- Federação, e se não fos-
título amador do estado rores do C. A. ßaependí, sem umas cento e ein- Aurea Müller Grubba, Oficial O Circulo de Pais e Proibo terminadamente
,05 quadros do Operário e a "dona" Pedereção coenra peseôas de Iera do R e gi st r o Civil do Mestres da Escola Esta- a entrada de pessõas e
de Joinville e Paula Ra· Catarinense de Futebol, raguá á lolnvílle, o ."de- I('. Distrito da Comarca Ja- du�l de Duas Mamas, anímaís em minha pro
mos de Florianópolis. Pa- respondia que o motivo sastre' seria bem maior. raguá do Sul, Estado· de Municipio de Guaramí- príedade sita em Poço
ra esclarecimento dos leí- da inversão de campo, ôömente uma Hção servi- Santa Catarina, Brasil. rim, têm a subida honra Danta.
rores, informamos que o prendia-se no lnrerêsse do rá pare o fUluro.·' faz saber que comparece- de convídar o povo em Não me responsabilizo
vencedor das finais, ou público. sendo que em Não sabemos, se ainda, ram no cartório exibindo os geral pars assistirem 08 pelo 9ue possa acontecer
seja Paula Ramos Oll Ope- Joinville a arrecadação outros fatores, determine- documentos exigidos pela lei Iestejos que fará reali> aos IDfra�o�e!, da pre-
'rário, díspuraré em me- seria bem maior. Bem, ram a mudança a última afim de se habilitarem para sar dia 5 de Maio do sente proíbíção.Ihor de três pontos, o, �í- nevou-se o primeiro en- hora da tabela, pois a casar-se: corrente ans, em home- P o C o Danta - Corupá,
rulo máximo do futebol de centro em nossa cidade, desclassificação do Per-

. nagem ao professor Sr. 23/4/5.7. _fSanta Catarina do ano de findando o mesmo com rovlérío de Tubarão 'ainda EditaI N. 4.183, de 16 4-57.
Santos Tomaselli, pela BERNARDO RICHERT

1956, com o Paysandúde um empate de.dots tentos, é um caso que - não ehe- 'Adelino Paulo Rech ve
21:. d II a d B ohmsnrr passagem de u anos e

Brusque, campeão do cer- sendo que a arrecadação gamos a comprender to- rmg r
. � .

.

t d
----��----�-

,

EI b I solteIro serviços . pres a OB ao
tama extra de nroHssio- subiu a casa de Cr$. . . talmente

-

Mas infelizmen- e, ra81 etro" ,... t' ".
d t' 1 d m·cI·II·ado e magistério Catarinense

na is do estado. o repre· 14.150,00, a maior até ·en- te, um caso está claro: ID �s ria, .

o I
. . Estadual.

sen tante da Liga Jaragua- tão verificada, neste ano O representante da Capi- resldeIite nE!ste d.lstrlto,
ense de Desportos, C. A. pelo estadual, de jógos tal, não poderá, ficar sem em I�apocuslDho, fIl�o de

8aependi, foi elimidado �m nossa cidade. Com o título dêste ano t Que Domln�o� Rech JUDlor e
na tarde de domingo úl- um. empale, valendo por se previna O Operário de de Maria �e.ch. .

liJ110 em Joinville, ,enfren· sabôr de vitória o Ope- Joinville. Ela, braSIleira! s.o�teIra,
tando o Operário, e lIpÓS rarlO, saia de jaraguá, -x- doméstica, domiCIlIada e

�-

íer findéldo o tempo regu- mais que satisfeito, pois NÓTA: O presente coo. residente neste di8t�ito,
lamentar com 2 x 2, caiu a segunda partida seria ment�rio deveria ser pu- lá Estrada Itapocú, fIlha
nos 30 minutos de pror� realizada em Joinville, on- blicado no domingo pas- de Arthur. Bachmann e

,

rogação por 2 xl, sendo de lutaria com o apôio da sado. Entretalito por falta de Irma VOlgt Bachmann.
o tenlo da vitória tricolor torcida" e com todos os de �SPetÇO na pági�a es- Edital N. 4.184, de 16-4-57.
assinalado quando resta- fatores favoráveis, para portl�a, o mes�o some�- Mauro de Sousa Coelho e
vam 30 segundo para o quem atúa n08 próprios te hOle, poude ser pubh- Maria Lurdes de Sousa
término do encontro. Per- domínios. E, o resultado, cado. Ele, bra8ileiro, solteiro,deu o Baependi, mas sou- operario; domiciliado e
be de todas, as maneiras, residente nesta cidade, ahonrar o bom nome es-

'.

d E d rua Benjamin Constant,
portivo de Jaraguá em Extrato os statutos o filho da José de Borba
gramados Joinvillenses.

C."
Coelho e de Olalia Sous�.

Num retrospécto do que "Bo·In SucessoO F.. hila, brasileira, solteira,foi a campanha dos tetra- doméstica, domiciliada e
campeões Jaraguaenses no d n G d residente nesta cidade,
estatual, temos a dizer que e rOÇO ran e â rua Eliza Stein, filha
foi das melhores, ultrapas-

C
• de José Tertuliano de

sando 06 prognósticos, Manicipio de Guaramirim Est. Santa atanHa Sousa e de Certrudes
quando por ocasião da I _ Sob a denominação "Bom Sucesso Futebol Clube", Reinert. I

[confecção da tabellI. O foi fundada em 20 de Abril de 1957, uma sociedade civil,
Baependi em seu primei- com o fim de proporcionar aos sóoios: "esportes de futebol, Edital N. 4.185, de 23-4·57. '

ro encontro na cidade de I basket-ball, voley-ball e outros". A séde da �ociedade é Da Antonio Lescowicz e' .

,
....._ localidade Po"o Grande, Municipio de Guaramirim, Comarca A a Rop latoGaspar, contra o pOu.::ro- de Jaraguá do Sul Estado de Santa Catarina. nn e . (

so "onze" do Tupy, cam- . TI _ Terá a 'sociedade a seguinte categoria de sócios: Ele, brasileiro, solteiro,
.

peão Blumenauense, ven· fundadores, contribuintes, correspondentes, t:emidos, bene- lavrador, domiciliado, e

oe. us próprios méritos e honorários. residente nest� distrito,u es. e em se
fi _ A sociedade é administrada por uma Diretoria á I f'lh d 1--

- - _...............

---�---Idomímos, surpreodendo
_

a
composta dos seguintes membros: Presidente, vice-presidente,

em Jaragu -A to, I o e

GELD VERDIENEN'.·todos, com uma atuaçao 1. secretário, 2. secretário, 1. tesoureiro, 2. tesoureiro, diretor Antonio Lescowicz e de

que não deixava' dúvidas esportivo, auxiliar do diretor esportivo e pelo ConselhC? Elisabeth Lescowicz.

� Iquanto ao mérito do triuu- Fiscal. O mandato da diretoria e Conselho Fiscal vigorara Ela, brasileira, solteira, HO�CH t Auf Strassen und in H
..

allen
'.

,

'd d por um ano. À diretotia compete representar a sociedade d é t'ca domI·cI·II·ada efo. Ja em nossa CI a e, em juizo ou fora dêle ativa ou passivamente. .

om SI,

�
welch' ein dumpfer Ton t

Ipela segunda partida, o IV - Realizar-se-á, anualmen4ie, no mês de Abril, a residente em Arrozeira, nicht wie Sang der Nachtigallen,
'

,

quadro Jaraguaeuse, mer- assembléia geral ordinária para prestação de contas da filha de Angelo Ropelato nein, wie bitt'rer Hohn.
'

cê de fatores psicolóiicos diretoria pa.sada e eleição da' nova diretoria. Qualquer e de Maria Ropelato.

!I'
Wie aus einem Schwarm von Bienen I.

. fi· 'sócio no gozo de seus direitos poderá convocar assembléia
que em mUIto re etlram

geral extraordinária, requerendo-a em petição assinada por Edital N. 4.186, de 23.4.57. ·1 brum,mt's in Huetten, summt's am Thron:
,
no andamento do encon- êle e mais 15, sócios quites. Renato Ruysam e Geld verdienen t Oeld verdienen t ffro perdia para o mesmo V - As eleições para. a diretoria e conselho fiscal

A l' R' dTupy, por õ x 1, vencen- serão feitas por escrutínio secreto. Em caso de empate. será nge IDa alDar e Aus dem Schoss der Muttererde
proclamado eleito o mais velho. Ele, brasileiro, solteiro, I schallt's· empor vom Schacht, Ido �ómente na prorroga- , VI _ Responde a sociedade com seus bens, pelas mecâniao, domiciliado e

ção, quando então mos- obrigações que os poderes competente� assumirem, em seu residente nêsta cidade á
schallt in Lueften, wo die Herde

trava realmente que a vi- nome. Não respondem os sócios subsldiáriamente em caso . . f'l'h 1
ward zur Alm gebracht;· t'

O
-

fA algum �elas mesmas obrigações. Os Esta_tutos podem ser I rua FelIpe SehmIdt, I o und die starken Dampfm'aschienenf{iria em aspar, mIO 0-
reform dos no todo ou em parte nas sessoes de assembléia, de Mathlas Ruysam e de

b 'd" o"

I·
fallen stampfend ein mit Macht:

I
ra o tI a por mero acas .

mas só após dois. (2) anos de vigência. Adell·a Jaco.bsen Ruysam.P "..
por di I ã d i d d ,Oeld verdienen t Geld verdienen Iassava o azurra Vil - Caso se verifique asso uç o a soc e a e, os Ela, brasileira, solteira,seu

I

primeiro obs.táculo. bens serão doados a instituição de caridade d,o municipio. doméstica" domiciliada e

I
Wie sie rennen, traben, laufen

Veio após o Clube AtIé-
.

Guaramirim, 20 de Abril de 1957. residente em São Fran- ueber Berg und Talt '

tico de São Francisco do HERCILIO GONÇALVES DE SOUZA - Presidente cisco
.

do S�l, filha de Wie sie rechnen, raffen, laufen I

Sul, que já havia elimina- DEODATO DE OLIVEIRA - Vice-Presidente AntoDlo ReIDarde· e de f bis !Zur Herzensquall �
do o Operário de Mafra. ALFREDO JOÃO DE BORBA - 1. Secretário Augusta Ghisoni. f Und so steht auf allen Mienen, �. BENTO MANOEL COSTA - 2. Secretário

I ob Bie bluehend oder fahl:

!
No primeiro encontro rea- JOAQUIM PERFEITO AGUIAR - 1. Tesoureiro E para que chegue ao co� .

. Iizado em nossa cidade., JOÃO GONÇALVES - 2. TesQureiro

!
GeJd verdienen! Oeld ve· dienen!

Ã Ã nhecimento de todos, mandeiO Baependi. venceu por JO O JORD O VIEIRA - Diretor Espertivo di 1 Und di·" t:"uern Ide"I"". )
,

JOÃO VICENTE FILHO A do Dir ....�portivo passar o presente e ta que ... ... .. �.5 x 2, indo n.o· domina0
- ux. . .c.D

li será publicado pela impren- die die Kunst ersann,seguinte a cidade praiana, Reconheço as firmas de Hercilio Gonçalves de Souza,
sa e em cartório onde será 'dass sie uns vom Erdenfalebuscar um empate, que Deodato de Oliveira, Alfredo João de Borba, 'Bento Manoel
aüxado dUIante I � diölS. SI heben himmelan, . !lhe valia a condicdO de Costa, Joaquim Perfeito Aguiar, João Gonçalves, João

h\ Jordão Vieira, Joio Vicente Filho e dou fé.
. álguem soub�r de algum im- oer. man gar nichts denn von ihnen?integrante naB quartas de . )

pe,Eiirnento acuse-o para os

I
Hoechstens wenn man dadurch kannfinais d.o estadual. Final- Guaramirim, em 25 de Abril de 1957. • ••

-
I tins legais� Geld verdienen! Oe.Id verdienen!mente: a cartada mais di· Em testO HCM da verdade

ficil, chegaria quando te- HERMINIO CELSO MOREIRA AUR EA MÜLLER GRUBBA MAX HOFFM�NN �
ria pela frenfe o quadro Tabelião ( OiiClal

_--................... �

,..

ESPORTES
I Escreveu WOR' I

EM . FLORIANÓPOLIS PELO

Operário (Joinuille) 3
ESTADUAL

Paulax Ramos I

Comentanqo
O Campeoaate Estadual

José; Dlnho, Carriço, Den,
B'andão e Bia.

PAULA RAMOS: Lelo,
Nery e Danda; Nelinho
Zílron e Iacy; Dério, Som
bra, . Valério, Pitóla e

Guará..

·CONVITE Proibição I
•

Pelo seu compareci
meuto agradece a

DIRETORIA

....-----------------------

CONTÉM
EXCELENTES

ELEMUrOI TONICDS

Fósforo, Cálcio, Arseniato

e Vanadato de s ó d i o

TODICO dos convalesll8ntes
Tonico dos desnutridos I.
OS Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, recéberão a to

nificação . geral do orga-
\

nismo com o

3(epafina ,/{. ·S.
da penha, que
contem êxfrafo

3(epáfico con

centrado, nor
m·ali /(ti t/8

Junções do

,ligado.
Faça seus anúncios

nêste semanário
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Beglueckwuenschungen Die Trennung Die, durch die Agencia erweist, Waffenruhe und

v�n Oorupä in zweiter Diskussion geneh- Meridional vermillelten Wiederherstellung der Ord-
mígt - Nochmals der Fruchttransport Nachrichten sagen dass nung und des Frledens

Der schlechte Zustand der Strassen der grcessre Teil der bra- garantieren sollte.

silia�ischen .
Truppen, die Die Situation, fuegt diese

In der letzten, am 20. Staaten eles Landes. Die der mternatl?n�len Voel- Meldung hinzu, - ist au
ds. Mts. stattgefundenen Bisenbahngesellschaft Pa kerbunds-Ppl�zel am .Sue�- genblicklich derart zuge
Kammer- Sitzung wurde renéôante Catarina muss Kanal a�geh�eren, InZWI- spitzt und explosiv, dass
das Protokoll verlesen, das augenblicklich ihre Auf- �chen.. In die von der man das Schlimmste be
.mlt einer Berichtigung des merksamkeit a u f - den lsreelntschen

.

Armee ge- fuerchten muss. Bs gibt
Kammerrates, Herr José Transport von Weizen ra.eumten .Geblet.e beordn�t genug Propheten, die den
Pasqualini a p p r. o b i e r t und Wein - Trauben unseres �orden stnd.

_

Die Lage 10 dritten und wohl letzten
wurde. Staates

-

richten, laut aus Jenen. frueheren Ka��fzo- Wehkrieg fuer unvermeid-
Im Expedient wurden Rio de

I Janeiro erfolgten nen Ist ueberaus krltlsch, lieh halten, wenn nicht in
folgende Telegramme ver- Anordnungen. und man kann sich noch letzter Stunde die verem
lesen: Vom Herrn Staats- Nach. der Brklaerung gar keinen rechten Begriff wortlichen ôreatsmeenner
gouverneur Dr. Jorge. La- des Redners wurde be- machen, in welcher WeLse die Welt' vor der entguel
cerda, dass er den Bau schlossen eine Kommis- die internationale Polizei, tlgen und totalen Vernich
eines Centro de Saúde in ston zu ernennen, die sich die sich als viel zu schwach tung retten.
Corupá befürworten wird; im besonderen dieser An- .

In tiefer Trauer die

von der Qêde Viação gelegenheit widmen soll, ,a 7 hl G
schwergeprueíten Hinterbliebenen

Paraná-Santa Cerarfue.Tn die Herren João Bertoli, vvQ en in uaramirim'ii ••__..
welchem er mitteilt dass José Pasqualtnt und 'Artur
das. Problem des Frucht- l'v'Willer. Herr MUII2r bat Heute. werden in �- Feiler und Vergilio Chrts-
Transportes seine ganze urh seine Brnennung durch ramirim die Wahlen statt- tofollní. PTB: Adolfo Da- .E I· ne r - H-I-1ft.Aufmerksamkeit e r r e g t ; Herrn Raymundo Emmen- finden, die zum Zweck mião dos Reis, Paulo -

von Herrn Bdgar Piazera, doerfer zu ersetzen. Herr haben die Kammerreete Rudolfo lehn, Luiz Per-
der im Namen seiner Fa- Bmme.ndoerfer lehnte je- jenes Munizips zu weehlen. neudes Bngelmanó, JOSé Ärtltu, M. Faet/,iclt
milie seinen Dank eus- doch diesen Vorschlag ab, Folgende Namen wer- Safenell und Feliz llmenez
drueckt, dass die Kammer unter Angabe dass er von den kanditieren : UDN - Hemendes. Allmorgend�ch flutet der Hilfesuchend sehen sie

.den Namen seines Vaters dem Transport _ Wes e n Rodolfo [ahn, Paulino loäo Ersichtlich ist dass die Strom vorbei. Es sind um sich Aber niemand

einer der Strassen der wenig verstehe und wenig de Bem, Bngelbert Iurk, UDN 9, PTB 1 und PSD Maenner und Frauen, die verhaehlt den ôchrírt, nie
Stadt gegeben hat; von Zeit haette sich der Sache João 'Chrasr, Brnesto Bor- ã Kandidaten verzeichnen. den Fabriken, den Konto- mend achset ihrer.

Herrn Herbert Schneider, mit Eifer zu widmen. An- chardt, Avelino Pauli, Die PRD und PDC ent- ren, den Gesehaetren zu- Keine Zeit! - Keine Zeit!
,

aus Rio do Sul, sich be- gesichts der Bitte von Benjamin Becker, Bertoldo segten tn dieser Wahl streben, und Kinder, die Da 'kommt jener junge,
dankend für die durch die Herrn Pasqualini, nahm Vegini und Alvino Wiese. eigene Kandidaten aufzu in die Schule hasten. gut gekleidete Mann da-

Kammer erwiesenen Bei- Herr Artur Müller das Amt PSD: Agostinho Velentlm stellen. Kurz vor echr eilt da h�rgestue!l!1t. �r '�at es

leidsbezeugungen zum an, welche Kommisston do Rosari�, Oswaldo Das Resultat der' Wah ein junger, gut gekleideter w!ede� eilig, wie Immer.

Todesfall selnes Bruders

I
nun sich fuer. das Trans- Stelleln, Arno Zlnders, len wird am 13. im Ge- Mann vorbei. Bin, Sports- Vlelle�cht muss. er Pu�kt

Bertoldo Schneider. portwesen fuer unser Mu- João Pereira Lima, Bmilio rtchtaseal von Jaraguá do mann dem Anschein nach, I ae�t írgendwo Im' Betrieb

Nach Verlesung. des

I
nizip einsetzen wird. I Mahnke Junior, Leopoldo Sul stattfinden. -

der es stets besonders
sem. Dennoch, neben dem

Expedlents ersuchte Kam- Kammerrat Herr Mario eilig zu haben scheint. Es Handwagen angelan�t,
metrar Herr Artur Müller Nicolini sprach ueber den �

--.--------

, _� ist, als benutze er den Weg v�rhae�t er d�n ôchrtn,
um eine Glueekwunscha- schlechten Zustand unse- � D.

. � ins Buero zu ei-nem will- uebe�flle�t mit raschem

dresse anlaessllch der rer Landstrassen, haupt- I tonclmilodnhOn kommeneu Tratntngsteut.
ôchrírt die Lage, und dann

Eisernen Hochzeit des sächlich von .ltepocustnho, 1:.1 I: . L I:
.

' Wenn -dleser befluegelte handelt er. - Br legt �ie
geschaetzten Bhepaares Garibaldi, Rio da Luz und

I
.' .

'

junge Mann, der trotz ge -

A k.t e nt a s c h e ' belselre,
Feliciano Bortolini und Jaraguá - Esquerdo. Es Gesucht wird em Dlenstmaedchen fuer

, waehlter Kleidung keines- s�h�ebt den Jungen und

Frau Angela ônnghen folgte ein blitzartiger eine Familie in Blumenau. wegs zurechtgemachtwirkt
die, elte Frau behutsam

Bertolini, welches Gesuch Wortwechsel zwischen die- �. Gehalt - Cr$ 1.200,00. vorueber ist, ebbt der le� zurueck�, hebt den Sa�k
einstimmig angeno�men sem Kammerrat und Herrn � Zur erfré:lgen in der Wohnung- von Herrn bende Strom Iangaam ab; ungeac leI des aufWIr-

wurde. Raymundo Emmendoerter,'

I ARTUR MÜLLER und wieder beginnt ein
belnden Staubes h9�h,

. In zweiter Diskussion der angab dass die Land-
. � neuer Tag der Arbeit. fragt nach dem W�hlß,

wurde das Projekt geneh- strassen sich im besten ��� und schon verschwlßdet

migt, das die Trennung Zustand befaenden und Doch heute ist in dem er mit der Last in der

des Distriktes Corupá als keinen Grund zur Klage Asthma ' Haemorrho."d·en
• gewohnten Bild der Strasse Haustuer.

selbstaendig-es Munizip vorhanden waere.
- etwas Neues Drueben, vor Der Junge erstaunt, er-

vorsieht. Daraul erklaerie Herr Wir werden darauf euf- Juckreiz Ekzllme't Fisstren.
Haus' sieben, 'steht ein greift seine Mappe und

Darauf sprach Herr João Pasqualini mit Ironie dass merksam gemacht dass kleiner Handwagen. Darauf enteilt, während das Muet-

Berroli ueber die unge- die Strassen derart, gut die Tabletten Haedensa (Pomade) b.e- liegt ein Sack Kartoffeln. terchen' sich einmal um-

rechte Binteilung der sind dass man zum Bei- "Eufin " ruhigt, .schützt, heilt. So- Neben diesem Gefaehrt stattndlich um sich selbst

Waggons zwischen Corupá spiel in Corupá niCht der C. F. BOBHRINGBR
fortige Wirkung, beque- ein altes, gebeugtes Muet- dreht und auf das Haus

und Nereu Ramos. Kam- einmal' e_inen Leichnahm & SÖHNE Man h' d
me Applikation. Formel terchen,' das sonst im zuhumpelt. Aber ehe es

merrat, He_rr Artur. MüHe.r auf den Friedhof bringen bekannte u'nd alntbeewlßa'ehars der Haedensa - Gesells- zweiten Sfock atrickeud die vier Stufen bis zur

kl d d k
- chaft, Berlin. Zugelassen At' fi H I h' f I'

er aerte arauf. d�ss .

Ie oennte, derart waere. der te Asthma-Mittel,' wieder bei den deutschen Kran.
am 1 ·ens er zu slfzen p egt. aus uer mau geste zt Ist,

Transport-Schw,,:rlgkel!en Zustand der dortIgen. überall erhaeltJich 'nd
Bs hat einen verblichenen, kommt der unbekannte

der BIsenbahn DIcht eIße Strasse.
SI. kenkassen. schwar2!en Umhang um Helfer schon wieder he-

Angelegenheit des Muni- Zuletzt sprach Kammer- und an den Fuessen dicke raijel. Br klopfl sich den

zips oder des Staates rat Herr Raymundo Bm- FASTEN GEGEN LOKALES· filzschuhe. Diese alte Frau Staub von Mantel und

sondern des ganzen Lan- mendoerfer, und ersuchte RH E UMA UND
. und ein Bub von etwa Beinkleid, nimmt die Ak-

des ist. Sremtliche Bisen- die Kammer, eine Beileids- GICHt� acht Jahren, dessen Schul- tentasche an sich, lrechelt

bahngesellschaften leiden bezeugung im Protokoll
Soe. Progresso. Der Schüt- raenzel' an der Hauswand fret,mdlich, gruesst, und'

am Materia'Jmangel. Es zu verzeichnen zum To- Fastenkur�n sind ein altes zenverein "Sociedade Bs lehnt, bemuehen sich ver- schön ist er hinter der

b k· T
.,. und gleichzeitig modernesMit- portiva Progresso" beaann bl' h d Q k d naechsten H k

gae e eme,n ransport desfalJ des Herrn Adolf tel gegen schwere rheumati
.. ge IC, en uac aus em . aus.ec e ver

in Londrinll, Westen de:!! Hermann Schultze, wel- sche und gichtische Leiden- am letzten Sonntag feótlich Wagen zu heben. - Mal schwunde!.

_ Staates Santa Catarina ches Gesuch einstimmig Fraglos sind sie oft erfolgreich
sein Koenig-Schiessen. filsst die Alte mit ihren Das Muetterchen sieh

.

und auch in an d e r e n angenommen wurde
- aber sie sind �in grosser Des Morgens marschier- zUtrigen Hàenden hinten ihm nach, schuettelt etwas

. Eingriff und nur m Ausnah- ten stramm die Schuetzen an einem Zipfel, wrehrend verwirrt den Kopf,_streicht
�--------------------- :'�:s�lle�e���:�ac:�� Gi::: bis zum Hause des Herrn die kleinen roten Faeuste sich mil zitternder Hand

und Rheumakranken braucht Fritz Bartei, letzter König, des Jungen vorne zupa- ueber di,e alterschwachen
keine so starken Heilmassnah- der seine Gaeste mit einem cken. Dann wieder ist Augen. Dann huscht ein
men. Man kann diese Besch- wackeren Tisch gedecRt d' h' t Q k stilles d"nkb L ht n
werden 'einfacher und doch '''1.. leser 10 en am uac ,u ares euc e

erfolgreicher beeinflussen
mit Speisen und Getraen- und jene vorne. Allein, ueber ihr altes Antlitz. '

durch TogaI.
.

ken koeniglich bewirtete. wie sie sich auch stellen,
:rogal ist ein klinisch er- Des Abends, beim fest- sie vermoegen den Sack

probtes und empfohlenes Mit-
I h nicht aus dem Wàgen zu

tel ge gen Rheuma, Gicht, ic en Tanz, wurden die
Ischias und aehnliche Muskel- neuen Schuetzen ausgeru- bringen.
und Gelenkschmerzen, das feno Koenig wurde Herr ----......-----

nicht nur schmerzstillend G Ih
'

sondern auch fóerdernd aui' ui erme Spengler, mit 59 Punkten und zwéiter
die Hellungsvol'gaenge wirkt 59 Punkten; Brster Prinz Prinz Herr Alberto Maio
und Arbeits- und Leistungs- - Herr Alfre.do Mohr mit chi mit 59 Punkten.
faehigkeit bald wieder her- _---'_--'- --,---- --.-----
zustellen vermag� IF=====�=�=======�-;-�-�-�-=-���IAuch bei Kopf- undNerven-ID-i--;I'--......-oA-�.....tI--._....' ...-._....-�-
schmerzen sowie bei Erkael- Apoth.eke "8Cb u' Iz" ,-

- - � __
I

tungskrankheiten hat sich To- (.ur� seus Inales e poupe seu

gal hervorragend bewährt Es bom dinbeiro comprantlo na

ist weithin bekannt, dass To- JABAGUA. DO SUL
gal die· Harnsaeure loesll und
die schaedlichen Kiankheits-
stoffe aus dem Koerper aus- MBDIKAMBNTB UNQ PARFUMBRIBN
scheidet. Mit TogaI - wurden a que dispõe de maior liortimen_
selbst bei veralteten Leiden Das Symbol der Rechtschaffenheit, des to na praça e oferece seus arti-
oft gute Erfolge erzielt. Ma- V t d d D' b'k' d' <li::.

- ._.

chen Sie noch heute. einen
er rauens un er lensr ar elf, Ie uie gos a preços van·..Jtlsos

Versuch. In allen Apotheken am besten zu den geringsten 'Preisen bedient. Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
und Drogerien erhaeltlich. 11=====;;i;;;:;;;;;:===_'========;;;;;;;;;;==;;;II�;;_-e:_-,.._,......;;..)oo•..-..Q:i>o........._..-..nl.::

Allen Verwandten, Freunden und Be
kannten teilen wir hierdurch mit, dass mein
lieber Mann, mein guter. Vater, Bruder und
Sohn'

\ Hermann Christel Leonhard Schultze
am 2j). April, im A'lter von 48 Jahren, nach lan
gem schweren- Leiden, sanft entschlafen ist.

Wir danken Herrn Pastor Gehring für
seine trostvollen Worte am Sarge und am

Grabe, dem Sport Club Baependí, den Schul-
,
kindern, allen die uns in der schwegen Stunde
beigestanden" allen die dem liebelt Verstor
benen, auf seinen letzten Gange begleiteten,
und allen die mit uns trauern.

t Todes- und

Danksaiunsanzeiae
Vende-seAllen Verwllnten, Freunden und Bekiinn

ten teHen· wir mit dass mein lieber Mann,
unser guter Vater

Adolf .Hermann Schultze

úma gaita pianada 48
baixos,
Uma motocicleta Hus

quarna. _.

Tra�ar nesta gerenciaam 18 April ganz ploetzlich und unerwartet
durch einen Herzschlag, im Alter von 17 Jahren,
vefstorben is:.

Wir danken an dieser Stelle allen, welche
uns hilfreich zur Seite standen,' Herr Pastor
Gehring fuer die trostvollen Worte am Sarge
und am Grabe, und allen die dem lieben Ver
storbenen das letzte Geleit gaben.

In lielster T'luer die
schweruepruellll _Hiaterbllebenen.

FARMAGIA NOVA
de BOBERTO M. BOBST ;

Jaráguá do Sul, d�m 20. April t 951..
I
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ii ]l))l. 1E�KCl8I KAUfMANN ii
li MEDIUO CIBURGIA.O II
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre fi
II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

II CLINICA GERAL
. ii
li
ii

Consultório e residência: ii
ii

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, -405 ii
iiCONSULTAS: ii

I II

','1 Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
li

!! Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas n

'i,I U·Alende chamados lambem à Noite ii
�:::=::::::=::::::=:::=:=.:::=::=::::::::::::::::::=::::::=:::li

ta de uma presunção "[urís tantum". E, continuan
do em seus comentários, citando acórdãos e mes

tres de Direito, Carvalho Santos, nos dá 'uma ver-O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de dadeira lição sôbre a matéria, que é incontroversa.Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de A JURISPRUD1tNCIA. Vastil&lima e firmada, é aSanta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc... Jurisprudêneía do Supremo Tribunal Federal e dos
):I'AZ SABER· aos que o presente edital com nossos Tribunais à respeito da Nulidade da Venda

prazo de trinta dias, virem, ou dêle conhecimento de Ascendente à Descendente, sem o Expresso
tiverem, que por parte de TECLA PIZYSIEZNIG, Consentimento dos demals Descendentes. Para sim
ERNA PIZYSIEZNIG NAVARRO, JOSÉ OUEVAS ples ilustração, damos a seguir alguns dêstes aoör
NAVARRO, por intermédio de seu bastante pro- dãos: Revista Forense vol. XCIV pago 319 - Apel.
curador, advogado dr. Murillo Barreto de Azevedo, 1.555 - Acórdão da 3a. Câmara Oívsl de Porto
lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte: "Exmo. Alegre • A venda de ascendente à descendente, sem
Snr. Dr. Juiz de Direito da Oomarca de Jaraguã que os outros descendentes consintam, anula de
do Sul. Vêm, TEOLA PIZYSIEZNIG, brasileira, pleno direito mesmo quando realizada por inter
solteira, maior, residente e domiciliada nesta cida- posta pessôa. É nula e não simplesmente anulável
de e .ERNA PIZYSIEZNIG NAVARRO, e seu ma- a venda feita por ascendente a descendente, sem o

rido JOSÉ ClUEVAS NAVARRO, ela brasileira, êle consentimento dos demais descendentes, ainda que
ds nacionalidade Espanhola, do comércio, residen- por interposta pessôa "Rev. Forense Vol e , XCII,
tes e domicíliados na cidade de Sã� Paulo à rua pago 478 - Rec, Exp. n-. 8898 ReI. Ministro Anibal
Visardi nO. 287, por seu bastante procurador, sd- Freire". OCA venda de bens por ascendentes a des
vogado abaixo assinado, à presença de V. Excia., cendentes, por interposta pessôa, constitue fraude
afim de, propôr, como de fáto proprõe a presente centra a lei e o äto é anulável dentro de quatro ..
ação Ordinária de Anulação de Escritura Pública, anos" reto Forease pago 501 Vol. OXIX - Rso. de

Dr. Waldem·••0 Ma'zurechencontra seu irmão- e cunhado respectivamente" AN· Rev. n", 3.133· do T. J. R. G. S. E para finalizar .w.

DRÉ PIZYSIEZNIG, brasileiro, maior, casado, "Haja ou não simulaço, será írremedíävelmente C&SA DE SA.UDE
píntor.. residente e domiciliado em lugar incerto e nula a venda de ascendente a descendente sem0;\ N0 O.não sabido, com fundamento no Art. 1.132 do Oö- consentimento dos demais descendentes". Rev. Fo- Rua Presidente Epitácio 'Pesôas . 7 4

digo Oívil, já que pelo falecido pai e sogro dos rense 01156 pago 121 - Reo, Ext. nO. 22.776 ReI. (antiga residência de Emanuel Bhlerll)
peticionários, foi feita uma venda por interposta Ministro Nelson Hungría de 25 de julho de 1923. Clinica geral médico ,- cirurgia de adultos e crianças
pessôa, nó caso, Reinaldo Lunelli, ao suplicado. AS PROVAS. Tecla Pizysieznig, Erna Pizysieznig, .

- Partos ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
OS FÁTOS. 1·.) Em .data de 3 de junho d. 1953, Navarro e seu marido, são respectivamente filhos - Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
quando o pai e sogro dos peticionários, já S8 en- de Miguel, Michael PizYlilieznig ou Pres�ini, 8 gen- .

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.
contava à morte, (pois nem assinou o competente ro, como comprovam as' certidões de :aascimento .. • ..
Ilvro de escrituras, .tendo assinado a seu rogo Eu- anexas Bob n-. 3 e 4. André Pizysieznig, também

.. �-==::::__ 11_.1_1.1_111_1 _1._111- ._11 _II_�\L.IIJ..elidos Jaeowski "por não mais poder escrever" se- é filho Miguel, Michael Pizysieznig ou Preasiní,
I "Igundo consta da Escritura referida) MICHAEL como comprova a certidão de nascimento anexa Dr. Fernando A. Sprindmau IPIZYSIEZNIG, tambem conhecido por MIGUEL sob nO. 5. Portanto, Tecla, Erna e André são ir- M6

PIZYSIEZNIG e MIGUEL PRESINI; às "pressas" mãos, descendentes de Miguel, Miachael Pizysieznig
vendeu a sua propriedade sita no lugar Ribeirão ou Pressini. Tem pois, os Suplicantes, direito den
Grande, com a a área' de 150.075 Mts2. pela impor- tro do, estabelecido no Art. 1.132 do Código Chil,
tânoia de Cr$ 15,000,00 (quinze mil cruzeiros), à em propôr a competente ação de anulação de es
REINALDO LUNELLI, brasileiro, casado, lavra- critura, centra seu irmão beneficiado com a "venda"
dor, residente e domiciliado no lugar Ribeirão que encobre uma doação. A simulação da transa
Grande, conforme escritura pública lavrada nas ção está perfeitamente evidenciada, pelos dooumen
Notas lio Tabelião Mario Tavares da Cunha Mello, tos nO. 1 e 2. ° preço da primeira venda, isto é, à
às fls. 54 do livro 89 e devidamente registrada sob Reinaldo LuneUi, feita pelos pais dos petieionãrios,
nO, 15,708 do livro 3 G do Registro de Imóveis da foi de Or$ 15.000,00, tão sómente por "um terreno
Comarca, cujo documento juntamos sõb n-. 1: 2°.) edificado com uma casa de material com a área
Que em data de.__22 ds março de 1956, REINALDO de 150.075 Mts2. situado no lugar Ribeírão Gran
LUNELLI e sua mulher" "venderam" a proprieda- de. Já Reinaldo Lunelli, passados pouco mais de
de "adquirida" d.e Miguel Pizsyeznig,' ao irmão e dois anos e meio, "vende" para André, o mesmo

.
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cunhados Suplicantes ANDR� PIZYSIEZNIG, além terreno edificado, com a mesma área, e mais, uten- '.� ,
,

.

., .:�

de 150.075 Mts2 ..UtenciHos domésticos, móveis, aves. cilios, móveis,· aves, anímais, e todos os bens em 'i VlfDiea de Olhol • OaYidos - lariz e Gargallfa:'. âl
animais, -9 todos os bens em geral existentes no geraL exist�ntes no imótel, pelo preçó de Cr$... � DO ...... ...... •••• " 'ßim6vel, ·pelo preço de Cr$ 13.000,00 (treze mil cru- 13.000,00 (treze mil cru·zeiros)_.. Reinaldo Lunelli,: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTf! INSTALADA :

. �eiros) se�undo comprova a escritura pública la- como se depreende do documento nll./2 é proprie- j A melhor Zlparelhada em Santa Catarina· i"rada nas �otas do Tabelião Mario Tavares da tário de imóvel confinante com o tranSacionado.

f: B (O f "A NOTICIA"
•

Cuilha Mello, às fls. 106 do livro 95, cuja certidão Visinho que éra 'dos pais das Suplicante., e inti- :. Rua Abd9n alista e ronte a
• i

anexamos como na. 2. 3°.) Que, REINALDO LU· mamente ligadO a familia Pizysieznig,' por fortes j '- J O I N V I L E -
..

. _ ':_
NELLI, ·apesar de haver "adquirido" o imóvel, nun- laços de amizade, foi a pessõa escolhida para ser ;c .:J �c...,. r 'c::.::oc � ..,: " J.f..J'
ca nêle residiu, sem. haver ullado e gozadO do mes- o veículo da doação à André, de posse do imóvel '

. . .

mo, pois � proprietário de imóvel confinante, .sen- "d09do" por seUl pais, emb6ra com a capa de I
.

'do mesmo,· que a exploraqão agricola, continuou a I "venda" por intdtmédio de seu irmão Alfredo, 8X- .....
�

ler feita pela Suplicante Tecla e por sua mãe Crilil- pulsa da propriedade agora sua, mas que lhe foi
\ MUD A Stina, 'que permaneceram residindo na propriedade berço, que lhe foi agasalho, e qua lhe foi subsis- NA FALT A Df

até 22 de março de 1956, quando dias depois, fo- tencia, pelos braços de ascendentes, não �xista, - z,'� .,

PPeTfTEram ambas expulsas do imóvel, por Alfredo Pizy- sua pobre e velha' mãe Oristina e lua irmã Tecla, A. '

sieznig, irmão e cunhado dos peticionários, qua apoderando-se de todos OI pertences da oasa, plan·
como preposto de AndTé administra os bens. 30.) tações feitas por Tecla e sua mãe e todos 08 ani- ,

Que, o imóvel em questão é edificado com uma mais de oriação, deixando-as sem této em dificul
casa de material, coberta de telhas de barro e em dades de . subsistencia. Provar-se-à todo o ale�a
sua quasi totalidade é cultivável, sendo pois de do, com depoimentos de testemunhas, cujo róI S8-

grande ,.alor. O DIREITO. O Art. 1.132 _do Códi- rá oportunamente depositadO em Oartório, o que
go Oivil. "Os ascendéntes não podem vender aos desde já se requer, assim como por todos generos
descendentes, Sem que os outros descendentes, ex- de prova em direito admitidas, inclusive pericias e

pressamente consintam" não deixa dúvidas quan- vistorias, o que se protestá desde lógo. REQUE
do ao preceito. Os tratadistas, mais renomados e RIMENTO. Pelo exposto, requer-se, seja citado
eminenteB, são unanimes em afirmar ser o "ato" André Pizysieznig, brâsileiro, casado, de profissão
anulánl, ainda mais, quando, sob o mando de pintor, residente e domiciliado em lugar Incerto e

"venda" é encoberta uma doação ao descendente não Sabido, e sua mulhfilr, por editais de' citação
"mais querido" em detrimento do direito - dos de- com prazo de lei, para após citados contestarem o
maiR descendentes. Clóvis BevUaqua, em comentá- pedido dentro do prazo de 10 (dez) dias e acom
rios ao Art. 1.132 a.sim diz. "Não é outro o fun- panharem até final sentença, os termos da preseno \

damento da proibição do Oódigo que a de evitar te ação sob pena de revelia. Para que depois de
que sob o color de venda, se façam doações, pre- pro9'ada, .eja julgada procedente a ação proposta, '

judicando a igualdade das legitimas".' Washington para ler anulada a escritura, outorgada por Miguel,
de Barros Monteiro, em Curso de Direito Civil - Michael Fizysieznig, a favor . de Reinaldo Lunelli,
Direito as Obrigações - vol; 2 pago 103, a,firma: e dêste para André PizYlieznig, por oontrariar
"Por isso, proíbe a lei a venda de ascendente a frontalmente o Art. 1.132 do Oódigo Civil Bruilei
d·escendente ti menos qlle no fáto intervenham e ro, dando-se posteriormente inTentário dOll bens.
consintam todos os demais descendentes; ausente do de-cujus. A presente ação deve regUlar-se pe-
o consentimento, estabelece-se uma presunção los dispositivos do Art. 291 e seguintes do Oódigo ----'---------------,-----
"juris" de fraude ou de prejuizo para os demais de Prooesso Civil Brasileiro, e condenados a final, de anulaçio de escritura, que lhe móvem os audescenàentes. Em assim adiante eomenta "A venda André Pizysieznig, nas custaI, demais cominações tores já mencionados, ficando outro.sim citados
em questão quer DIRETA, quer por INTERPOSTA legais' e honorários de advogado h4 serem arbitra· para todos os têÍ'moB e átos' até senten'ça finalPESSOA, pode de fátp encobrir doação, em detri- dos por V. Excia. Dá-se a presente, tão sómente da mencionáda ação sob pen� de revelia E p��mento dos demais herdeiros" (grifos no,sos).. Car- para os. efeitos fiscais, o nlor ·de Cr$ 15.008,00 que chegue a notici� a público se passo� o pre- ___

valho Santos e,m OÓdigo Civil Brasileiro interpl'e- (quinze mil cru�eiros), juntando a prova do paga- sente edital, com o prazo de trinta dias que serátado às fl�. 62 do vo1: XV� diz, em c��ent�rios ao meJ?to d. taxa judioiária. AAssim, D. e A. esta com afixadC? nb lugar �e oostume, às portas do Forum,Art. 1.1.32'. Ven!1a f�l�a nestas Co�dlçOe! e .anulá- os !nclusos docum�ntol. Nestes Têrmos P. E. De- e publIcado pela Imprensa local e Diário Oficialvel à '9Ista do diSpOSItiVO do CÓdl�O, nao l�PO!- ferimento. (�) MurIllo Ba�reto de Azevedo. (Cola- da Justiça do Estado. Dado e passado nesta cidatando a natureza do� ben.s - pOlS a p�OIblçao das. estampilhas. estaduaiS no valor d. C.r' 24!0�, de �e Jaraguá do. Sul, ao. oito dias do mês deabrange a venda de ImóveIS quer de mÓ9'ell, pou- d�VIdamente assmadas e datadas). A petição 101- abrIl do ano de mIl novecentos e cincoenta e sete
co importandO, portanto, digo tampouco, que tenha Clal, levou o seguinte despache: A. Como requer. Eu, Amadeu_ Mahlud escrivão o subscrevi

.

sido feita li r�alizada, dirétamente ou por INTER- Em 5/4/57. (a) Paulo Peregrino Ferreira. "E, en-
.

() p' 1 'D '.
F :

POSTA PESSÖA (grifo nOll80). E prossegue, "Ela contrando-se o réu e sI mulher, em lugar incer-
a Ji:U � "'3-re�r1�o Cerrelra\presume de. fltto, que a 9'enda feita pelo ascenden- to e n.ão sabido, passou-se o presente edital, pelo IZ. e Irei o a. omarca

te, a um dos., descend,entàs seja simulada, encobrin- qual chama e cita ao réu André Pizysieznig e s/ A prese!!te cópia confére com o original;
do uma doação. E se essa é a razão pela qual.o mulher, para, dentro do prazo legal de 10 (dez) do que dou Ie.
contrato é apenas anulável, ao invés de ser nulo dias, a contar do prazo de publicação, no órgão Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1957.
para haver lógica é preciso concluir-se que se tra- oficial, . contestarem, querendo, a ação ordinária O Escrivão: AMADEU MAHFUD

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

Cllale. Méd1ea - ClrBrgia Geral - Partes

Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
täoío Pessõa n. 206 (ex-rasideneía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

I - Atende chamados de dia e a no!te - I
.:r:r.'_1 _I __ IJI_.I _1ß1_rnr_ '_'11_1"_111_ ...-r.1II

Edital de Citação
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



y o ���?p.n�t?��.8'�!?:8�
_""",:",,_� �_...;;.��:;.:;.;;;,;;;;. ,__;,.... que é presidente de uma os adversários políticos
ANO XXXVII - JARAOUÁ DO SUL - N. t.9õ6 associação anti - eomu- de Teixeira Lott coede-'

!mi!l!lJJ!lji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nísta, nessa qualidade nam a atitude de Botto,
r!!!!!!!!!!!!!!"�����===;;;;;'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!� esteve presente ao oon- que foi fazer política

gresso inter - americano eonsre o país no estran
reunido em Lima, Perú, geiro, criando ainda uma

para tomar decisões con- Imprenssão 'falsa do que
tr& a inliltração comu- ocorre no Brasil. '

nista nos países amerí-
canos. Aproveita a- opor-
tunidade Pena Botto apre-
sentou naquele conclave Ficou milionária
moção contra o general
Teixeira Lott, mínístro '

da Guerra, dizendo que
o mesmo persegue as

entidadesantí-comuníatas
no Brasil e, que está per
mitindo a infiltração de
comunistas no Exército.
Oomo os participantes
do congresso não podiam
ter conheciinento do que
realmente se passa no

pais, a moção de Pena
Botto foi aprovada, regís
trando-se nas atas do
congresso um ,voto de
condenação ao general
Teixeira'Lott. O fato re-

'percutiu pessimamente
nos círculos políticos e

10
LOCAIS

CruzFesta de Sta.Bodas de ferro. A famÍlia Ricardo Wendorf, Indus
Bortolínt passou no dia tríal em Rio Gêrro. '

22 do corrente uma data Amanhã o sr, Rodolfo
das,mais felizes, pois o Reck e a sra. WalliRonki,
casal Feliciano Bortoll- esposa do Ir. Francisco
ní-Angela Stinghen Bor- Ronkí.
tolini, 'festejaram suas Dia 30' o Ir. João Ba-
bodas de ferro.'

'

tista Rudolf, índustríal
, Por essa .oeasíão, na nerta cidade e as me

Capela de Nossa Senho- ninas Margi,t, filha do sr.

ra das Graças, em Bar- Helmuth Beyer e Elfi
ra do Bio Cêrro, seus Maria, filha do sr. Edgar
filho� Padres Salesianos Schmitt, industrial em ��.'''''''''�C'''''''''��.'''''''.�Qô .......� -...;_--------
OtaVIO e Alfredo Borto- Rio Molha. 8 :

líní, coadjuvados por um Dia 1°. o sr. 'Gíardín! g Procura-se �1
sobrinho também sacer- L. Lenzi. l= g
dote,. celebraram a San- Dia 2 o jovem Arildo {� 1 guarda -livros, iJ
ta MIssa, à qual compa- Stulzer e as srtas. Lu- l:

mesmo não sendo

=}reÖeram seus parentes, cila Emmendoerfer e An- : diplomado., ':
amigos e a população gélica Murara. � Tratar nesta ge- !
daquela localidade. Dia 3 OB sre. Erico : rência. I:o sermão foi, pronun- Bruhns, comerciante em : :
oiado pelo rev, Padre Joinville e Martinho Ren- : .......... •.........-:;�r·.·'!....·�

Alfredo que referiu-se a gel.
feliz data de seus pais Na mesma data a sra.

e leu um telegrama do Matilde Horst, esposa do Costureira
Santo Padre enviando sr. Roberto M. Horst, Iar- (

uma Benção Especial. macêutico nesta cidade. Procure -ee moça. 1.1 Cartas & Consultas,o côro estava a car- Día 4 a sra. Ruth Ri- de 15 a 16 enos, pa- U
go dos noviciados do beiro, esposa do sr. Cae- ra costurar bIUSdS. I '

•

Seminário Nossa Senho- tano Ribeiro; a srta. Alda Informações com o . Não tem razão. Escreve-nos o vereador 'sr,
ra de Fátima, sob a di- Soares." . I Snr. Werner Horst Francísco Modrock: . Snr. diretor do "Correio do
reção do rev. Padre A todos os aniversari- CO.feCOE! BELFORM -Povo". Em um dos ultímos boleuns o sr. Prefeito
Aloisio. antes os cum�rimentos Rua 'Benjamin Cons- Municipal publicou uma nota oficial, em nome do

O casal Bortolini oa- do "Correio do Povo". tenr si nr. •.
_

'sr. Presidente da Câmara Municipal que merece

80U em 1897, tendo logo . minha contestação por não ser expressão da ver-

em seguída vindo resí- .

Fesla de �. Marcos. Rea-I dàde.
dir em Barra do Rio b�a-�� hoje em B�r�a do !!! 1EEl1:.m.:' _ 1°. - Não é verdade que eu tenha formula-

'

Cêrro, neste município, RIO uerro a tradICIonal do qualquer pedido de auxílio ao Sr. Prefeito Mu.
onde constituio número- f�sta de S.Marcos, padro- Febres (Sezões, Malárias, .nícípsl para a Comunidade Evangélica.
sa familia, tôda ela nota erro da capela daquele Impaludismo 2°. - Tendo o Presidente da Câmara decla-
de orgulho de seus díg- local. Maleitas; Tremedeira I rado que. destínara um mil cruz,iros mensais de
nos pais," pois dedica- H�ver� chu.r�ascada, _ OURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

WIÍa vérba _do Legíélattvo para uma comunidade
ram-se à relígíão . e ao bebidas, Jogos Iícítos etc. religiosa, achei justo que também se desse igual
t!,abalho honesto em p�ól ,.SOc�,Pr,,,JHSo., A, Bocíe-

" ÇapslJ,I��, J.\l]t�Se_SO,r,1iCa.S' .l.quantíe a Oemunlnade Evangélica, 'por entender
da grandeza da PátrIa. dade EsportiváProgresso M

� � n -

. •

•
«, "... "JO, •

O "Correio do Povo" realisou domingo último Inancora SO. - Tambem não é verdade que arered·
envia ao casal Bortolini a sua festa de tiro-rei. Em Todas as Boas Farmácias \ I da vérba se-ja destinada ao Presidente, mas sim
as expressões de suas Pela manhã, os also- "Representação da Câmara". Sendo esta compolI�
�incéras felicitações, pe- ciados desfilaram até a t um produto dos Laboratórios MINANCORA I ta. {le 11 vereadores, 'sómente com autorisação
lo 608• aniversário do casa de residência do '. dela poderia ser lançado mão do dinl;teir'o..

'

seu casamento. sr. Fritz Bartei, detentor 1.....iI-... Joinville - Sta. Oatarina - D 4° .
..;... E' preciso ler muito cego.. ou ecide

do titulo de rei, que os __-=.. ii ti _11.11 II 1.11 • ',ii �e má fé,.quem interpreta o contrário, pois eSla

Boilado. Contratou nup· rec.beu fidalgamente, IJ) ,

• ImportânCIa -, Cre, 24.000,00 anuais - destina-se
cias com a senhorita oferecendo aos visitantes !'f:=:::::::::=:::::::::.::::::::=:::::=::::===:::::::::::::::=::::::=:::=::::.� a pagar eventuais despê'sas da Câmara em função
Amazilda Piazera, filha lauta mesa de comidas Iii

.

OS úELHORES f ii de representação, c�m� em Cong!�SSOS, reuniõel
do saud080 Emilio Pia- e bebidas. I..... II e transporte de comissoes espeCIaIS, quando em

zera e <le dona EH Dou. A' noite 'houve baile II li serviço no interior do municipio.
brawa Piazera, o sr. dr. com proclamação .dos II Tapetes para 'äutomoveis II' Penso assim �e� �scla!,arecido o assunto, evi- -

Murilo, Barreto de Aze- novos campeues. II Pl
li tanào qualquer mIstIfIcação.

vedo" advogado nesta Coube o titulo máximo li asticos para estofamentos ii Grato o leitor (a) Francisco Modrock.

Comarca. ao sr. Guilherme Spen- ii Bate,rias Ford. que, duram mais I! . A. P. - Jaral'l'uá. As Bolsas Escolares são
Aos ilustres noivos, os gIer, com 59 pontos; 1°. II -'

f
li

cumprimentos deste j,or- cavalheiro, Alfredo Mohr, lill Pneus _ Brasil, Gener,aI, Pirelli II ornecidas por Lei especial da Câmara, de acordo

nal. com 59 pontos e 20. ca- II .Ctlm o que estipula a legislação municipal.
.

.. valheiro Alberto Maio- ii ii .

O Prefeito não tem poderes para esse fim,
A n II er.s á rIOs: Faz�!D chi tambem com 59 pts 1'1' TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS II pOIfiI sendo Poder Ex�ucutivo, tem por missão

anos hOle a sra. OtllIa '. PARA AUTOMOVEIS C MI' 0- ii executar as leis que vem de outro Poder -

Nicolini, CiSpOl' do sr. Casamenlls: Realizaram- II,
.

,

e A NH ES II o Legislativo.'
Mario Nicolini; a srta. se ontem nesta cidade os II " li A lei de concessão das Bolsás já foi aprova-
Wally TomaBelli; a sra. seguiBtes casamentol: !I

'

, BI.I. II el.1a I..... ii da. O. que não receberam as importâncias do
Dulcinéia Reiner, esposa Manoel Theodoro Ri· II II ano passado, deverão requerer á Câmara a ins-
do sr. Leopoldo Reiner beiro com a srta. Rose- h -

Caixa Po!tal, 19 Fone, 299 II crição da divida, para oportuno pagamento, pois
e o menino Alencar R. lis Suely Marchiori e ii

JAR "GUA DO SUL II uma vês' consignada a importância em lei ou mes-'

Bräuer. Andy Lopes Corrêa com II JJi. ii mo destacada no orçamento, o municipio fica de-
Na mesma data o sr. a srta. Cristina SansoD. ��=::::::=::.=:::=:::=:::====-.::::::::::::::====--=::Ji vedor� e terá que <pagar. I

'

Realizar-se�á em Jaraguazinho no dia
5 de Maio, a festa de Sta. Cruz.

'

Às 9 horas Missa. I

Haverá: Galinha assada, churrasco, do
ces, café e o afamado Strudel.

A festa será abrilhantada por ótima
música.

COlD O palpite
Roma, 2õ - Uma pobre

viuva de trinta e dois
anos.donaMarieta Gheza,
tornou-se subitamente
arquímílíouería, por ter
sido a unica pessoa que
acertou em todas as

treze partídsa do bolo
de futebol italiano cor

respondente ao domingo
ultimo. Com apenas cem
liras, a sra. Clteza, que
sustenta a mãe tambem

viuva/ e uma filha de
oito anos,

'

ganhou 132
milhões,68mil e 216 liras.

�================��
PA R A fE R IDA S,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R A 5,
FR1EIRAS,
ESPINH.AS, ETC.

Lavando com Sabão (Marél'Bagtstrada)
"

I

Virgem Especialidade
,

da CItA0 WEllIEt KNDUSIJRK!l .. JJonDville Sr:-.ßÄ��:RC;;"
ESPEciALIDADE•

I
economisa-ae tempo e dinheiro."

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


