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dos círculos sociais,
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. ,

As inumeras demons
trações de estima a que
fará júz e que por certo
lhe serão tributadas no

dia 12, "OORREIO DO
POVO" associa-se cum

primentando-o efusiva
mente com votos de
perenes venturas.

/
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\

A. J. A. N.
S e gun d o noticiamos em nosso último

número, realizou-se dia 2 do corrente a sessão
plenária de aprovação dos estatutos da Asso
ciação Jaraguàense de Amparo' - aos Necessi
tados, que contou com grande número de
comparecimento das maís diversas classes
sociais da cidade.

A sua primeira dí r e to r
í

a ficou assim
constituída: Presidente .de Honra: Dr. Ayres
Gama Ferreira de Mello; Presidente: Irmã
Ludgéria; 1. Vice: Da. Margarete Schlünzen; ,

___2. Vice: Dr. Waldemiro Mazurechen; 1. Secre
tário: Irmã Alicia; 2. Secretário: Oswaldo
Santiago Amaral; 1. Tesoureiro: João Budal
da Silva; 2. Tesoureiro: Aldo Augusto Miranda.

,

,

Imediatamente após a constituição da la.'
diretoria, os seus membros passaram aos seus
humanitários trabalhos que têm a mais viva,
aceitação por parte do povo jaraguàense.

Na Câmara Municipal do uía 5 do corrente,
os vereadores Eugênio Vitor Schmöckel, ViC
tor Bauer e Mário NicoHni, subscreveram
projéto de lei, considerando a Assocíação de
utilidade pública, justificando o projéto com
o seguinte teôr : A Associação, ideada pelo
.MM.' Dr. Juiz de Direito da Comarca, Dr. Ayres
·Gama Ferreira de Mello, é fruto de longa
observação do Magistrado nas suas lides no
Forum local. A maneira porque foi concebida
a Associação, merece os maiores elogios, não
só de parte de seu idealizador, como de todos
os que, prontamente, se díspuzeram a levar
avante a iniciativa, oferecendo incondicional
apôio moral, material e Itnanceíro. As finali
dades a que a ,AS80.f'AaQã.o se -peopêe- cumprir
são as mais humanitárias e. por conseguinte,
a sua declaração como sendo de utilidade
pública, oferecerá mais uma oportunidade
para se facilitar a recepção de recursos do
poder público municipal. A aprovação do pre
sente projeto por parte dos nobres pares,
importa na confirmação dos ideais humanitá
rios e caritativos do órgão legislador jara
guàense.

, A reportagejn, em contacto com o MM.
Juiz de Direito, teve oportunidade de verificar
o rápido desenvolvimento dos trabalhos que
estão sendo desenvolvidos nesse sentido, atra
vés da' confecção de impressos e trabalhos
outros que asseguram a novel entidade a

possibilidade de entrar em pleno funcíena-.
, mento, dentro de pouco tempo.

ITAJARA TÊNIS CLUBE
Novo impulso nas atividades sociais

objeto de apreciação e

estudo, afim' de se ote
recer aos associados a

maior comodidade na sua
séde social.

Diante do entusiasmo
Idos associados que se

achavam presentes à
assembléia, ficou desde
logo designada a eomís
são de construção, que
passa a ser .ntegrada
pelos seguintes assoaia
dos: N eIs o n Driessen,
Dorval Marcatto, Zenon
da Silva Fernandes e

Arnoldo Schulz.

Segundo tudo leva a

crer, caso não ocorram
naturais contra - tempos,
a séde social será inau
gurada dentro de apro
ximadamente cinco mê·
ses.

,

Conta\'á, pois, Jaraguá
do Sul com mais uma
nova é moderna séde
socialparaadmiração dos
forasteiros e bem estar
dos associados.

Em recente assembléia
geral. o Itajara Tênis
Clube elegeu o seu novo

corpo-diretor, que recaiu
nas "seguintes pessôas :
Presidente: ---G e r h a r d
Artõur Marquardt; Vice
Presidente: Oswa I do
Heúsí: Secretário Geral:
EugênioVitorSchmöckel;
2°. secretário: Guilherme
Neitzel� l°. Tesoureiro:
Dietrich Hufenuessler;
2°. dito: Walter Oarlos
Hertel ; Diretor Social:
Loreno Marcatto; Diretor
Esportivo: Zenon da Sil
va Fernandes.
A novel diretoria vem

de organizar vasto pro
grama de realizações,
entre os quais pontifica
a construção da séde
social, a se erguer no

imóvel 'de propriedade
do clube, à Rua Exped.
Gumercindo da Silva.
Diversos planos já fo

ram apresentados ,pelos
seus sócios mais e,ntu
siastas, que estão sendo

I Consoante noticiamos
em nossa última edição,
realízöu-se sábado paa
sado o jantar de despedi
da ao jornalista Augusto
Sylvio Prodöhl, que vem
de assumir o cargo de

====== Diretor do "Jornal de
I
,=====.===========

Joínvílls". Grande n e-
_' .r:

--Sãgrâçãõ-,"
-

"Episcopal' äe �fsmrã����:ii;�t���j:�
prestigiaram a homena-

Dom Honorato' Piazera, ��:' a';;�i�nt!r��sc�r;:i��
camaradagem e amizade.Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro

d S Na opnJ'twlida�,�er"
.

Grandes � o 1 e n i�ade. a agração sos oradores se !Jzeram.Epíscopal reah�a�-se-a.o n? Semi.nário d��_.: ouvír, ressaltando fi per--Oorupá, no próximo domingo, día 11, às sonalidade do ilustre ho-9 horas da 'manhã, sendo SAGRANTE Sua
Excia. Rvmo. D. Jaime de Barros Oâmara, j

OléJll de letras, do [or
Cardeal Arcebispo do Rio de- Janeiro; .00- I ;nlöSta capaz e compe-

B netrado, do amigo e doSAGRANTES D. Gregório Warmeling, ,ispo ! politico. Pela ordem Ja-Diocesano de Joinville e D. Wilson Schmidt, laram o sr. Eugênía VUorBispo Auxiliar do Rio de Janeiro.
Schmöckel, vereador aaTrem, Espe._cial: Haverá um trem U D N D P í FT:o • .., r. r amo er-

. especial para Corupá, no día 11. rssse trem reíra do Amaral e Silva,sairá de São Francisco às 4 e meia da manhã. advogado, AlUI' Weber
A partida de JoinviJIe será às 5,45, devendo de Mello, deputado esta-
chegar em Corupá às 7,45; da estação de dual pelo.P.S.P., MauricioOorupá até ao Seminário (4 km.), o transporte Xavier, diretor geral dosserá feito em ônibus e caminhões. Diários Associados em

A volla do trem especial será às 5 da tarde. Santa Catarina, Fidelis
Refeições: Serão servidas nos pátios Wolf, industrial e mem-

do Seminário. bro doDiretó daD.D.N.,
Arno Enke, iretor da
Rádio Colon de Joinville
e Dr. Murillo B. de Aze
vedo, lider da D.D.N. na
Câmara Muntcípa]. O sr.

Augusto
'.

Sylvio Prodöhl,
sensibilizaao pelas home
nagens, agradeceu co
movidamente as maní
Iestações, referindo-se
em especial ao sr. João
Lúcio da Oosta, ex·pre
sidente da Oâmara Mu
nicipal _

de Jaraguá do
Sul, onde o homenagea
do serviu de 1. Secretá·
rio. Os detalhes do jantar
de despedida foram gra
vados e retransmitidos
pela Rádio Oolon, domin
go passado, no horário
das 14 horas.

Rio da-Luz não
está satisfeito
EI o que diz uma mís- messas de construção de'

siva de Bío da Luz. uma escola, de estradas
Aquela localidade não re - macadamizadas, de
está satisfeita com' a pontes e boeiros teítas
admínístração municipal. no Salão Hornburg, du-
Quando não chove a rante a campanha.

estrada é uma só nuvem Termina por dizer que
de pó e quando chove não é advogado, nem EICELElf,:'ES
transforma-se em lama. guarda-livros para poder ELEMltlTOs TOlfICOS
Não há segurança psra se expressar, mas que I i Ium trânsito permanente nem por isso deixa de Fósforo, Cálcio, Arsen ato

naquela via pública, no- levantar um clamor de e Vanadato de s ó d i o
tadamente agora que 'a insatisfação, pelo P6t(CO Tonlcl! dos convalesllentes
Transportadora Andori- caso que a Prefeitu!"a Tonicó dos desnutridosnha

'

estabeleceu para faz de seus habitantes.
aquela zona uma linha E, si tudo não ajudar
de ônibus. Lamenta o para melhorar a situação
míssívtsta que não tenha. aflitiva em que se en

mos maís .
o pulso firme contram .; diz o míssí

e realizador do saudoso vista - nas próximas
Prefeito Arthur Müller, eleições vai torcer no

época em que a estrada vamente pelo- PSD, que
estava bem maeadamiza- então serão contempla
da. Irrita-se com o Ma- dos com estradas de
thías Berg, com as peo- pantano.

CONTÉM

Despedida a

Augusto Sylvio
,

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas; receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Sangucnol

Incendiar as lerras
é empobrecer a pá
Iria e d e i x a r aos
filhos uma herança
mesquinha.

--"Veread..r-�

Albano lanzlar
Em sessão de 5 do

corrente tomou posse
como- vereador pela
bancada da D.D.N., ri
snr. Albano Kanzler,
construtor largamente,
relacionado neste mu

nicípio e atual presi
dente da Associação

Monau 'anforcado
Triste noticia circulou

nas primeiras horas da
tarde da última segunda
feira" que mais tarde
veio a se confirmar.

Trata-se do sr. Affonso \

da Oosta, ferrei�o, resi
dente a Estrada 'Jaraguá

. Esquerd� que pôz termo

I à vida, utilizando·se para
tanto de sua própria
c i nt a. O tresloucado
gesto, segundo se admite
se prende a situação
financeira, sabendo-se
que tinha espôsa e sete
filhos para 'sustentar,
além de um filho prestes
a nascer. O suicida al-

-

coolizara-se excessiva
mente e, antes mesmo
de pratioar o gesto de
sesperado, fora-lhe já
tirado uma lata de for
micida.�-------------------------------�

Rural de Jaraguá do
Sul. Está de parabens
a bancada udenista,
solicitando a colabo
ração sempre esclare
cida deste homem pú
blico e está de para
bens, também, a Asso
ciação Rural, pois,
através de sua profí
cua atuação na Câ
mara Municipal, possi
bilitará encaminhar
para a Associação que
preside, os anseios
que se fazem sentir
naquela entidade de
classe, uma das maio
res no Município e no

Estado de Santa Oa
tarina.

I �_-:.
a

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINßS

Combate as

'rregularida-
,

es das fun
ções periódi·

cas das senhotas.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Ayó, _-Mãe. filha.
Todás devem usar
a FlUlD-SEDITINA !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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verhaelt sich dies aber anders,�--__..,- J I
"

.

II
"

II I ��l::bei:��:mu:�e :r��::�

I
,,>

1,-
'

- O jovem Sil vi o '1" ••••G••G '

I
sích von Jahr zu Jahr eines

Aniversários Paulo, estudante da Me. immer groeB!ler werdend,en
'd'

. .

(J ltíb f'lh d
::. . Abnehmerkreíses und dies

ICIDl, urítí a, 1 o 0'1 sind die wertvollsten Medika-

.
FAZEM ANOS HOJE:

\

escritor 'e [ornelísta sr. "Ooni escritörio nêsta cidade à Av. Marechal Deodoro '1: mente. Zu ihnen.. zaehlt "EU-

Augusto Sylvio Prodöhl I N FIN", das altbewaehrte Mittel
- O sr. Manoel F. da é�-Diretor. de. Redação .... da Fonseca �o. "122, para melhor servir seus c l

í

e nt es; I:: B��n����:dIU,�:so���r:stll:�Costa, comerciante em d t S ma â 10 II -

es e e n r
,

. m mantêm es, treito intercâmbio [udiciärio com, o,sEs,critórios Prophylaxe' des drohenden
Itapocuzinho. --

.
A sra. Rosangela-I' id Anfalls!

- A sra. Asta, espôsa Fátima. Ferrazza, resí- de Advogacía DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, III Reçhtzeitig (!) - a�ao schon

�o�rÄJ::.�ti!'aa��s�·Mari dente nesta cidade.
'

I: com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está 'em M ���: �st:�n:nTe�c:��:::
T·· Iilh d ,DIA 13: .'

'", '
,

,

1 C :I: EUFINI Als Vorbeugung ge-
,e!xeIra, � a .0.SC," . . I condições de, também, aceitar causas para aque as 0- ,I gen Anfaelle waehrend der
Joao AntOnIO 'I'eíxeíra, - A' srta. Anita, filha _

' ,", ' ".,. .
'

.

'"
Nacht, und in den fruehen

em' Joinville. ,do sr: Alberto' Voigt.· I marcas, sem maiores onus para seus eonstituintes. I Mor,genstunde,n nehme man

- A senhorita Edite ...:. A" srta Hild ga d '
"

__

abends vor dem Bchlatenge-

Schmidt,. 'residente em filha do .sr. José �lb�s: !!!iIIi!I!Ii\!!i!!iII!lE!l'iiiiii!!!!EllEEiifl -, '! !!E!i!I!-m!E!I!5IEiElr==l!E!E!!r:lEli!!!i!ii!!l!ii l::ia hen 1::..2 Tabletten.
Itapocuzlnho. comerciantenestacidade. ���������������������� I��������������������I
- A sra. Luiza Lucas ..;,- O sr. Manoel Albino

Bortolíní, espôsa do sr. Duarte residente em
Vitório Bortolini, resí- Florian'ópolis.
dente em Lapa - Est. do ,

Paraná. DIA 15:

.

- O jovem, No�berto,
.

- A sra. Tereza, espô
tílho do sr.. RIcardo 'sa do sr, Juliano Stinghen.
Kreutzfeld, resídente em A srta. Leonor
Jaraguàzinho. Tomazelli, filha ,do sr.

Santos Tomazelli.Fazem anos 'ain,anhã:
_ O sr. Adolfo Bartel.

- O" senher Lindolfo nesta cidade.'
Sehmídt, em Itapocuzinho. - A srta, Terezinha
_ A srta. Margit Horst, Eliza de Oliveira, filha do II__iiiõiiiõ;;;;;;;;;;;iiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiiiiiiiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiiiõiõiiõõiiiiõiiiõ;;;;;;;;;;;iiiõiiiõiiiiiiiiiiiiiiiill

nesta cidade. sr, Antonio Praxedes da
Silva, residente nesta=----------------

- A sra, Mar.i,a, espôsa cidade.

O' d' ddo sr, Martim Henn, re- I p''or'IUDI- a esidente em Jaraguãzlnho. DIA 16:
,,'.

'
, ,

.

D1A' 13: -:- o jovem Mário, filho
_ A sra. Maria Stín-

do sr. Severino Schíochet.
- A sra, Abrona Bartel..ghen, -,sspô,sa do sr. espôsa do sr. Walter.

Albano Stlnghen.: r�s,. Barrel, residente nesta
dente em Ponta Grossa. cidade.
- A sénhora Regina - A garotinha Dália

Gascho, espôsa do sr. Rowe" filha do sr. Hilbert
'Eugênio Gaseho, comer- Rowe, 'r e s í den t e em

ciante eÍD Jaraguàzinho. Pirabeiraba.

DELEGAOIA AUXILIAR DE 'POLÍOIÀ,
EDfTAL' N°. 2

, O Sr. Tp.n. HUGO ALVES GARCIA, Delegado
"-;:::=::::::::'::::::::::::::::r.:::::::::::=:::::::::::::::=:::::::=::::::::::::=:::::::'� Especial de Polícia do Município de Jaraguá do Sul,

R
.

t C"I Francisco' Lenzi 'e de :,'I,i R
-

V.t
II. ii;': Estado de ôenra Catarina, faz saber' a todos os

agis ro lVI G'
.

P' epresentações I orla proprietários de bicicletas, o seguinte:
, 'LUllh:ermm6

. e r e 1 r a li '
' .:

'II 'I. _ Tendo expirado o 'prazo de emplacamento
Aurea Müller Grubba, Oficial enzt.

, (' Oil - li de veículos a motores e bicicletas, advírto aos -pro-
do R.e{?;istro Civil do Edital n.4.727,de6·10-59. .." ••1.' ... DI �_. H prletérlos dos veículos supra citados, que desradata
rO. Dlstnto da Comarca Ja-

" Herbert Maahs e m � = � !li'" ii em diante os que estão em falta, serão apreendidos
'ragu� do Sul� Estado.' de 'Gi�ela Paulina Berta Schünke Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 II e multados, conforme rege o .código Nacional de

Santa. Catartna, Brastl. : ,Ele, brasil�iro� solteiro, JARAGUÁ DO SUL Santa Oa&arina
ii Trânsito.

faz saber q,ue c��parece- lavrador, domiciliado ,e II 2. - A rua Marechal Deodoro da Fonseca, tem
ram no cartórt? .exlblDdo o� residente neste distrito; 1 II a mão única para o estacionamento de veículos mo-

-

. d�cumentos e.X1��dos pela 1�1 em Rib. Grande da Luz,:: R b t d F N M Alf R II torizados, conforme indica as placas de sináis. '

afim de se hablhtarem para filho de Emílio Maahs e
ii � u -agen es a . . .

- a omeu II, õ. _ É proibido estacionamento, de bicicletas
casar-se: de ·Emília Máahs. It - Jeeps - Peruas - Automóveis DKW iii! na Av. Getulio Vargas, em frente do prédio do Bar

Ed't 1 4724 d 30 9 59 Ela brasI'leI'r'a solteI'ra It
.� < '

" "'" ,

Catarinense, sendo' permitido, so'mente nara veículos1 a n.. ,e -.' , ; II T r a t o r e s � e es t e i r a e P neu. fi
r

Rosorio Prestini e' dGméstica,- domiciliada e II 'j motorizados, e bicicletas do lado opôsto.
Cleonice Freiherger residente neste distrito, �::::;.:::=::::::=::::::=::::::..:._:::==::::::==:::.-::=:::::::::===:::O ,4. - e proibido estacionamento de bicicletas

em Rio da Luz. filha' de em frente a entrada da Estação Ferroviária. afim de
Ele, brasileiro, solteiro, Arnoldo' Schünke e de .,!!!!!!!�--""'!!!!!!!!!.!!!!!!".... desimpedir a entrada e saída de passag'eiros, �em

lavrador, domiciliadoe' I'
�

Erna Gutz Schünke.
.

1_
.

como transitar sôbre Ci oasseio, mesmo não montado.

resiIdtente n�shte df�Ishtritdo, Ed't I 4728 d' 6 10 59 I MUD A S M I LH Õ.E S, "
5. - Observqr 'Sempre ti estacionamento para

em .apOCUZlD o, ,I o e 1 � n..
.:
e· . que fiq�e junto ao mei9 fio e,' não' estacionar' nas

Guilherme Prestini 'e de Edgar Blodorn, e esquinàs, deixando o espaço de 5 metors eIl! cada lado.
Maria PrestinL Relanda Reinke Dl PESSOAS ltll USAOO CO.

1

'6. -, Observar à portaria do Exmo. Sr. Dr.
Ela, bL'asileira, solteira, Ele, brasileiro, sólteiro, 10M RESULTADO O POPUUI Jl!iz' de Dire,iro, não permÜindo eniregar a direç_ão

doméstica, domiciliada, e lavrador, domiciliado e Frut/feras e de veíéulo à menores. ,

'

residente 'nest'e distrito, residente neste distrito,
'

DEPURATIVO 7: ...:_' 'Não busindr a noite, evitar sempre' que
em Itapocuzinho, filha de em Rio Cêrro, filho de Ornamentais

EliX IR 914 possível a busina de ar.' '.
'

"

.

Paulino Freiberger, e de Ervin BI öd o r n e de '8. '- Não' desrespeitar a sinaleira, e andar
Maria 5tinghen Freiberger. Thecla Pasold Blôdorn. sempre habililado para evitar aborrecimentos.

.

E'd't I 47°5 d' 2 10 1::.9 Ela, brasileira, solteira, Laranjeiras, Pe- • sJfIUS ATW rue O DBSAIS. 9. � Observêl'r bem, o excessö' de velocidade,
lMaarnc'eII:n"'o 'BI'seon-I' e

CI •

domiciliada e residente cegueiros, Ka-
para evitar aCidentes;

,

t d· t 't R'
' kiseiros" Maci� O� • --. o CoratAe,.

,

Tereza L'afl'n nes e IS rIO, em 10 .......... " Pul..... • ..... Solicita·se a cooperação de todos os jaragua-
Cê 'f'lh d B t ld eiras, Jabotica·

Ele, brasileiro, solteiro, rro, I a e er o o
beiras, etc." Ro- PrMI.. Ooree ...o........... enses, para a observância' do presente' edital. Os

. lavrador, domiciliado e
Reinke e de Marta Fritzk�

seiras,
'

Dahlias, ...... CepeIra. QuMa do� infratores serão I? uni dos severamente de acôrdo
residente neste distrito, R�inke..

Camélias, Co- Ie ARetn.... Abo� com a lei.·
I

,

em Itapocuzinho, filho de E para que chegue ao co. niferas, Palmei. CGMu'" om� , j Jaraguá do Sul, 1°. de Outubro de 1959.

Francisco Bisoni e de nhecimento de todos, mandei ras, etc., etc.
alOllM o pop,glar depur.uto fen. Hugo Alves Gare',11 '

Tereza Menighini Bisoni. passar o presente �dital 'que EL,IX IR 91� Delegado Especial de Polícia
Ela, brasileira, solteira, será publicado pela impren- ?eçam Calálo- -r

doméstica, domiciliada e sa e em cartório onde será go Ilustrado
. residente, neste distrito, atixado dUlante IS dias. Si
em ItapocuzinhQ, filha de

alg,:,em, so,
ub::r �e algum im! LeopoldO

-Se]'dBIAdolfo Lafin e de Vero- pet11mento acuse-o para os'
'

nica Teit LafjIi. tins legai�.,', Corupa '

Edital n. 4.726. de 5-1059. AUREA'MÜLLERG'RUBBA .........
-

Ivo Nereu Zanluca e Oticial'
Zenilda Antonia Lenzi '

, :F=:::=:'�==::::_' :::::....::::::===:::;;:--:::::::::::::::::-�
Elet brasileiro, solteiro, i)ooo".-Q)o-r..--:-, .�� li .a .... � I. UD � .·U II- - li

contador, domiciliado e <-ure seus males e poupe ,seu II .. � , 'l!lf � \ II
residente em São Bento bom dinheiro comprando na II _ JARAGUÁ DO SUL II
do Sul, filho de Angelo FARMACIA NOVA 1,,11 ,'I,'Zanluca e de' Elvira Dr Lor"lval H Saade
Zanluca. ' .•• ROBERTO M. BORST ti Medicamentos e Perfqmarias li .' •

.

i' Simbolo de Honestidade' ii t 'lt
.

F d d KI'
.

dEla, brasileira, solteira, a que dispõe de maior sortimen. II ii el semen reun en un Ienten mIt, ass

professora, domiciliada e to na praça e oferece seus arti· II Oonfiança e Presteza li er' sein' Konsultorium im Hospital Santo A-nto ..

residentt1 nesta cidade, á gos à preços vantajosos ii A que melhor lhe atende II nio, in Blumenau, eingerichtet, hat. Sprechs·
rua Presidente Epitácio Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã II e pelos menores preços II tunden von 8 bis 11 und von, 14,bis 17 Uhr.
Pessôa, filha de Verdi��� 'b::::=::::::======: o., __===__-===J) ,:iõiõii ; --------- iiiii:

ARTIGO, DA SEMANA
da CASA REAL

ESMAvrE 'em' geral:
Panelas, Caçarolas, Canecas, Cafeteiras, etc.

'

ITudo o que O distinta freguez desejar poderá
adquirir esta' semana ná GASA .H.EAL por
preços nunca vístos. Aproveitem e economi
zem comprando seus artigos de ESMAL1'E

esta 'semana na .Oasa' Real.

Vende-se, um terreno 35 x 73 cl casa

de madeira muito bõa. O terreno dá 4 chões
maíusculos. Distante 1.500 mts, 'da Estação de
Jaraguá, perto da Fábrica de Metros. Ötímo
para uma G R AN JA. Também troco por
propriedade em Joinville. Explica se o motivo

,.1da venda.
Ayros. Sobrinho - Jaraguá do Sul

..o......._ e,.."'mo, AI......

... ooma UM 1Ae6r� Aprovado co.;
MO _aUlar Ao ..........to da .,
"US.'REUMATISMO da me.
•• or..... pelo O. N S� p�

'Apotheke "Scbu)z"
JARAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des,
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering_n Preisen bedient. <

..

bringt rascbe und slc�re Hilfe hel r

iii
Gicht, Hexenschuss,
Rheuma, Kopl· und
Ischias, Nervenschmerzen,

Erkältungskrankheiten

/

Togai löst die Ha,ns.äure und' bewl,kt die AusscJl;e1c1iJng der schad
liehen lHanlCheltsstolfe. Keine uDangenl!hmen lIIebenenclleinungen.
Einfache AnW,endung und DoSie�ÍI'Ilg i .. i'mm va.. TalifeUen. Weit
über 1000 Aerzte bestätigen, die he.vo,:agenlkl, &d_rzstWe"de und
heilende W,iTkung .o,n Togai, Nel1men me dahn ".,rnauensvoll TogaI!

participa aos seus amigos e clientes
haver instalado. seu consultório no

Hospital Santo Antonio, em Blum'ênau,
onde atenderá das 8 às 11 e das 14 às

,

17 hor.as.
'

I
�ro lorftVatR I8L §atat�e I
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CORREIO DO POVO SÁBADO PIA 1.0-10-1959

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, juiz CONSELHO REGIONAL' DE ENGENHARIA E

de Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado ARQUITETURA DA D:ÉCIMA REGIÃO O Doutor A y r e s Gama Ferreira de Mello,
Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do' Sul,

de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, e'tc.. . EDITAL Nr. 27 Estado de S. Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...
, FAZ SABER aos que o presente edital de cita- Pelo presente torno público, que o Sr. FRITZ FAZ SABER aos que o presente edital virem

çäo, com o prézo de trinta (30) dlas virem ou dêle LAWIN, requereu a êste Conselho, licenoíamento a .ou dêle conhecimento tiverem, que por parte do
conhecimento tiverem, que por parte'de AMANDUS titulo precário, como construtor para o Município Sr. VALÉRIO CARLINI, por intermédio de seu
STRATMANN, pol' Interrnédln de seu bastante pro- de Corupä, de acôrdo com o parágrafo único do bastante procurador, advôgado dr. Hernani Manoel
curador, advogado dr. Qeinoldo Murara lhe foi Artigo 50•. do Decreto n°. 23.569, de 11 de dezem- Lemos de Farías, lhe foi dírígída a petição do
dirigida a petição do teôr seguinte: "Exm�. Sr. Dr. bro de 1933.' _

teõr seguinte: "EXMO. SR. DR. JUIZ DE DI
Juiz de Direito da Comarca de jaraguá do Sul. Ficam, pois, convidados os profissionais ínte- REITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL.

l\MANDUS STRATMANN, brasileiro, lavrador, resl- ressados, já registrados neste Conselho, a se pro- Valério 'Carllol, .brasileiro, casado, do comércio, do

dente e domiciliado à Estr. Rio Novo, Municipio de nuneiarem a resP�lto, para o que, lhes é concedido miciJiado e residente na cidade e eomarca de Timb6

Corupá, nesta Comarca, por seu procurador bastante,
o prazo de 30 días, a contar da publicação do deste Estado, por seu bastante proeurador, o ad-

infra assinado, Advogado inscrito na O.A.B., .secção presente EDITAL, vogado infra assínadc, que vêm mui respeitosa-
'

do Estado de Santa Catarina, sob no. 915 com, Florianópolis, 21 de s.etembro de 1959. mente perante V. Excia. a.fim de expôr e reque-

escritório à Av. Mal. Deodoro 216, nesta �idade, Engo. Civil _ CELSO RAM,OS FILHO
rer o que adiante segue: 1·.) Que. em 13 de Se-

f d A 3 7
tembro de 1958, foi o Suplente procurado, pelo,

\'�m.' com un emento no r.f. t inciso IV do Código P r e s i den t e do OREA • 10&. Região cidadão Erich Krueger, brasileiro, casado" do co-CIVil, perante V. Exa., mui respeitosamente" propor
'"

,a presente ação ordinária de DESQUITE, centra sua :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!! méreio, domiciliado e residente nesta cidade, O qual
mulher ANNITA ILGA STRATMANN brasileira de

lhe ofereceu e vendeu um automóvel de marca

profissão ora ignorada pelo peticioná';io, pelos �10- ( Studebacker, ano de fabrícaeão 1940, tudo em oon-

livos que passa a expôr.' Que o requerente casou-se M�GROS formidade com o,Certificado de
. Propriedade de

com a ré, em 16 de abril de 1944, sob o regime de
..

"

'

.. �, nO. 208644; 2°. Que o prêço da compra foi de cento

comunhão universal de bens, perante o juiz dístrltal, "e trinta mil cruzeiros (Cr$ ,130.000,00), sendo a

ARNO KRELLING de Corupá, neste Estado, con- FRÂCOS'I,�,�í�;' mdaentCriaOnnsaa�aa_oi.mP3�rtQânuCeia-Papaagreani�e'megernatelmetondtea no datoforme conste da Certidão de Casamento nv. ,756 do �"'� 't!, • .. a 0-

livro de 5 fls. 198 e verso, do Cartório do Registro
\�i, "cumemação relativa ao automóvel estava em ordem,

Civil, do então WALDEMAR LUZ. Que desta união IV"'"-ANAD'.IO,:L!f entretanto para surpresa do Suplicante o meneio-

o casal não teve filhos e nem ha bens a partilhar: M nado automóvel foi' recentemente apreendido, por
'er sido adquerido do seu antigo proprientário,

Que após nove mêses de casados, a suplicada não :s ind1cado
isto é de Anacleto Zonta, residente' na cidade de

maís viveu com seu marido, abandonando. o lar COD-
('

.. eaeos de Campos Novos, pór meios fradulentos e ainda o
"

fiaQUeza. _pali. Suplicado, lhe 'fendera o que não lhe pertencia,
jugal, sem motivos justos ou plauslvels, passando a .. pois que o Certificado de propriedade estä no

residir em lugar incerto e não sabido, apesar de 'fuÚo� •
nome Natalício Becker Fagundes e Jonas Tessaro,

todos os esforços empregados pelo peticionário, não m� e��r�6: ( e, o recibo ds quitação esta firmado pelo Suplicado
lhe foi possível indagar ou saber do seu. domicílio. VaDadalo d e (doc. ioc.): Assim, o Peticionário, a fim de pro,er

a6êIio. 'UcltlDa, ,oHcerofoefac.oa, a conservação e ressalva de seus direitos, e, evitar

Que em
.

íace do exposto, fjc�u reconhecido o eben . D..-r__..1_ Oo..a_ que de futuro, qualquer adquirente dos bens do
......,._, DM uv Ia. et.c. ,UD

dono voluntário do lar por mais de dois anos, so- ação ,prooia e eficu Doi ca. Suplicado alegue boa fé, vem protestar nes têrmos
mente isso, é causa determlnenre de desquite, previsto de fraqU8la • aearaateDiu. Yana- do art. 720 e seguintes do Código ,de Processo

pelo nosso' Código Civil. Que pera provar o que .oe ',iDdieedo para� ma- ,Oivil vigente, como protesta anular pelos meios
ora -se alega, o peticionário no decorrer do processo, lheia e eri8DÇ118. aeDdo eu. tó... regulares de direito, qualquer venda que venha a

apresentará tesremunhee que confirmarão os fatos l.,muJa tioeaoiada pela 8a4de ·Pu. ser feita salvo se o adquirente depositar o prêQo
-

_aqui narrados. Que desnecessário se torna proceder 'bIica.
'

I na conformidade do art. 108 do Código Civil Bra-
o que determina o Art. 378 do CPC, por-se acharem sileiro. Assim requer qua tomado por têrmo o

âmbos separados de fato, he mals de 16 anos. Que Protesto, dele sejam citados o Suplicado e terceiros
nestas condições, na conformidade dos Arts. 316 e 317 por edital e ainda o sr. Oficial do .Registro Qivil
inciso I do C. Civil, vem requerer a V. Exa., se digne desta comarca. Outrossim, requer que preenchidas
ordenar a citação por editais de ANNITA ILGA as demais formalidades legais, sejàm-Ihe entregues,
_S1RÄTMANN�' na forma da lei, . pare responder, aos 'Dr. 'Wald,emiro-M-azurec-hen 08 autos independente de traslado. Para os efeitos
têrmos da presente ação ordinária de desquite que fiscais dá-se a presÊlnnte o vàlor de cincêtmiI" cru-
se processa nesse juizo. Devendo preliminarmente, CASA. DE SAUDE zeiros (5.000,OO�. Têrmos em que pede def,rimentó
proceder na forma que determina a lei 968 de 10 de Rua Presidente Epi1ácio Pesôas N°. 704: (sobre estampilhas estaduais no valor de Cr$ 8,00,
dezembro de-1949, uma vez verificada ii imposs!bi- (aotiga residência de Emanuel Ehlers)

devidamente inmilizadas, o'seguiQte):, Jaraguá do
lidade da 'solução amigável, que se digne V. Exa., Sul, 2� de setembro de 1959. pp: (a) Hernani
mandar lavrar o têrmo do ocorrido e citar novamente

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças Manoel Lemos de Farias. A petição leyoú (,ia MM.
a suplicada para se defender no - processo, até !Jnal

- Partof "Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas Juiz de Direito, o seguinte DESPAnHO-; ,Defíro o

�eDtenç_a e sua execussão, sob pena de reveJía, de"1
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização pedido. Notifique-se, por mandado, o requerido, e,

cretando-se o desquite final, para Iodos os efeitos
- Ráios Inira-vermelhos e aLuis. por edital, a ser publicadO na forma da lei; tercei�

legais, e no caso de não atender a citação, nomear- ras interessados. Ja,raguá do Sul, 24 de- setembro
lhe curador. Para os efeitos fisl.ais, dá-se a presente dß 1959 - (a) AyreR.Gama Fereira de Mello -

ação, o valor de "ér$ 6 000,00. Assim, recebida ,e O ANJo' PROTETOR DE SEUS FILHOS É A 1 Juiz de Direito. Pelo que se pas�JOu o presente
autuada, com os documentos que a esfa acompanham. LOM"RIGUEIRA M'INANCOßA'

edital, com o prázo de 30 .(trinta) dias, para conhe-
I

' :: " cimento de terceiros interessados, e que será
PEDE DEFERIMENTO (sôbre eSlampilhas estaduais.. publicadO no "Diário da Justiça" e no jornal,loeal
no ,valor de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o Vermifugo suave e de pronto "Correio do Povo". Dario e Qassado nesta cidade
seguinte): jaraguá do Sul, 16 de julho de 1939. (a) eteno Dispensa pu'rgante e dIeta! de Jaraguá do Sul, aos vinte' e cinco dias do mês
pp. Reinaldo Murara". A petição inicial acima trans- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- de setembro do ,aoo de mil novecentos e cincoenta
crila, levou do MM. Juiz de Direito. o seguinte des-

, ME o n. 1, 2, 3 e 4 e nove. Eu, Am.'deu Mabfuel, Escrivão, o subscreví.
pacho: A., à conclusão. Em J6/7/69 (j:!) Ayres Gama "Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua própria! (a) Ayres Gama Ferreira ele Mel/o - Juiz de Direito.
Ferreira de Mello - Juiz de Direito. COÍ1c1usos os Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em Oonfére com o original; dou fé.
atos, foi exarddo o seguinte despacho: Para os fins remédios
da' Lei no. 963, de 10/12/49, cite-se a ré Annila liga JaragJlá do Sul; 25 de setembro de 1959.

Compre hOle mesmo uma LO.BRIGUEIR!
Stratmann, por edPtal, com o prazo, de frinta (30)

.

JlIIUCOR! para o seu tilhinho. AMADEU MAHFUD - O Escrivão
dias, a ser publicado na forma da lei, para compa- E um produto dos Laboratórios Minancora
recer perante êste juízo, em data a ser designada pelo J O I N V I L L E _

Sr. Escrivão, e conlestar a ação, no prazo legal.
Outrossim, intime se o Autor Amandus Stratmann,
para os fins <to presente despacho, c.ieotifioando-o
da data designada para audiência de conciliação.
Jaraguá do Sul, 20/7/69 (a) Ayres Gama Ferreira de
Mello - juiz' de Direito. Em virtude do que foi expe
dido q presente edital, pelo qual chama e cita a

ANNITA ILGA STRATI\1ANN, para comparecer nêste
Juízo, sa,la das audiências, Edifício do Forum, alio
à Av, Mal. Deodoro, nesta Cidade, no dia 12 de
novembro do correnle ano, às 10 horas, a fim de
assistir· a audiência de conciliação de que trara a

Lei no. 963, de 10/12/1949, tudo de conformidade com

a petição e despacho acima e retro transcrilos, ficando
dêsde já cilada, por todos os têrmos da ação e para
contestá.la, dentro do prázo de dez (tO) dias, con

tados da data designada para a audiência de c()nci·
liaQão. sob pena de revelía.' E para que chegue ao

conhecimento da Ré ou de quem interessaI: póssa,
mandou passar o presente edital de citação, q,.e será
publicado no "Diário da Justiça" e no jornal local É iD.a--e..".a
"Correio do Povo", na forma da lei. Dado e passado .......

nesta cidade Ide jaraguá do Sul, aos vinte um dias o QIM)' do :::OG" :� :�� �óo' �� :�.� �
do mês de agôsto de mil novecentos ,e cincoenta

I' O O O ll,l O'
g C1mica de Ol"os - Ouvidos - Nariz e Garganta �J

e nove. Eu, AM,ADEU MAHFUD, escrivão, o Bubs. ��, , DO '. B
crevi. (a) AYREoS GAMA FERREIRA DE MELLO,

I f= MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA' =1Juiz de Direito. A presente cópia confere com o

I
.

original; dou fé.
'

-

DE ORH i - A' melhor Bj)arelhada em Sanla Catarina i
,

'�

��.: :--Rua Abdon Batista (Defronte a ".A NOTICIA" �1jaraguá do 'SOI, 21 de agôsto de 1909. f: - j O I N V I L E - , :1
AMA1>EU MAHFUD - O Escrivio :�,··.··.··..��·-··.··-··��·.�·.�·...,:.;.:;.:;.:;c··.�·.·�:·.. •.••.•��:·.. ••••••�rI::

Edital de -Citação E.DiTA:L

\,

Orgãos e, Harmonià� ,uBOHN" ,I
� I � ..

NA FALTA' DE
APPeTITe

Magresa
Cançaço

,

Pallidez
Fraqueza

Acabamento perfeito
_
Sonorida:dt< agradavel

Preços modicos
Harmooios:'l2 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrej�s

'

,oruãos: São construidos
.

em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Demais intormacões
com o Represent�nte
Geral paJ;'a os Estado�

de S. Catarina e Paraná

I
PAULO KQBS - ex. Postal� 39 -, $io Bento do Sul

Estado de Santa Catanna
'

, \
,

,
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CORREIO DOr POVO

GARIBALDI 1 - AGU A VERDE o
Ao Botafogo, mais uma

vez os cumprimentos da Como segundo jogo da última rodada do cem
sessão e 5 I' o r t i v e de peonato citadino, tivemos domingo último, Garibaldi
«Correio do Povo», pela x Agua Verde, jogo este que terminou com ti vilória
conquista do titulo de. pare o Garibaldi de 1 a O. Esta vitória garantiu ao

Campeão da Divisão de Garibaldi F. C. a terceira colocação luntemenre com
Amadores da L.la. D. o Agua Verde.

/

ANO XL JARAOuÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 10 DB OUTUBRO DB 19ó9

I ESPORTES -- _Po_rH__O_F_E_SA_ID_E

80TAFOGO F. c., Campeão
-da

-

Divisão de Amadores
•

o s.C. Paraná, não jogará com o' Avai
Soubemos de fonte segura que o Paraná abriu

mão do jogo que tinha a realizar com o Avai de
Gueramlrtm, visto a diticuldade e o custo do trens
porre dos [ogadoros pera a vizinha cidade.

-x-

Assim sendo podemos hoje dar ii classificação
final do presente certame clfadíno, que passou a ser
a seguínre: I

1) colocado: Botafogo F. C. com 2 1'_1'. (Campeão)
2) « S.C. Paraná com 6 pontos perdidos
3) « C. Água Verde com 10 pontos perdidos
i) « Garibaldi F.C. com 10 pontos perdidos
4) « E.C. Avaí com 12 pontos perdidos
D) « S.E. Ipiranga com 20 1'.1'. (Lanterna)

Aguardem pera o próximo sábado a publicação
dos artilheiros e outros números de Interesse sôbre
o "nosso" campeonato.

1 a O para o Botafogo, o resultado do jogo de
domingo em Barra do Ribeirão Grande

Conforme noticiamos
em nossa últlma

-

edição,
reelízou-se domingo úlrl
mo em Barra do Ribeirão
Grande, o "clésslco" S.C.
Paraná X Botafogo F.C.
jogo este apontado como
a decisão - do certame da
divisão de amadores, o

que de fato se deu, pois
com uma vitória de ape
nas 1 a O, o B,9tafogoF. C. conseguiu sagrar-se
campeão, abatendo seu

maior adversário nos do
minios do mesmo. Sôbre
o jogo o que lemos a

dizer é o seguinte: foi um
jogo que agradou em

.

cheio, vimos 22 atlétas ----�--------------.---'----------

que de faro queriam suar
a camisa e que por amor
a ela é que entraram em

gramado. Tanto o Paraná,
como o Botafogo estavam
credenciados, pera saírem
de campo com. os lauréis
da vitória e a' faixa de
Cempäo. A vitória sorriu
para os botafoguenses, que
sern desmerecer em abso
luto o Paraná, bem mere

ce o titulo de Campeão,
tanto por suas atuações
em todo o certame como

pelo jogo decisivo, do
mingo último.

Juiz:
-

José Rocha, bom;
Auxiliares, [orge Erschlng
e José Nunes

Foi representante da
L. ja. D. neste importante
cotejo o sr. Laurô Braga,
no qual temos a louvar o

esforço em pról da disci
plina e do bom andamen
to do iogo.

ESIJiMAGO. FiGADO E INTESJlHOS

m__EEEIl_iII:B!!!I..__l

i(S:::�s, ::ria:==1Febres Impaludismo -
li

� � Maleitas, Tremedeira li!
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
"Capsulas Antisesonicas m

I M inaneara" I�-",...�-:;'/,,,I

UI Em Todas as Boas Farmácias

I � um produto do. Laboratório. IoIINANCORA II - Joinville - Sta. Catarina -,

;iiEi!ilSI��I: • I li " II II!iIIIiIIiillli!liGl!!lllll!llil!!i_=-=EI

Extinguindo o fogo
na mata você esta
rá cumprindo um
d e ver patriótico.·

OIRURGIA DO ESTÔMAGO
,

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagn6stico Pracoce do Cancer nas lenhoras

A"'orte -

..

constr��d·uores FORDPara I Os eSUPortar _ specialm
Pesad Os Servi ente

suave os, garantem ços mais
E te�m q.Ualquer t llJarchamalS' es erreno'

ação'e' ao de dUPI
.

Du recarre" a

Prestam ram mUito !a�eis.melhores als e

do serViços
amOrteced qUe Os dores com

Os

unS!

A esslsrencta
-

foi nume
rosa e demonstrou' ótima
disciplina, aliás foi este o

PODlO alto dessa impor
tantíssima peleja.

Proporcionam bem-estar gerat
facilitam a digestão. descog.
gestionam o fígado, regulari

as funções do �-
.

Está de parebene a gran
de familia botetoguense
pela conquísra do titulo
de campeão e pela disci-
plina de seus torcedores; ,...-- _

de parabens igualmente o

S. C. Paraná, pelo vice
campeonato conquistado
galhardamente e também
por possuir desportistas
disciplinados e ordeiros.

Dr.. farnando H. �prinumann
Como tôdas as Peças Ford

Legítimas, essas são também
fabricadas sob rigorosas
especificações - para
ajuste perfeito e

máxima durabilidade I

Não perca esta oportunidade!
,
Visite-nos ainda hoie! '� ,

Consult6rio - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·t2 e das 15-18 horas. - Fone, 384. ..•.........••.....•.••..•...•...•••.•• � .

Companhia Auto Comercial Roesler
Formllção das equipes: '----.-.-.------.--- -.- ---- -.- .- --- - ----.----.-.. - -

� Rua Felipe Schmidt, 14 Fone, 124ír·-------- ---·..-···-�----_..·······- - ----- -.---------- - - �\Paraná: Iangulto, Pett e :: ,- :, SÃO BENTO DO SUL SANTA CATARIN,A
�����; ����n���g�liil�:��U� li IRal�n�gr,alfü21 JD)cIDltálrll21 r

8888�(i

no, Francinha e Célio. II FOTO PIAZERA
Botafogo: Mario, Beleti II D p. O • n�y Cub a s D'Aquin o DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO SUL
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NUN·CR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMACOES,

(

COCEIRAS,
·f R I E I R AS,
ES P I N HA 5, ETC.

�================��

COITRA ClSr.,
OUEDA DOS ca·

lElOS E DEMAIS

AnCeDEI DD �

COURO CURUtO.
TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Lavando com Sabão (marci RegiStrada)

Virg�m Especialidade,
da Cl�e WETZEl KNDl[J§1[IR<KAL J�i1t1l,ine

o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em c_asa alguma. •
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


