
Casado Oll solteiro, com Oll sem filhos,
mas maior de 30 anos podem adotar

A decisio do sr. presidente da República Osôbre a refinaria de Oapuava trouxe, como se S
suponha, em têrmos cedíços, novos debates e xin
gamentos em tôrno da exploração do petróleo
brasileiro. '

Nessa luta, em que se empenham duas cor-
Já .está em pleno vigôr los maiores de 50 anoa ção;: fixando o limite Art. 371 - Enquanto

t d tdéí
.

Iní dí I
a Lei n. 3.133, publicada Bem filhos Iegítímos ou minimo de 30 anos e não der contas de sua

ren es e I las e prmc pios íametra mente opos- no Diário Oficial de 9 Iegltímados. abolída deü'nI'tI'vame'nte
tos, uma das quals apoia a Petrobrás; a outra a . . . . A •

administração e saldar

livre iniciativa ou entrega pura e simples do pe-
de maio .último, lei ésta Tal dl�poslti�o lega], a exrgencia de o ado- o seu alcance, não pode

tróleo à exploração alienígena, cada grupo, pelo
de �utorla do Con�resso tornou .Impos�lvel ou t�nte não tt!r. prole Iegí- (\ tutor, ou curador, ado

que vemos, se julga o almenara do maís lidimo
NaCIOnal

.

e sancionada m�smo. Impraticável no tíma ?U legitimada. tar I) pupilo, ou o cura-

patriotismo e como tal procura Imprenssíonar apelo. :resldente da Re- P�IZ o Instituto da a��- ASSIm sendo, qualquer telado.
'

o inião Ública.' p�blIca, que f�z altera- çao, com graves prejui- pessôa, casada ou sol- -'

�

p , Se': duvidar da sinceridade e idealismo de çoes no 1 n s � � tut o da zos. de ordem moral e teira, com ou sem filhos, d'
Art. 372 - Nao se pod.e

.

d 'd
'

da Ií
.... Adoção, modificando OI socíal. maior de 50 anos poderá a otar sem o consentí-

muitos os que a vogam a tese a lIvre ínícíatí- artigos 368 369 372 374 .. t Iílh d'
' meato do adotado ou de

va, somos pela Petrobrás. ' .' . '. A nóva leí, oríunda do er I os .a OtiVOS, que
,

Os debates como sempre ao petróleo prö-
e 371 do Código CIvIl. Senado da República e Da contormtdade da nova seurre1?resentante legal,

priamente dito, �8 demon8traçõ�s de caráter ob- Na conformidade da aprovada pelas' d�as leí, poderão usar le��l- �:roor mcapaa ou nasci-

[etívo, mas perdem-sé em quastíúnculas pessoais, legislação vigente até casas do Congresso, abre mente .0 nom� de famllla .

em grosseiras ofensas a grupos e individuos, no então, só podiam adotar nóvos hoeíaontea á ado- dos pais adotívoa. - Art. 373 - O adotado,
que, com efeito, os adversários do monopólio es- .

Para melhor> es.clara- quando menor ou inten-
tatal sempre Ieram useíros e vezeiros.

cimento dos le�tores, dito, poderá desligar-se
nal por que tupíníquíns - na palavra de um I F LE S'

o

FA LAM I tra�screvemos abaixo a da adoção no ano íme-

,:no,rUbixab,a de pouco pretígío na taba _, ímpa- • • • LeI n. 3.133, com a növa diato 60 em que cessar

tríotas, inimigos do estrangeiro e outros que tais, ,,' �- DIOGO reAdaçtãao6'9 O: d
a interdição ou menori-

constituem os epítetos com que os' adeptós da
r .

-

.

a otante dade.

exploração estrangeira, entreguístas, mímoseíam Depots de algum rempo, mêses de maio e junho hdá de s�r, pelo menos, Art. 374_ Tambem se

08 seus contrários.
'

e n c o nt r a m - s e aqueles (integralmente) e do mês ezesseis anos maia ve-

Para êles _ já Q dissemos _ os que crêem dois amigos nas escadas de abril o aumento com lho que o adotad«;l. dissolve o vinculo da

Da Petrobrás, na emancipação econômica do Bra- ,da Estllção Ferroviária, e que foram beneftclados. Art. 370 - Ninguém ad;ção. Quando as duas
sil, não passam de xenöíobos, como se o aeendra- na f�lta de

.

assunto mo- - Mas, então vellnho, pode ser
A

adotado por partes convierem.
do amor à terra, a luta pela perseva�ão de suas mentaneo, ficaram obser- como é isso, o Prefeito duas pess�as, salvo se

riquezas, o direito de deliberarmos sôbro o que v�ndo o movimento da Municipal enviou ii Câma- forem marido e mulher. (Cont. na última página)
nos diz respeito, eonstítuíssem, ainda que remo- CIdade, quando passa "de ra de Vereadores um pe-

, tamente, desprêzo ao estrangetro: quando .o certo leve" um dos caminhões dido de crédito suplemen
é que um povo que renuncia ou abdica de seus da Intendência de, Cornpá rar para a verba destinada

legitimos direit'Os e obrigações, convencido (?) de tendo por morortsta o Sr. aos operérlos dos servi

.que, I;' sflivaçiio inferll&'. a sol:tJ,ção para 98 mágnos Jano, Baglo, _para lógo de- ços de Praças, Jardins e

pr�bl�malt.&<"",,�B .8(LPOderãoovir do -eStM� kP·oJs,���néll QlJld.4! "baten4p r�s,A� ,�id,ad�t.,aUnnapdo
geuo, de ttàção amIga, confe8sa-se incapaz e im- caixa, toma�do o deSlt- baver um exesso de arre

patriota, e como tal passa a ser vilto pelo seu no de Corupa. clldação previsto para o

suposto protetor.
. Observado tal fáto, ini- corrente exercício de al-

,

Nêsse particular, a nosso ver, é que reside c�a-se o "venenoso" pa- gunsmilhares de cruzeiros,
o maior' equivoco ou maldade dos arautos dos plDho. e está com o pagamento
interês,Ses adventícios. ' '

- Que é que ha, ve- dos fuócionários em atra'

Mesmo porque, a essa altura dos aconteci- linho? - O ,caminhão' da zo, � ainda, não fern mais

mentos, quando a Petrobrás vem dando sobejas I n te n d ê n c i a de Corupá crédito para um litro de

provas de seu progresso e capacidade, não ati-por aqui? veio vasio e vai Gazolina, em Corupá ...
namos. com o objetivoo dos .que pretendem entre- voltando. tamb�m va�io 7 Assiin falaram ...

gar, alDda que à nação mais amiga, a exploração -:- POIS ent�o voce na�
do nosso petróleo, a, não ser convenhamos por sabIa, que agora os caml-

estranha e injustificável xon�fllia. ' .

nhões e' demais viaturas
,

_ x _
da Intendência, vem pe-
gar gazolina e oleo aqui

Por falar em xenofilÍa, no petróleo que é a em Jaraguá?
esperança de milhões de brasileiros bem inten- - Não, não sabia não.
'cionados, me vêm à mente esta eloquüente e pa- - Porque hein?
triótica advertência do grande Lauro Müller: -. É que os donos de

, "Muito e procisamente vale a fôrça extrise- Postos de GazoHna de
ca que vem do apôio amigo; ela, porém, não se Corupá, suspenderam os
fixa dUl'adoúramente sôbre os individuos que Ie fornecimentos á Intendên
desprestigiam nem sôbre as nações

o

que se subal- eia, pois a m�sma não os

ternizam na anarquia interna ou na dobrez pas- pága pelos fornecimentos
mada. de um culto subserviente por alheias gran- de Gazolin6 e Oleo, ha

. dezas." mais de 3 (três) me�es ...

"Aquêle qu� de si próprio não tira o- vigor - Então as coisas pela
para a luta na vida e energia para afrontar-lhe Prefeitura vão indo muito
as agruras o os riscos, p�rece, ou esmaece na mal, pois eu tambem soubp.
competição, ou trota, despersonalizado, sem alma, que os seus funcionários,
incosciente de seu destino, tirado à brisa pelos estão sem receberem seus
mais 'ortes, na estrada que conduz à s�rvidão." vencimentos referentes aos ASSI'f m Prensaram ...

adotados. podem usar o 'nome de familia 'do adotante
Entrou em vigôr a Lei n. 3.133

Jaraguá do- Sul, vem tando prejuizos e dissa- uma cidat!e servida por o Saldo de sêlos baixa,
ultimamente, Bendo sé- bores. Estrada de Ferro que a comunicam ao Tezouro
riamente, prejudjcada E agóra, finalmente, a liga com. todo � Norte Estadual e Federal, tal
com a constante falta de Agência Postal Telegrá- Catarinense, ser paSBa- falta, mas ésta8 modela
sêlos. fica, tambem está com gem obrigatória na liga- res • m�ravilhosa8 re-

A Coletoria �stadual,'��lt�i:en::��:á�fa8:a��la� ção rodoviáriaBlumenau- partições, fazem ouvidos

e�teve por mais de 15 �õe8' epistolares dos
Rio do Sul-Joinville� aqui moucos aos apêlos dos

dIas em falta de sêlos Y

t' 1
. estamo.s sofrendo com a seus funcionários em

de Cr$ 2 00 Taxa de par ICU ares, comérCIO e descúrla e o descalabro nOS8a cidade e quando
Saúde, e o�tros sêlos, o

indústria, estão parali- .da administração pública. melhor lhe. p�r�9a, como
que causou um sério zadas.. Ab�olutamente,nãonos que fazendo um "FAVOR",
transtorno ao Comércio A !l0ssa Cidade, por referimos aOI

_
zelosos atendem aos pedidos.

'

e Indústria locais. sua sltua?cio �eo�ráfIc�: funcionários Estaduais e
.

A élas pouco se dá,
.

não é um sertao virgem. Federais, que tem as que sejamos prejudica-
,A Coletoria Federàl, onde os podere$ públi- Coletorias e a Agência dOll, com a falta de iêloB.
tambem não raro, se cos, não te.nham facili- Postal Telegráfica sob �Mas, aos seus funcio
apresenta com falta de dades e rapidez -no for- suaresponlabilidade pois nários, que não lhes falta
Estampilhal, como até necimento de sêlos em ê8tes como é do �0880 'o cafézinho... .

ha poucos' diaB, acarre� geral, mas apezar de ser conhecimento, tão lógo Coilas do nosso Brasil.
,J II�_------------------------------�-- .J

ELON J'C.:N I01R.

Despedindo-se, vão ma

tutando. Propala�se que a

atual administração Muni
Cipal, é um colosso, e que
as finanças da Prefeitura
esteio em ótima sifuaçijo.
Mas, não s,e ve nada disso.
Mas sim, esfradas esbu
racadas e intransitáveis,
lixo e inato por, toda a

parte, principalmente no

perimetro urbano, escuri'
dão nas r,uas, nenhuma
medidi:l de higiene foi to·
mada até agóra, não tem
mais crédito em Corupá,
e ainda este atrazo no

pagamento do funciona
lismo; isto sim é que se

vê e sabe ...

FI\LTI\ DE
A

SELOS

4 D:E: JULHO
Independência dos EE. DG. da'América

José de Castilho Pinto

A data de quinta-feira última assinalou
mais um, dniversário da IndependênCia dos
EE. UU. da América.

Foi o Independence Day dos americanos
do nerfe, e uma data e um registro histÓricos
da mais alta significação para a maioria dos
povos das amérieas e por iS80 mesmo parte
integrante do patrimônio histórico e moral do
Continente Colombiano. '

�
Esse acontecinfento. que há quase dois

séculos iluminou o Novo Mundo com li luz
meridiana da Jiberdlde, teve a mais decisiva
influência dos destinos das nações que vi-vem
no Hemisfério Ocidental.

E hoje, mais do que nunca, a data que
lembra' a epopéia Washintoniana se reveste de
aspectos puramente americanos. É ela um sím.
bolo d! !iberdade e �ma afirmação categorica
da declsao pau-amerIcana de nortear os des-
'tinos do nosso Conrinente ·enquadrando�o nos

p.o�tulados da paz e da. confraternidade, prin
ClpUJS que h.oqralTJ e dIgnificam as relações
entre povos lIvres e concien)es.

E no seio dos povos que cultuam essa
paz e confraternização pregada pelos america
nos do norte, o Brasil avulta como um marco
de suma grandeza; destaca-se como um ver

'!._adeiro monumento porque nenhum país man
tem, como o nosso mais sólidas, mais estrei
tas relações de amizade com 'a grande Nação
do extremo norte do Continente. B esse traço
que un� as d�as näc�es líderes das américas,
e, lambem. a hnha mestra que indica os rumos
aos demaIS povos do Hemisfério .

.

'

Hoje, reunid�s todos sob ii mesma h�n
delra �o �an-amerlca,n.ismo', soldados dos mes
mos

.

IdealS demócratlcos, formam os povos
americanos· o bloco de aço que nada e nin.
gue"! conseguirá destruir. Nada e nÍnguem,
repetImos, porque depois da situação criada
pelos de8vai'rios alucinantes dos devoradoréS
de .liberda�e, mais forte se tornou essa união"
maIs perfeIta se fez a unidade de vistas entre
os povos das américas.

4 de Julho. É o povo que hoje c�memo
ra essa data que reside a esperança de um
mundo melhor, de uma vida _ mais condigna
com o valôr da espécie humana.

Saudando essa data, esse povo, esse ..gi
gante que se ergue no norte do Continenie
como �a!reira intransponivel aos embates da
escravldao e da brutalidade, saudamos a grandeza do ser,humano e a glória do Continente
Colombiano. t

\ -
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 7-7-1957

"O Morro" da Bôa Vista" r�;·�.-.;e'=;��:·.;ii-I ;;::1
o dr. Paulo Peregrino Ferreira, no exeroício Imponente, altaneiro e bélo, é o MORRÇ> J?A II _ JARAGUÁ DO SUL _ Itdo seu cargo de JUIZ DE MENORES e na forma BÓA VISTA, aos olhos do espectador, nos dias ii iida lei� etc. /

'

.límpidíseímos de ínveano, - sua côr retocada de li MedI'camen+os e Perfumarias liF A Z S A B E R, a quem interessar possa, d I d
.

b f
.

d &S '! • II

E ,Je' d C·
um 'er e azu a o, e os raios en aZe)08 o A-li Símbolo de Honestidade iiespecialmente, aos snrs. mpresarios e memas, TRO REI d -lha ã I lerid d t i' ii

de aoôrdo com o art. 128 e segulntes do C6digo
,- ,li ar· e ague e- co err o, ao espon ar II Oontíanea e Presteza iIdas manhãs lindíssimas que se abrem sôbre Jara- ii Y lide Menores e leis complementares, que: guá do Sul, tornam-no um conjunto dos mais admi- II - A que melhor lhe . atende !I1. - É vedado o ingresso de menores até 14: räveis que sö a natureza poda proporcionar ao ser !i e pelos menores preços iianos nos Estabelecimentos Cinematográficos du- humano. �""'--'---------'----_._----_._----::-!irante à noite [art. 128, par. 2°.). ltste Quadro, êste espetáculo que o Supremo-

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

2. - O Proprietário é obrigado a afixar, des- Artífice .em sua inteligência e bondade infinita nôs I

tacadamente, em lugar visível, qual os limites fixa- proporciona, torná-se ainda mais irradiante, mais
dos pela censura dos filmes, para o ingresso per- lindo, quando nas tardes azues, nma nuvem Ui
mitido aos menores de 14 anos, durante às tardes nerante, qual borboleta irriquieta, pousa sôbre o
e às noites, para os demais (id. par. 5°.). seu píncaro, coroando aquele gigante' altivo, como3. - É expressamente vedado o ingresso de

que a galardoar-lhe pelo heroismo, pela serenida
menores até cinco (5) anos, aos Estabelecimentos de com que" suporta os vendávais e as tempestadesCinematográficos, a qualquer hora [id. par. 3°.). que o vem açoitando através dos séculos.

4. - Os Empresários sujeitam-se à multa de O MORRO DA BÓA VISTA, é algo de mara-
50 a 500 oruzeíros, por menor admitido, nas oon- vílhoso, de extraordínärío aos olhos dãqueles quedíções enumeradas, do mesmo modo que os pais amam o que é belo, porquanto o alvÓrecer nêsse
ou responsäveís que os acompanharem ou não Jaraguä acolhedor, deslumbra quem o presencia,(id. ido 7°). imprimindo-lhe na retina, o quadro patético e ines

5. - Os Estabelscímeutos Cinematográficos queoivel, ao ver-sé seu pedestal magestoso oer
reincidentes nas infrações dêste, estão sujeitos a cado pelo rendilhado de nuvéns que. navegandofechamento, até o prazo de seis (6) mêses (id. id.]. pelo seu formoso céu, vem como que numa' home-

6. - O Juiz poderá alterar essas disposições, nagem da MÃE NATURA, envolver-lhe o sopé,inclusive a censura fixada para OB filmes, ao seu
para logo em seguida, ap6s receber os primeirosarbítrio, baixando portarias. beijos dos raios solares. continuar- sua viagem pe-7. - Qualquer autoridade encarregada do regrina embalada pela brisa fresca que o envolve.

cumprimento dêste provimento (Autoridade Poli- Oh t Morro da Bôa Vida, tu que tens atrasve
oial, Comissário de Menores, etc.) Poderá exigir a sado os milênios, sempre nêsse teu garbo, imperapresentação de documento que comprove a idade, turbável, firme e cofiante, que nõs;' seres, e como
ficando o intsressado na obrigação de exibi-lo. S6 tal, dotados de capacidade mnenômica, possamesterão validade para êsse efeito os documentos há- seguir o teu exemplo, e, diante das procelas e
beis (Carteiras: de identidade, escolar, trabalhista percalços da vida, jamais percamos a confiança, a
ou decumento firmado por autoridade competente, • .RUActL.-EM!IJOJOßDAN.I41.JARAGUADOSUL •

h d d f f d
.

t
serenidade e a tolerância. • •••• _ •••••••desde que acompan a a a otogra ia ,o 10 eras-

Curitiba, iunho de 1957. .
vir.oe

sado, rubricada ou carimbada). •

8. - Além da multa pela 'violação do cumpri- SOARES PÓRTO
mente dêste, o infrator sujeita-se às demais outras 1./.

.

���
...

cominações da chamada lei de menores, ou às do <j- __IiII!II. [. _8 iE_�__881 ri•. Reinoldo Kupapa'C6digo Penal, de acôruo com sua conduta.
'

I FOTO PIAZ RA9. - As autoridades encarregadas na observa- I '

. E
,

I li II t
ção do cumprimento dêste, terão livre ins;resso em DBFRONTE' A PRBFBITURA - JARAOUA DO SUL 1 ADVOGADO � ;. �
qualquer estabelecimento de diversão e lião tôdas

�f
- l' • • •

á' fotorrafiu e. Geral - fotocopias de Documen�os -
. ,

as que exeroem unçoes ponorais ou os eonnss rIOS filmes e Material foto _ .\parelhos e AcelsórIOS Escritório ao lado da Prefeitura
de menores destacados pela justiça para êSSQ fim.

�10. - Na hipótese de íntração dessas obriga- A pedido. ata.de a domicUio e tambem ,1. '. JARAGUÁ DO SUL
"

ções, sem maiores consequências, a autoridade en- em localidades 'riziDhas !� ,

tregarä uma c6pia da auto de infração ao Infrator - ����.
e outra ao proprietário do estabeleeímento onde a

mesma teve lugar;/datando-a 8 rubricando-a, de
acôrdo com o iormulário adequado. 'Seu lar lambe'm mer'ece o melhor lo original aerä remetido ao Juizo e na hípö-' ,

tese de não ser paga a m?lt!". na ocasião d<_> lato, . '

�

'K'
\

E�1I1NAIORterão o infrator e o proprietãrío do sstabelecímen-
'

to o prazo de vinte e quatro (24) horas para pa-
'

.

gar a multa arbitrada pela autoridade, findas as REFRIGERAD'OR
.

'

, .'qüaís será ela' cobrada executivamente., '

11. - Ocorrendo prisão em flagrante por ato I
tido como crime '(Desobediência, Desacato, ete.).
As autoridades encaminharão o indiciado ao snr.

Delegado de Polícia para a lavratura do ato men

cionado. Em sendo- o infrator menor de 17 anos,
serà êle encaminhado ao Juiz para as providências

-

compatíveis com o caso. '

12. - Tôda e qualquer autoridade policial tem
o dever de auxiliar o fiel desempenho do encarre"

gado do cumprimento desta portaria para os fins.
a que a mesma se destina.

13. - Ficam revogadas as disposições das

portarias anteriores, ou provimento baix.a�o� pelo
Juizado da Comarca, abrangendo os mUDlClplOS de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e respectivos distritos.
P. R. Cumpra-,.se,' afixando-se êste provimento

nos locais destinados às Diversões Cinematográfi
";as, de forma bem visível, dando-se conhecimento
às autoridodes policiais da comarca para a fiel
observânrÍa dêste e máxima publicidade.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1957.

PAULO PEREGRINO FERREIRA
f

.Juiz de Menor6s

Portaria'

\

SEM ENTRADA
••

•••'�Oferta espec.ia,1 da. • I

: CISUEIL:

I'· Pequeno
por fora•••

, mas,

gr�nde
por
dentro'

Dr. Francisco Àntonio Piccione.
:l'-m:JeDICO .I.

Cirurgia Geral de adultos e criançab Cli-
nica Geral - Partos - Operações -
MolésüQ.s de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS.
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL'

I
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

"

COKupA - 8A:NXA CArAlIiItINA I

�
'"

�
1-------

Gabinete 'exclusivo "frio Total" - com "espaço refrigerado até o chão"
Congeia�or "Largura Total" - capacidade para 18,5 quilos
Compartimento para manteiga na porta,
Prateleiras - de fino acabamento, com bordas douradas
Vitalizador - conserva frutas, legumes frescos e úmidos
Prateleiras _na porta
Bandeja de carne - com capacidade para 9,5 quilos
Unidade Selada "Esfera Polar'" - Garantida, por 5 anos I

Não perca esta chance d. possuir um KELVINATOR I

Dr. Waldemiro Mazureehen
U&S.!l. DE SAUDE

I
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médicQ - cirurgia de adultos e crianças
- Partoy . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indufotermia' - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

,: R�i?� Intra-v�rmelhos e aLuis.
'

fABRICADO NO BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORi,FICAS LTDA.

OISTRIBUIÇÃO ,EXCLUSIVA DA COMPANI:IIA COMERCIAL BRASILEIRA
.

-; SÄO PAULO

CONCESSIONÁRIO It/(eL�({Z#.�' AUTORfzA.DO

'CASA SONNENHOHL
•

(1 )

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseíros, Maci
eiras, Iabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeOPoldo Sei�el

Corupa

" -

Proibição \

Proibo terminantemen
te a.entrada de qualquer
pessôas em minhas'pro
priedades sitas em Es
trada Schroeder II, Bra-.
ço do Sul, Estr.. Sohroe
der III,' Rio Manço e Iça
ra Pequena, afim de ca

çar, pescar, tirar cipó e

estragar as plantações.
Não rue responsabilizo

pelo que possa aconte
cer aos infratores da
presente proibição.
Estr. Schroeder, 24/6/57

Oscar Guilherme Gneipel

���,��t��l
,CONTÉM

EI&ELEIJES
ELEMF.NTOs TOII&08

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

- � - .

��/
<-ure seus males . e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
de ROBERTO M. BOBST

J que dispõe de maior sortimen
to na praça j! oferece seus arti

gos à preços vaDtajosos
Rua Mal. Deodoro 3. • Jaraguá
���
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OORRBIO DO POVO DOMINGO DIA 7-7-1967

Amtstósemente prelle- rlu a marcação de outros 3 x 2 - Marcadores pela
rarn ne tarde de domingo tenros. findando o encon- ordem: Zico (penalti) Epl
no gramado da rua Abdon rro com a vitória apertada tacto, Daniel, Ary e Nutzt -

Batíste, as representações do Baependí pelo escore

I
Juiz: Jorge Ersching - Ren

do Baependi e Atlético de de 3 x 2. Triunfo até cer- da Cr$. 3.220,00 - Anor
São Francisco do . Sul, to ponto justo dos ezurras, rnelldades não houve -

saindo vencedor o quadro principalmente pelo que Preliminar vitória da Por-
retre-carnpeão pela conta- seu quadro produziu nos tuguêsa sôbre os [uvenís
gern de 3 x 2. A equlpe primeiros 4f> minutos de do Baependl pela conta

portuária em que pése seu IUM, pois o clube Irancis- gern de 3 x 2 - Quadros:
ruim primeiro rempo, quan- quense mesmo a par de
do chegou a estar perden- sua brtnlhante reação da
do pol' 2 x 0, recuperou-se: fase derradeira, mesmo

na face complementar e .assim num computo geral
já aos 20 minutos conse- das ações foi sobreculada
guía empatar aensaclonal- por seu contendor. Dirigiu
mente a partida, dando a partida e sr, Jorge Ers
assim um grande susto no ching com bom trabalho,
Baependí que, estando com sendo igualmente exelente
o préllo pretíeemente gan- o clina disciplinar.
ho na primeira

.

etapa, OUTROS DETALHESmercê de sua conduta bas-
tante superlor, proporclo
onou ao adversário uma

fulminante reação que por
_ pouca. não consegue trens
formar .por completo o

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

panorana do encontro. O
Báependi após a igualdade
no marcador e sentindo o

espantalho da derrote pois
convém acentuar,' nésta
altura dos acontecimentos Como encerramento do

I
tando de i m e d i a t o a

éra índubíravelmeme o festlval esportivo parrocí- igualdade no marcador e
Atlético a melhor expres- nado pela S. E. João conseguindo seu ínrenro
são dentro da cancha, Pessôa, tivemos na tarde já aos 5 minutos, quando
procurou ee reorganizar.de domingo no gramado o avante Carlyle deate-.

passando pouco a .pouco de Itapocuzinho, o encontro rindo potente chute venceu
a novamente se impor, que reuniu o promotor da a vigilância do arqueiro.

criando diversas situação festa e a equípe do Flo- Cleudlo. Daí para a frente
de perigo para, ° arco resta F. C., pertencente a a partida tomou um aspectoarlencano, até que Nutzí Liga [olnvlllense de Des- interessante, pois tanto oe
aos 32 minutos recebendo pertos. O prélio que teve locais como os florestinos
exelenre passe de Samir, um transcorrer bastante tudo faziam para se avan
estabelece a marcaçã�. do equilibrado, apresentou ao reler no marcador. Coube
terceiro. tento beependleno linal a vitória dos locais portanto ao João Peseôa,
q�� �erla portanto o da pela contagem de 2 x 1. quasi ao apagar das luzesVitoria. Dal para a frente .

do encontro, assinalar o
os azurras iniciaram forte O primeiro periodo da luta tento que lhes' valeu a
pressão sôbre a defensiva encerrou com a vitória vitória por lntermédío de
do quadro visitante no in- perclel do' João Pessôa Edgar após a cobrança Ituíto de consolídar ainda por 1 xO, tento assinalado de um escanteio. Em íace
mals seu triunfo, porem pelo centro-avante Marréco do adiantado da hora,

"a retaguarda do Atlético, aos t 7 minutos, coroando porquanto o desempate foi
mesmo levando-se em con- assim a melhor atuação registrado aos 41 minutos,
sideração possuir um ar- de sua equípe. Na fase nada mais restava ao
queíro eperentemenre traco, derradeira o Floresta vol- Floresta que teve de deixar
mesmo assim não perrni- rou melhor armado, ren- a cancha amargando a_-----------

derrota, muito embora seu 1'àl"'o__""'<!'_",","�"""'fI"'_'�
c o n j u n t o demonsrrasse

Infantlll bôas qualldades récaíces •

Triunfo portanto justo do
quadro Iaraguaense prin
cipalmente se levarmos
em conta sua melhor con-
duta nos

�

primeiros qua
renta e cinco minutos de
luta. Dirigiu o prélio, com
regular trabalho o sr. An
tonio Maba. da Liga Jara
guaense de Desporto, e o

jogo apresentou mais os

seguintes detalhes.

ESPORTES
3 Direção cle J. AHpRADE I

Baependi 3 X Atlético, 2

Local: Rua Abdon Ba
lista - 1°. rempo : Baepen
di 2 x O - Final: Baependi

ATLÉTICO: Ary, Te
soura e Iracino; Genésio,
Geraldo e Badejo; Dldl,
Moraes, Daniel, Ary II e �
Gervásio (Marinho).

B A E P END I: Gaulke
(Cascudo), Piazera (Rei
ner) e Octacilio; (Reiner)
(Plazera); Americano, Zico
(Taranto) e Heinz; Donini,
(Rolí), Taranro [Nutzt)
Epltéclo (Samir), Hemíl
ton e Turibio.

O' que pelo' Futebol
•

181
Colaboração de ANPA

Preliaram domingo úl- fazer o perigo que cor

timo no campo do Clube ria a sua meta, foi íníe
Atlético Baependi as e- liz cometendo um hsnds
quípes infantis do C. A. penalty, que proporcionou
Baependi e da Associa- a Matias transformar no
ção Atlética portuguêsa. goal da vitória da Por-
Nos prime.iros 20 mi- tuguêsa, que na realidade

nutos iniciais os Baepen· foi bem- merecida. Não
. dianos insentivadqs. pela tardou porem para que o

sua maiúscula torcida do- árbitro desse por termi- Local: l!dpoCuSinho -1°,
minavam a partida, pois I �ada a partida. No con- te.mpo: Jo_?o Pessoa 1 x O .,

marcaram nadamenos de Junto d� Port u g u ê s a, FlDal: Joao Pessoa 2 x '1 •

dois tentos, fruto do ner- Matias e Amauri foram "Marcadores pela ordem:
vosismo dadefesa visitan- as maiores figu;as, en- M�rréco, C�rlyle e Edgar
te. Mas não demorou pra quanto que no Baependi JUIZ: Antomo Maba - Anor

que o conjunto da Pcrtu- apenas Hélio se saiu bem. malidade: Aos 30 minutos \

guêsa se armasse dentro > Os goals: Para a Por· da face complementar fo
ÖO gràmado, para então tughêsa m.arcaram A- ramo expulsos da cancha
dominar amplamente" to- mauri 2 e Matias (Pe- os Jogad9r.es Marréco e

das as ações adversárias, nalty), enquanto que pa- Sanhaço por agressão mu-

e chegar a empatar a por- ra o Baependi Márcio e tua - .Renda ,Cr$. 1,500,00
fia, terminando.a primeira Leopoldo. aprOXimadamente.
�tapa com ? marcador

Q d . PORTUGU� Quadros:'
Justo de dOIS tentos a .ua r�s. . .c..

.

dois. 'Foi iniciado a se. �A. �árlo, A�gelo. � Pau·
. jOÂ� �ESS<?A: �Ia.u·

gunda fase 'com li maior hnho, �rnaDl, Matias e dlO, Em�ho e Pãlva, �hdu:>,
presença da Portuguêsa A:demar, A�a�ri, Bera,,- BalloqulO,ho, elango, Erl
no gramado, pois Matias dito, AntoDlo� Reneu e co, Marreco, �dolfo, Ed·
e Amauri duas grandes Ade. gar e O&waldlDho.

figW'as da equipe domi- BAEPENDI: Erol (Mil· FLORESTA ,F. C.: Bi·
navam a meia cancha, e ton), Hélio e Ristow; que, Neno e Adernar; Ma·
num dos vários ataques Edson, Schünke (Airton) gall1ães, Sagui e Beto
perigoso dos visitantes, e Renê; Irineu, Leopoldo, (Oliveira); Édio. Nezo (Be
Mareio que na oportuni- Márcio, Arlindo e Vi- to), Car.lyle, SanlJaço e
dáde· recuou pal'a des· cente. Laurinho,'

1

e chegue em tempo
de comprar a sua

SEM ENTRADA

MAIS VENDIDA

NO BR_Sll �UA cm. EM1LI0 JÖRDAN, 141- JARAGuA DO SUL' .,."

PRISÃO DE VENTRE
ESIÕMAGO. FiGADO E INTESTINOS

"-

Proporcionam bem-estar gera',
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do �-
.

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

ALIVIA AS
CÓLICAS

y\ \ UTERINAS)
� Combate as

� " 'rregulanda
___.i-Y�< es das fun-

ções periódi
cas das senhoras.·
É calmante e re

gulador dessas funções.

ayó�'"Mãel Filha I ,;
Todäsl�:íleyem usar, ��

,I '''a FlUIO-5E,DATlNA ! II i

• 5 gavetas
• 'Costura para frente e para tráz
• Bóida com absoluta precisão
• Garantida pot 15 anos

Aproveite esta oferta de

ANIVEIlsARIO
DA

CISHEIL!
(f::=::===:::::::::::=:::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::=:::::::::�

� D� PAULO MOSER �
ii I . IiDV06/iDO ,/ ii
ii Bscritórios: Rua Barão do Serro Azul, 36 - II

li se-;D:��::.�:d:o�·�;!�::�';.:i:��::'Dií II
r "

�::::==::;:::=..::::::-.:::::::=:::=::==::::::::::::::::--====::::�

({�:=:::.-::::==========::::::====:::=========�
ii Acabo de tnsreler o meu GABINETE II
iI DENTARIO á rua Marechal Floriano em casa u

iI .: da sra. viuva Buck frente á Farmacia Schulz. II
ii

. Todos os serviços dentarios ,,: II
ii

Ponte moveI - pontes fixas - dentaduras ii
anaromtcae - dentaduras nylon - ,coroa lequere, ii

ii
serviços garantidos e rapidos ii

preços módicos
. II

Atendo terças - quartas e quintas feiras !i

das 7 e meia da manhã 'até ás 12 I"" das 14 ii
até ás 18 horas. II

RICARDO JUNG - Cirurgião-dentista ii
�::::::::::::::::::::====:-.:==:::::::==:::====:::::::::==:.:::::====:::li

Vitória do João Pessôa
----------------------------------------------------------------

Por 2 I 1 Cliu 8 floresta f. C. de Joinuille

'.

FARMAGIA NOVA rr=::=::=:::::::;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,-,,::::::::::::::::::::::;:::::::::::"'i\
�e ROBERTO M. BORST "

II
:0�: ::;�!eed:f::��r s�::i,!�:: -,ranspórtes fiáreos Colarinense S ß !I

gos a preços vantajesos _.. ii
Rua Mal. Oeodero 3 - Jaraguä TA C

..

���
Agente local: SÉRGIO THOMSEN

Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" -
Rua Mal. Deodoro da Fon'3eca
(enfrente à Prefeitura Municipal)

ii
II Aceita encomendas e cargas para qualquer

localidade (do país, com fréte pago e a pagar .!!.

e reemt>olso. ii
Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro iido Sul, à vista e crediário, para qualquer ==

.
/ localidade do paí�. II

ATENDE à venda de passagens aéreas ao
i!

exterior, pela Scandinaviap - Ibéria, - Swissair.· ii
ii

ii Informações Departamento de Turis�o TAC ii
i: :;

�"_-..:c:'_M"_""_"'_"'"'''MM''''''''''''''''M''''''''_'''•• __•••_
l,

...._. . _._._-_ ..� -- _ _-_ __ �._ _..�

CORREIO DO POVO
A Gerência avisa aos seus assinantes

que estão em atrazo com suas assinaturas,
para nos remeterem com brevidade.

Outrossim, comunicamos aos nossos as
sinantes de fóra da séde, e, aos de outras
localidades que poderão fazer a remessa da
importância pelo Correio.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



aORRBIO DO POVO - 'DOMINGO DIA 7-7-1957

Deutsche Beila.ge· des "Correio··do Povo"
,Oeffentliche Gesundheit Dl!f bl!lUehBDrnhilul�n in ]ilrilguiÍ
in ,Jaraquá .do Bul Mitre vergo Mts. beehrte Herr Bornhausen im Club Iiess er es niemals hier

, l' Herr Irineu Bornhausen, Atlético õaependt,woselbst zu jenem Tage zu erschei-
Abschluss der ersten Vortraegs zur Verbreitung hygienischer ehemaliger Steatsgouver- er Gelegenheit hatte sich nen und die Stadt mit
Massnahmen -i Ein Rueckblick auf die lobenswerte, gesund- n�ur unsere S ta d t mit mit dem Praefekten Herrn seinem Besuch zu beehr�n.

heitsfoerdernde Kampagne .der' Obrigkeiten und Aaeste el�em Bes,!ch, der von Waldemar Grubba, zu Her� Bornhaus�n Ist
. pnvarem Charakter, zum unterhalten, der ebenfalls Praesldent des RegIOnalen

, Mit dem am 1 ds. Mts. ehe, gesetzlich vorgesch- hilfe zu schuetzen, und Zweck hatte, alte Freunde als Gast dort anwesend Direktoriums der UDN,
im hiesigen Gerichtssaal riebenen Einrichtungen, etn "Batallíon der oeííent- und Parteigenossen zu war. Am Mlttegatísch setzte und wird wohl durch diese
stattgefundenen Vortrag die noch genau so gebaut liehen Gesundheit" unter b e g r u e s sen und dem sich der ehrenwerte Gast Partei als Senator in den ,

des Zahnarztes, Herr dr. werden wie Anno Tobak Te i I n a h m e saemtlicher ôchuetzen-Kcenlg-Fest des und der Herr

Buergermeis-I kommenden Wahlen kan-
Osny Cubas' D'Aquino zur Kolonialzeit. . . Die Lehrer und Lehrerinnen Club Atlético Baependi als ter an die Ehrenplaetze der ditieren. ,

ueber das Tema "Die ße- Gefahr die aus dieser un- ins Leben zu rufen. Ehrengast beizuwohnen. grossen Tafel, wonach Der hohe Gast aeusserte
deuturig der Zaehne zur verantwortlichen, Hand- Dieses Unternehme.n der Herr Irlneu Bornhausen uns, beim Abschied, seine
Erhaltung derGesundheit", lungsweise entspringt, ha- lokalen Aerzte mit Befuer- In der Privat-Wohnung vom Praesidenten des grosse Freude alte Freunde
fand der erste Zirkel von ben wir in einem vor kur- worturig der Obrigkeit des Herrn Lourenço Gre- Vereins und von Herrn und Parteigenossen in
oeffentlichen, gesundkeits- zem veroeffentlichten Ar- leesst eine gruendliche singer unterhielt sich der I Waldemar Grubbe in einer diesem, sein Besuch wie-
foerdernden Abhandlungen ríkel bekannt gegeben. Verbreitung der oeffentli-I hohe Gast mit den Kam- festlichen Ansprache be- dergesehen zu haben.
ihren erfolgvollen Abs- Dasselbe geschieht mit chen Gesundheit voraus- merräten, die Herren Mario gruest wurde. Die UDN in Jaraguá,
chluss. 'der Milch - Lieferung, zu sehen, was wirmit grcesster Nicolini, Fidélls Wolf, ihrerseits, tief getroffen
Der Zweck dieser eerz- welcher Frage der Vor- Genugtung begrueesen, Francisco Modrock, João Zum Abschluss seines durch das plcetzliche Hin-

tlichen Vortraege ist dem schlag angenommen wur- denn ein Volk sias seine Lúcio da Costa, João José Besuches verweilte Herr scheiden seines unvergess
Volke, im allgemein, den de die zum Verkaul bes- Gesundheit missachtet, Bertoli, Augusto Sylvio Bornhausen noch einige liehen lokalen Präsidenten,
Wert der Hygiene, der timmte Milch durch Pas- die / einfachsten hygíenl- Prodoehl und andere. Es Zeit in der Wohnung des Herrn Artur Müller, fuehlre
oeffentlichen Gesundheit, reurlsierung zu sehnerzen. sehen Massnehmen nicht erschienen ferner versehre- Herrn Adolfo Emrnendoer- sich durch den Besuch des
seine Gesetze und Vor- Ferner .wurde beschlossen kennt, solches Volk oder dene Abordnungen aus fers. Herr Bornhausen Herrn lrlneu . Bornhausen
sohrtfren vor Augen zu I die Registrierung der Hun- ßevoelkerung steht auf Retorcida, Corúpé, Berre aeusserte seinen Wunsch wieder gestärkt und schaut
fuehren und durch· die de vorzunehmen, um' die der Stufe der Botokuden do Rio Cêrro und aus an den Festlichkeiten des nun mit wiedergewonne
Aerzte von den gesund- Bevoelkerung gegen die und darf sich nicht zu den anderen Orten des Muni- Dia do Colono, am 25. nem Vertrauen und zusarn-

heítlíchem Zustand in der immer wieder auftretende zivilisierten Voe I k e r n zlps, .dle Herrn Bomheu- Juli, in Iaràgué tellzuneh- mengeschlossener -K r i:J f t
Stadt, im Munizip bekannt Tollwut zu schuetzen. rechnen. sen herzliehst begruessten. men, denn zur Zeit seines auf die Zukunft der .Partel
zu machen, auf dass das Den ersten, in diesem Zur erwarten ist, dass Zur Mittagszeit erschien Gouverneur-Amres

,
unter- im Munizip.

.somlt eufgéklaerre Volk Rahmen startgefundenen diese begonnene Kampag-
endlich in der Lage kom- Vortrag, hielt Herr Dr. ne mit eiserner Energie
me die Zusraende zu beur- Erich Kaufmann, mit Bei- durchgefuehrt wird, denn
teilen und seinerseits zur hilfe des Herrn Jefferson ueber die Interessen. des
Befolgung der elementare- Davis de Paula, vom Mi- Einzelnen stehen unenras

ten, gesundheitlichen nlsrerlum der Landwirt- bar die Interessen der

Massreg,ln Stellung zu schaft. Dr. Kau fman n AlJgemeinheit, ohne irgend-Inehmen. sprach sachlich und gruen. welche
'

partei - politische
Grosdes Aufsehen erreg- dlich "Lleber die Anwen- Machenschaften.

te bei Eroeffnung dieser dung von Schutzmitteln
Vortraege, in der \(,orletz-, zur Wahrung der Gesun
ten Woche des vergo Mrs. dheit". Nach diesem Vor
die amtliche und aerztliche trag sprach einige Tage
Erklaerung dass in Jara- spaeter, auch im Gerichts
guá do, Sul das Fleisch, saal, Herr Dr. Fernando
zum Beispiel, ohne irgend- A. ôprtngrnann, und be
welche hygienische Llnrer- handelte das Tema' "KIi
suchung zum Verkauf ge- nische Massnahmen zur

langt, jederman schlachtet Verhuetung von Krankhel
zu Hause wie er will, was ten", mit Beihilfe und bil
an u. fuer sich ein erns- dliche Darstellung des Dr.
tliches Vergehen an die Osny Cubas D'Aquíno,
oeffentliche Gesundheit wes dem zahnaerztlichen
darstellt. Jedes Muníztp Fach entsprach.
besitzt sein zu -diesem Zur Einfuehrung der
Zweck bestimmtes Sch- Kampagne für Foerderung
lathaus, unter Aufsicht v(m der Hygiene und der oef
Vieh-Aerzten, denen es fentlichen Gesundheit wur
obliegt das geschlachtene de ferner beschlossen den
Vieh zu untersuc�en u: "Tag der Impfung" einzu
ueber' seinen Zustand zu fuehren; den Ankauf eines
urteilen. Ferner wurde be- Krankenwagens zu taeli
kannt gegeben dass sogtlr gen; vorgeburtliche Unter
im ZentrUm der Stadt eine Buchungen einzuleiten, die
unmenge' Schweinestaelle Schwangerschaft durch
bestehen, ohne irgendwel- eerztliche, kostenlose Bei- :Jeden7ãp'/

Die

, \,

t
,

Danksagung
Hiermit teilen wir allen Verwandten,
FreUnden U. Bekannten mit, dass es

Gott, dem Allmaechtigen' g�fallen hat, i1m 1.
ds. Mts. unseren unvergesslichen Gatten, Vater,
Grossvater u. Schwiegervater

.

�
,

R081... SII.I�1I
im Alrer von 79 Jahren nach langer und unheil
barer Krankheit zu sich zu rufen.

Unseren herzlichsten Dank ali denen die
uns in den schweren Stunden zur Seife standeQ,
,die Blumen gesandt, das Grab geschmueckt
und ,die den Verstorb�nen zur lefzten Ruhestaerre
geleitet haben. Im bes0nderen danken wir dem
Schuetzenverein durch seine letzte dem Toten
als Ehrenmitglied erwiesene Ehrungen.

Dank hauptsaechlich Pastor Kinas fuer
seine trostreichen Worte im Hause U. am 'Grabe,
dem Sdenger-Chor U. die srete Bereitwilligkeit
der Aerzte, die' Herren Dr. Albano Schulz,
Dr. Piccioni U. Dr. Araujo U. den hielfsbereiten,
barmherzigen Schwestern des Hospitals São
José, in Joinville.

Gortipá, den 2. JuH 1957.

Wwe. Pauline Feblo"'; Seidel
Familie Leopoldo Seidel
Familie A/.im Seidel
Familie Germano Ramtbum

Munizipal-K,ammer
Die Empresul wird Diesel - Maschienen .aus Deutschland
importieren - Die Epidemie der Kinderlaehmung an der

,

Tagesordnung - Versclliedenes
'

'Unter Vorsitz des Kam- Kammerrat, Herr José I der S c h u e I e r Faustino
merretes, Herr João Lúcio Pasqualini lobte den Herrn Piccinini und Renilto Fuck
da Costa, versammelte Praefekten fuer seine ße- in der Escola Industrial in
sich die Kammer mit An- muehungen endlich die Florianópolis; Gutachten
wesenheit der Kammerräte, Strecke der Strasse in der der Justiz, und gesetzge
die Herren Fidelis Wolf, Naehe von, Herrn Walde- bender Kommission das
João ßerroll, Mario Nico- mar Rau in fahrbare Lage eine .Steuerfn:iiheit für 'den
lini, Martinho Hauck, José zu versetzen. BaU der Maedel-Abrellung
Pasqualini, Francisco Mo- des Gymnasiums São Luiz
drock, Augusto ôylvío In der Tagesordnung vorsieht.
Prodoehl, Erich Batista wurden approbiert: das Verlesen wurde ferner
und Durval Marcatro. Gutachten der Finanz- der Gesetz-Entwurf das
Nach Verlesung des Kommission gegenueber eine Erhoehung der Be

Expedients ergriff Kam- dem Gesetz-Entwurf das amten- und Arbeiter-Ge
merrar, Herr Augusto ôyl- einen Sonder- Kredit fuer haelrer der P r a e f e k tu r -

vio Prodoehl das Wort, die Verwaltung des Muni· behandelt. Dieser Gesetz
und ersuchte die Kammer zips einraeumt; Gutachten Entwurf wurde in erster
eine Glückwunsch-Adresse d e r s e I ben Kommission Beratung gegen die einzig0
an den' Herrn Staatsgou-\ angesicht eines Sonder' Gegen-Stimme des Kam-

, verneur dr. Jorge Lacerda K-redites von Cr$16.800�OO merrafes Herr Durval Mar
zu verfertigen, die der zur, Zahlung der Stipendien carto genehmigt.
energischen Stellungsnah;.
me S. Exc. angesichts der """"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�....''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�

Stromrationierung betrifft,
-......

und der Empresul erlaubt I .B.ek,annllllac'hung-Diesel,;. Maschienen aus "
,

Deutschland, zwecks Ver
staerkung der' S,Irom-Lie

. ferung jener Gesellschaft
zu importieren. Das Ge
such wurde einstimmig,
angenommen.
Angelegentlich wurden

die ernsten Krankhejtser
scheinungen der Kinder
laehmung besprochen. Man
entschloss sich dem Herrn
Staatsgouverneur zu bitten
einen neuen fähigen Sani
raeter nach hieror�s zu

beorden, da der zuständige
Beamte angeblich sein
Amf, seine Pflichten ver·

nachlaessigt hat. Diesem
neuen SéJnitaer obliegt es

fuer' die strenge Befolgung
der hygienischen Paragra
phen zu sorgen, damit dem
Gesetze der oeffentlichen
Gesundheit volle Geltung
verschafft wird_

(6)!gjl!_.i88l&3S8 � l&3'@.Ut!B�_��88�

I ,FOTO PIAZERA I
� DBFRONTE Á PRBFBITURA -, JARAOuÁ DO SUL I ..

@ Fotognfias em Geral - fotocopias de Documentos -

�

"I
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios, - •
A pedido. alande a domicUio e lambem I'

II em localidades viziDhas •------------- •• .. 11===================== (6)-- 1.1 88_ õ!iE _ I M(!J_IiIE _ --IIiR_-ß!iJI(!)

Haemorrhoiden
Juckreiz Ekzllme, FIssIren.

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft; -Berlín, Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen.

votm Schlafengehen isl NIVEA
Pflege eine Wohltat; sie erhö!t
Ihre Haut gepflegt und sammet,
weich, Wie gul, daß es NIVEA
gibt!

�6 J 49

Asthma
Wir werden darauf euf

merksam gemacht dass
àie Tabletten

"Eufin"
der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

Ap,otbeke '�Schulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtsché'lffenheif, des
Vertrauens und der Dienstbilrkeil" die' Sie

'am besten zu den geringsten Pr�isen bedientr

Die TECELAGEM MASSARANDUBEN
SE, mit Sitz in Massaranduba Central, Muni
zip Ouaramirim, Staat Santa Catarina, macht
hiermit den Interessenten' im allgemeinen be
kannt, dass Herr ANTONIO DALMARCO seit
dem 9. Oktober 1956 nicht mehr Angesteller
der Firma ist; dass selbiger niemals Befug
nisse halte im Namen' der Firma mit iÀrer
Kundschaft zu verhandeln. Um sich irgendwel
'cher Verantwortung zu enth�ben und Andere
moeglicbé Schaeden zu vermeiden, wird mit
dieser Bekanntmachung wiederholt, dass keine
Bez,iehungen mehr zwischen der Firma und

Ijegen e}1emaligenAngestellenherrschen.del:"
nicht beaufiragt ist den Namen der Firma in
irgendwelcher Form zu "gebrauchen.

"

Massaranduba Central, 2t-6-57.
TECELAGEM MASSARANDUBBNSE

v.

Ewaldo, Sasse - Besitzer

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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TAC - Cruzeiro no vôo inaugural a Criciúma Registro' Civil !t::::::::::::=::::::::::.�:::::=::::::::::::::::::::::"tO·--
..

-=:"'::::==I:::::::::::::::::::�
dia 30 --- Presente o Governador do Estado Aurea Mül�er Grubba, <?ticial ii JD)le !ElllClHI IAlUfM.!NN II

It tend dA· t
-

d
.

r h
do Registro ei-n do!!

-M:EDItJO CIRURGIA.O iie a as au cn a es -
I ex ençao a nova in a I('. Distrito da Comarca Ja- .;:�j! :!!'::F· 1 t d-' :;0·' dó' TAC C I 't Ií h d

- raguá do Sul, Estado de Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer
.

IDa men e, la.(} p. p. o. cons rOlO·' - ru- el a no.va... ID a po e�ao Santa C.atarina Brasil. ii
-

IIfOI solenemente maugu- zeiro ás segundas, quar- ser adquírídaa nas agen- .' ii sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre iirado O aeroporto de tae e sextas feiras esca- cias centrais da TAO e � faz saber
_ que c��parece- ii ii

Criciúma, importante larão, por ordem e par-I Cruzeiro do Sul, teleto- ram no carton? .eXlbmdo o� !I CIRURGIA _ SBNHORAS _ PARTOS'- - CRI�NÇAS B n
'centro carbonifero de tindo do Rio. em Curiti- nes 2111-3700 .2500.2210 d�cu�entos eXl��dos pela lei II CLINICA GERAL IISanta Catarina. A TAC- ba, Florianópolis, Cri- ou na Agéncia de Passa. afim de se habilitarem para ii tORga ,ratiea em Hospitals Europeus II

. Transportes Aéreos Ca- ciúma, Porto Alegre, Pe- gens AFL, rua Felípe .

casar-se: 'li .u

tarinense S/A. com sua lotas e Rio Grande. O Sehmídt n.. 7, fones 3668 Edital N. 4.232, de 26·657. II Consultório e residência:
co-irmã Serviços Aéreos retórno obedecerá. a mes- 3666 e tambem na Agên- Bortolomeu Petrí e ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
Cruzeiro do Sul· S/A� ma ordem, sendo feita cía' de Passagens Lux Reioilda Schmitt II
nessa data inauguraram nas têrças, quíntas-Ielras Hotel, fone 2021 em Flo- Ele, brasileiro, solteiro, ii ·CONSULTAS:
sua linha, que ligara os e sábados. r ríanöpolís, e em todas se lavrador; domiciliado e' II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
ínterêsses do prog-resso Reservas de lugares e agéníoas do precitado residente neste distrito, I· 'Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horasda cidade do carvão aos mais informaçãoes sôbre consórcio.' em Ilha da Figueira, fi- li _ I.
Estado do Rio Grande

.

lho de Romão Petri e de II Atende chamados tambem à Noite Hdo Sul, Paraná São Pau- Maria Berns Petri. i!.....__� ._._•••_. • •__._. •__._.__.)jlo e Rio. Ela, brasileira, solteira,
"!!••--.�----_•••_--.-•••_--••---_.-.--_••••••__.-•••--••'

Desta forma, na mes- t.. Hgril'dOAI-mOnlo. doméstica, domiciliada e
ma ocasião em que a I:L I: I

residente neste distrito, O F dAS·laboriosa popula-ção crí- em Ilha da Figueira, n- r. ern,n., . pnngmann
cíumense vibra com Comunicamos a todos os parentes, lha. de Antonio Bernardo
mais êsse cometimento amigos e conhecidos a triste noticia, que Schmitt e de Maria Zim·
progressleta, o consõr- Deus onipotente chamQtl�� sí, nosso querido mermann Schmltt.
cio 'J.'AC-Cruzeiro dá e inesquecível espõso, pai, sögro, avô e
sentido Inaugurai a sua' bisavô

.

linha. Rio-Curitiba Flo
rlanôpclís-Orlcíúma- Por
to Alegre-Pelotas e Rio
Grande, ida e volta.

Em Avião - Governador do Es-
lado e Alias Autoridades

no dia 1°. do corrente-ccom a idade de' 79
anos, após longa e incurável entermídade>

Apresentamos nossos síneéros àgra:dé�'
cimentos a todos que nos auxiliaram neste"
duro transe, aos que enviaram flôres e (en-t
f lt lt d ", Ela brasileira solteira - '.'er aram a sepu ura e a to os que acom- domé�t.ica, domi�iliada,�· iiI,,_. '_11'''''''_'''_' ._ ••_.... "._.,,_"'_ •. _.oe:-'Iii
panharam o falecido até à última morada,
particularmente a Sociedade .de Atiradores residente neste distrito, ....,......IJI.._.III!J_..._.Ii&;i.;J:ltcrl...
que prestou ao seu sócio honorário solene- em Garibaldí, filha de, .

,

mente uma última homenagem.
.

Ped_ro Leltholdt e .de vs. Dr Murl·llo Barreto 'de AzavedoAgraâeeemos ainda especialmeÍite lio' ronica StrennerLeltholdt.. -

Pastor Kinas pelas suas consoladoras pala- Edital N .4234 de 28-6-57

Ivras pr�fe!idaS na casa' e na �epulhlra: 'ã . 'I .Pedro C�ndid� de Souza �
eontríbuíção confortado�a d_? Coro de Can- ! Paulína Wuerges

.

-

toras, bem como a dedícação do Dr. Alba- Ele brasileiro solteiro Escritório no prédio (Á Comercial Lrda)no SchulzvDr. Píceíoní e Dr. Araujo_, � aos operário, domi�iliado � Rua Marechal Deodoro da Fonseca N0. 122abnegados esforços das Revdas. lrmas tío - 'restdente . rieste distrito !
Hospital São José de Joinville. .'�.,'

á Estrada Ribeirão Mo! laraguá do Sul

Corupâ, 2 de Julho de 1957. lha, filho de João Can
dido de Souza e de Ma-'

",; ria Francisco Machado.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
residente neste distrito,Com um aeroporto que 11 .. em Ribeirão Molha, filha

se alinha entre os me- de Jeronimo Wuerges e
IhQres de que dispomos, SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLIOAS de Elizabeth Wuerges.Criciúma agora ficará,

B I f 'V'A N-AO IO Lligada, pelo ar, a partir O elilD . In orm.alivo Edbt�lp��4.�!5,::it!i7-�� .

de 10. de julho corrente. _ 'Proclamas de Casamento,ao Rio Grande do Sul, ESTRADA SÃO BENTO - CORUPÁ - Fo- recebida do Oficial doParaná, São Paulo e Rio, ram reiniciados, dia 5 de l'unho, OS trabalhos de Registro Civil de Rio dode Janeiro. Os aviões
terraplenagem na ligação há tanto reclamada pelo Testo.
Norte Oatarinense. Visando aeelerar os seniço, as Lorenço Frahm e
obras de terraplenagem foram contratadas com Edith Porath
uma firma especializada, depois da competente Ele, brasileiro, solteiro,

I concorrência administrativa. A "Construstora AzUo operário, domiciliado e

Ltda", de Curitiba, contratou a obra e mantém em residente em Rio do
serviço o seguinte equipamento: 2 tratores Oater- Testo, filho de Alfred9
pillar D-7, 2 "scrapers", 1 trator Caterpillar D-4, 1 Frahm e de Anna Frahm.
"scraper" estando prevista a vinda de mais um

.

Ela, brasileira, solteira, '

trator Caterpillar D-7' dentro de 20 dias. O,senhor doméstica, domiciliada e
Secretário da Viação e Obras Pública inspecionará residente 'neste distrito,
os trabalhos CIIurante o mês de junho. em Rio Cêrro, filha de

VIAGEM DE INSPEÇÃO _ O Sr. Dr. Arol- G�ilher�e Porath e de
do Oarneiro de Oarvalho, Secretário da Viação e Allda Flsch�r Porath .

Ob�as Pública, duraq'te o mê.s de�maio ú!�imo, .in_s- Edital N. 4.236, ..de 4-7-57. ,

peClOnou as obras d� RodOVia Porto Umao - Sao Werner Kruger e
Francisco do Sul, do POE. Rosa Minattl

PAVIMENTAÇ40 DO TRECHO BLUME- Ele, .brasileir?, .s?lteiro,
NAU - ITAJAí - Este importante serviço será mo�orlsta, domlCllu�do' e
contratado. nos próximOS dias pelo DER/SC, de- r�sldente nesta cl��de,
cor.rido q.ue foj _Q pra_zo d� Q9ncorJ&n(:ä�, ��_s_t!i.UI:��a ...fIlho de Germano-�ruger
Os trabalhos deverão ficar concluídos 18 mêses e de Ella -Wulf Kruger:-
após o início.

.

Ela, brasneira� solteira,
_. t)TlI .

.
. Ê comerciária, domiciliada�T ...ßCHO MA!R.A-RIO' NEGRI�HO_-. ste

e residente nesta cidade,t�echo, �a semana ultima, passou por mtensos ser- filJÍa de Alexandre Mi
VIÇOS de terraplenagem, entre as estacas 185� e natti e de Anna Pezzatto1877, desmataçao das estacas 1840 a 1900, alem Minattide revestimento, de meia .pista .em 6.600 metros

.

entre Mafra e ponte do Rio Negrinho. E para que chegue ao co-

nhecimento de todos, mandei ...:;:::--.:.....-.-...- ....-.-----....--.-.-.---..--.--..----.----.-...:r------·-···--·------·-·-···----·--·--...-·------·--�
passar, o presente edital qlle ii .

:1

(i:;=5:I�lei;;d:�El:;:iJ:d:=S� iU:���:�f::���::� II r r ® § 1r ® IE Y JE I =:J �ii �rH.Iz: JOINVILLE ii alguem soub:::r de algum im- I RUA MAREOHAL DEODORO DA FONBEOA, 158 IIii
I • ii peàimento acuse-o para os JARaGUÁ DO BUL ._ BTA. OATARINA IIIt Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: II lins legai's. .,

,

II Uma linha çomple�a de-motores IJacionais e estrangeiros de alta e' baixa II AUR EA MÜLLER GRUBBA

'

Secção d� lavagem, depósito de lubrificantes, ii
ii rotação, para 220/380 V.\ 50/60 eidos. APARELHOS DE M�DI- II OtlC"lal

combustível e acessórios. iiii CÃO - Bombas para uso doméstica e fins indústriáis: ARTIGOS ELETRICOS n Lubrificação-carga de Baterias etc. Ii

!Ii
PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS· LO. II CONSBI2TO - RBFORMA B RBTIFICAÇÃO DB AUTO- li

I OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em ger"àl para instalações de III, Anuncie no MÓVBL B CAMINHÃO. III luz e força de qu�lquer capacidade. Contadores OE a prazo.
.

"CORREIO DO POVO" II IIII A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de n II IIII instalação' de luz e força.! .
. li e tome seu II SERVIO<? RÁPIDO E GARA.NTIDO I!,:::=::::::::::::=--...==:::=:::�_=::::::::::::=:::-_=::::::::::::=:::._::=:::=:::======rr= produto conhecido . '6:::::::=.:::::::===:::---:::=�=:::=.:..��=::::::9==::::::=::::dJ

Edital N. 4.233, de 28-6-57.
Victor Roschnack e

Anastacia Leitholdt .

. Ele. brasileiro, viúvo,
lavrador, domiciliado e
residente em Arrozeira,
filho de João Roschnack
e .de Vitoria Roschnack.

ROBERTO SEIDEL :-. ,

Um Avião especial do
consórcio TAC-Cruzeiro
conduzirá, do aeroporto
Hercílío Luz diretamen-
te a Criciúma, o dr. Jorge
Lacerda, governador do
Estado, . srs. presidente Ida Assembléia, Legisla-

1iva, Tribunal de Contas,
Tribunal Eleitora"; co-r

mandante do 5°. Distrito
Naval, da Base Aérea,
do 14°. Batalhão de ca

çadores, Policia Militar,
.e demais autoridades,
imprensa e rá.dio da
capital.

A Extensão da Linha '-

V..a. Pauline Feblow Seitlei'
Familia Leopo/tIo Seitlei
Familia Alvi". SeiJe/-·-··
Familia Germano Ramtbum

MILHÕES
OE �SSOAS Tb USADO COM
I0Il RESULTADO O PGPUW

DEPURATIVO

ELIXIR 914
• stAus ATACA _ e BISAIS"
o Fapde. • Baço. o Coraoa.. It
Estamqo, os Pulmões, a Pe'.
Prodwr: 00 nos Oesoe, Ileum..
.....0. Capei Qued. do Caba-
.. Anemia.. Abortos.

Ccnsulie o m4Hlk:o
.tome o popular depuraUvo

ELIXIR' 914
._.....vo ao .'PAismo. Airada
WIll como um 11côr. Aprovado coo

IRO auxillu DO tratamento da S ,.
"fILIS. REUMA1'ISMO da mes

... ori,.m. pelo D_" S. P.

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

CliBIea Médica - Cirurgia Geral - Partos
-

Oonsultôrío e Residência: Rua Preso Epí-
täoío Pessôa n. 206 tex-resídenoia dc dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as ·18 hs.

'1_III_U'"811 "1"_111_11."1"'_1 '_111_111_111_"

_ Atende chamados de dia e a noite _

ADvOqADO I

MAGROS�

-FRACOS

t indicado
noe CaBOS de
fraqueza, pali
dez, q)agrezll e
fastio.
Em Bua fór'

mula e n l r li Ita
Vanadaio de

sódio, Licitina, GlicerofOlifatol,
Pepsina, no� dI!!. Cola, etc. de
açiio pronta e eficaz noa caS08

de fraqueza e neurastenias. Vana
diol é indicado para homens, mu
lheres e criànças, sendo Bua fór
mula licenciada pela a.4d. 'PII
bliea.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

.

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

ME o n. 1,_.�,_3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a l>ua própria!
Evitará .muitas doenças e poupatá dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma· LOMBBI&DEIRA
.- MIIA.COBA para o seu filhinho.
f um produto dos Laboratórios Minancora

_ JOINVILLE _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, ,

C O R R E I O O O, p O V O Casado ou solteiro ...,

(Cont. J. 1•. p.gin.)
,

'

.

II - Nos casos em adotante tiver filhol le-
________________________________.

que é admitida a deser- gítímos, legitimados ou

Á. 7 19"'7 9 6 dação. reconbecidos, a relacãoANO XXXVIII - ,ARAOU DO SUL -:' D,OMINOO, DB ,ULHO DB a - SANTA CATARINA - N. t 4 'A 75 A d \ d
Y

.

rt. 3 a oção a adoção não envolve a

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!! tar-se-ä por escritura de sucessão hereditária.

L O 'e ,A I. S' Associação Rur" de Guaram,irim pública, em que se não
admite c o n d i ç i o ou Art. 378 - Os direitos

.

A Associação Rural de Guaramirim comunica termo. e deveres que resultam
Tem,orada Tealral: DIa 10 pelos congregados Ma- aos srs. s6cios e interessados que, em Assembléia Art. 376 - O paren- do parentesco natural

de Julho apresentar-se- rianos presentes e por Geral Extraordinária realizada aos 17 dias de maio teseo resultante �a. ado- não se extinguem pela
ão em temporada tea�ràl grande número de fiéis de 1957, foi modificado o artigo n•• 24 dos Estatu- ção (art. 306) ,lImIta-se adoção, exceto o patrío
os estudantes do Instítu. que vem acompanhando tos dessa Associação para os seguintes termos: ao adotante e ao ad?tado, poder, que será transfe
to Pré-teolõgíeo, de São desde o inicio, a imagem "São inelegfveis para os örgãos de admínístração sl!-lvo quanto !-'o0s ��pe- rido do pai natural para
Leopoldo, RGS. O local em suas vi8it�s. 08 menores ne 21 anos, os estrangeiros, os analfa- dI�entos �atrImoDlals, a o adotivo.
dA sua apresentação se- A finalidade do 'lança- betos e os residentes f6ra da área territorial da cujo respeIto. �e obser-
rá o Cine Ideal,.medí- mento dest-a. cam anha Instituição Rural respectiva.", vará o dísposíttvo no art. NOME DE FAMILlA '

ante bem aeleeíonado é
'

, -
p

..
'

. . . 183, 'ns. III e V.
Alé

programa em alemão e .

a .propagaçao_ �o terço O referido artigo fOI mudado com a finalida- Art., 377 _ Quando o
m da modíãeação

t ê O t
díärío em famlba e as de, da Associação poder conseguir registro no Ser- nos artigos do Có(jigo

fc:i Ug�á s.

c .;ru.Pdo eda- orações pelas vocações viço de Economia do. Ministério da Agrieuitura. ------.---- Civil, a' lei n. 3.133, ora
r ! J on eCI o a sacerdotais e relíaíosas. . . ,

'

. em -vigôr aínda estabeSOCIedade de Jaraguá do I; (Juaramlrlm, 1°. de maio de 1957. ' ...-

leceu, em seu artigo 2.,Sul já se apresentou em Aniversários: Fazem anos (as.) EUGENIO JORGE DUNZER como se procederá quan-anos anteriores, com hoje o sr, Antônio Pedri, Presidente to aos apelidos de familiagrande sucesso. O lo��l, funcionário aposentado; I
do adotado, da seguinteportanto, �e� o Oíne Inaeío Tomazelli; a srta, forma:

Ideal com Ini�Io as 20 Glaeír Gesser, sobrinha,
.

�����--"hoÍ'as com Ingressos a do sr. Manoel F. da Oos- r" ,

, 20,0� e 10,00.. ta e o sr. Antônio Vieira.
-

AInda no día 13 de '_' '

I

julho apresentar-se-á no Amanha
..

o �r. Alberto t Co fe,' (
salão do Clube Atlêtíco Maffezzolh, o Jovem Ver· , '-' ,Baependi, por gentilesa ner Vasel e a sra. Ruth

íde seu presidente, Dr.i'schmalz, esposa do sr. .,) MO ""'a' :::=���=�==�
Murillo Barreto de Aze Edemar Schmalz. l

.

1 1Ci(

vedo, o Grupo 'Teatral Dia? 8 sra. Inêz Mal-Ido Josephsverein, de fezzolb, esposa do sr. "-_.�.. �...-

Curitiba com a" peça Julio Maffezzolli; o [o.

icômica DAS HEIRATS· vem José Benato Angelo
INSERAT, com inicio. às e o sr, Artur Emmen-
20 horas. doerfer.

'

V•
•

O
•

'I'á
.:

d
Dia 5, fez anos o sr. ,

ISIlas DIIIIÇII fias e n�s�. Henrique Pedri, funcio-

fS�nh�ra Aparecida. Por IDI- nário aposentado.
clat�va da Congregação

I Dia 10 o jovem SamirMariana de .Jarag_!lá do Mattar; a 'sre, Edwige'BSUl,.e com o pr�vIo eon- Spengler, esposa do sr.
,s�ntImento e apoio de seu Guilherme Spengler e o

diretor Revdo. pe. 9rla!!- sr. Frederico Hoffmann
do dos Passos KleiS,VI'. .' ..
gário da paróquia, foram' Du� 11 o sr. Pedr� Klein
introdusidas ..em nossa Filho" ]faroldo, fIlho

I
do

cidade as visitas Domí- SI". Brvíno Hanemano; a

ciliArias de N. Senhora menina Ivone, filha do
- Aparecida, em 10. de ju- ,sr.. R_!ldulfo Rech e o sr.

nho p. passado.
'

, Arl�tIdes Gonçalve�.
Consta de uma ima- DIa 12, o sr. JulIo Al-

gem da milagrosa Sen- ves.Rosa.
hora, que percorrerá to. DIa

..
13, Erol Funke; °

dos ,os lares católicos da sr. Gunther Raeder e o

'Cidade e do interior do sr. Eugenio Soares.

municipio. A todos os aniversari-
Já tendo a iI:ilagem antes os cumprimentos

percorrido metadé da r:ua do "Correio do Povo".
Presidente Epitácio Pes- .

soa, rua Elisa Stein, e Casallenlos: Realizaram
fundos da Avenida Ge- se ontem nesta cidade
tuUo Vargas, pôde-se no· os seguintes casamentos:

,

tar com grande satisfa- Albano Lourenzetti com

ção, a alegria e o fervor a srta. Maria Sonilda da
dos moradores daquelas Costa; Lino Alvaro De.
ruas, ao poderem rece- matte com a srta. Rita
ber e abrigar por um Zanghelini; A 1 f o n s o

dia e uma noite, em seu Bosshammer com a srta.
lar, uma imagem da Po- Amanda Jung; Bernardo
derosa Padroeira do Bra- Ponstein com a srta. Yo
sil, que por certo derra- landa Zerbin; Walter

,

mará dos céus suas ben- Jorge Bruch com a srta.
çãos maternais, sobre Ana Bortolini; Eugenio
aqueles corações fran- Fodi com a srta. Joana

, cos e sinceros. Burger; HerbertWacker-
Todas as noites ao êhé- hage com a srta. Elfi

gar a estátua, é resado Winkler e Arthur Po
o terço e entoado hinoB rath com a srta. W�nda
dß louvor, pela familia, Lemke.

Parágrafo único - O
adotado poderá formar
seus apelidos conser

vando os dos pais de

sangue; ou acrescentan
do os do adotante; ou,
ainda, somente os do

.

adotante, com exclusão
dos apelidos dos pais de

� �I_' s_a_ngue.
�

G.erma no 0Jein eS/h. �l· 'F-ebre'5:- ,ii=1I7a��al:=_�_s,1iI�-aJlIII:r-i��I·cJornvrlle .

Impaludismo '

_.. ) ,

") � .

. ,Maleit�s, 'I'remedeira ã

.'-"'iII�'_""����""_'
_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas, Antisesonicas I
M inancora" I,

I Em Todas as _Boas Farmácias I
I � um produto dos .Labo;ratórios MINANCORA I
I '� Join'9il1e - �ta. Catarina � R
IllliiS1i!!!!�:!!i!I!i!!I .; !I!i!ElII. • !I iiiiiIIiiIl=a=iii!!i!ie-. ..;

tP::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:'-:::::::-'::-.::::=:::::::::�\ '

II - os MELHORES f ii
II ii

II Tapetes para �utomoveis li
II . ii

n Plasticos para estofamentos' i�
II Baterias Ford, que duram mais II'
II, II

II Pneus -. Brasil, General, Pirelli II
II II

II TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS II'
n PARA AUTOMOVEIS e OAMINHÕES II
II n

,

' IIE••• a el_;. li..... II
II

Caixa PO'3tal, 19 Fone, 299 II
, JARAGUA DO SUL II

L ::

�===========,-=--=-=-=,=====:!! '!l_.:::::::::=:::::::.-:::::::::::::::::::::=::.==::::::.-::=::::::::::::::::::=::-.::::::::::::!I.

A Tecelagem
_

Massarandubense, com
séde em Mass8randuba Central, Municipio
de Guaramirim, 'Estado de Santa Catarina,
comunica a quantos interessar possa que o
sr. ANTONIO DALMARCO deixou de per
tencer à firma, na qualidade' de empregado
desde 9 de Outubro

.

de 1956, não tendo O'
referido empregado tido poderes, em qual:
quer tempo, para tratar em nome da decla.
r8n�e, perante a 8ua clientela. A declaran-,
te, para ressalvar, a sua responsabilidade
em negócios e prevenir terceiros contra
possiveis prejuizós, torns a declarar que

• nenhuma relação mais existe e-ntre a firma
e o acima referido senhor, dela não poden
do se utilizar_ de_ qua1quer fórma.

Massaranduba ·Central, 21-6-1957.
Tecelagem Massalandubense

, '

EWALDO SASSE '- Proprietário
Reconheço verdadeira a firma supra

de Ewaldo Sass�.
Jaraguá do Sul, 21 de Junho de 1957.
Em testo. HAS da verdade.

Escrevente - HIlario Alido Schiocbel

I

Art. 2. -; No ato da
adoção, serão declarados
quaís os apelidos da fa
mília que passarã a usar
o adotado.

;fepatina )/. S.
da J>en/la, que
contem extrato
;fepático een«,
t:'enfrado, nor-

� m'a"lill<l as

, :funções do

fígado.

•

I
�=================a�
PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R AS"
ES P I N HA 5, ETC:

TOi'IICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

•

I

'- Lavando ,'com Sabão (raarel Registrada)
, -

Virgem Espe,cialidade
da CKA6 ',WEllJEl llNJI))lU§J�n.A\lL'.' JolinvUle

•

I
s�ßÄ���RGtAt
EspECIALIDADEJ

, .. _; .

economisa-ae tempô e dinheiro.

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


