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Movímentam-se febril
mente no acerto de de
talhes, visando melhorias
consideráveis, os mento

.

res da EFA, afim de per
I mitir que Joinville e s-eus

milhares de visitantes
possam assistir novamen
te nos días 13, 14, 15 e

16 de Novembro próximo
as belas mostras de Flô
res e Artes.

Fundação:
Ârtur Müller

Impresso na:

Socieclacle Grã/ic. Âveniel. Ltcl••

Transcorerá na

próxima terça- feira
mais uma data nata
lícia do estimado ci·
dadão sr. Otà.�iârio
Tissi, pessôa de des

taque nos circulos
sociais, politicos e

economicos do Dis-
'- trito de Retorcida,

onde, pelos seus apri- ,

moraqos predicados
de carater, goza da
mais alta estima e

sólido prestigio.
Representante que

já fôra do próspero
distrito em a Câmara
Municipal, -cuja vere
ança exerceu com

dignidade e d e tI i c a Q ã o a causa pública, o sr.

Otaviano Tissi, ver-se-á cercado não só das ho
menagens amoráveis de seus familiais mas também
da sociedade, das classes de Retorcida, a cujas
homenagens o "OORREIO DO POVO" se associa,
enviando lhe um grande abraço de felicitações.

JANGO fala de Jaraguá
O d J L

' der Ces "b M
.,. o Serviço Social da

pertune pronunciamento e oão ucio a osta so re o seu UDIClplO Indústria (SESI) encontra-
se nesta cidade para o

O "Jornal de Joinville", João Lúcio da Costa, !idade de conhecer o sen- será duramente atingida tido da pergunta com a
censo torácico de seus

em sua edição de sábado destacado Indusrrtal, ho- timento patriótico do ílus- no seu setor de abastecí- expressão «grave pro- associados, tendo sido
publicou entreviste que o mem de larga 'visão é tre homem público lera- rnenro, sabido que é que blema» ... Felizmente em cadastradas cincoenta firo
sr. João Lúcio da Costa conhecedor profundo dos guaense. Jaraguá do Sul contribui Jaraguá do Sul, em épo- rnas locais. Até aqui, naconheceu àquele metunno problemas jaraguaenses e Eis a la. parte da en- com apreclével índice per- ca alguma, foi êsse um da de novo. O que causou
sôbre o Município de Ie- tanto é o seu arnôr à ter- trevíste : centuel de produtos ali- «problema grave» e queí- estranhesa foi o fáto

/

de
raguá do Sul. ra, que ainda jovem ee mentfcios saudáveis e hl- ra Deus assim continue.

na 2a�. feira últirna dois
Dada a oportunidade de deixou levar pela exígên- - QUE NOS DIZ V.S. giênicos para manter ml- Os esporádicos casos veículos se dirigirem ao

suas considerações e os cia popular a abraçar tarn- SÓBRE O PROBLEMA lheres de braves operários surgidos têm 1!empre interior do Município e de
aspectos abordados, não bem a política, onde pon- DA PONTE- «ABDON lotnvlllenses na sua digo enco�trado \ acolh!da no lá trazerem ós carninhões

- pedremos nos furfar ao tificou corno vereador BATISTA»? nificante tarefa de fazer Hospital da C?lôDla �an. da Prefeitura dezenas de
deselo de publicá-Ias ern exemplar, o que lhe valeu

_ Eis al, meu caro
crescer a manehester ce- tana, em Eloriauõpolís. colonos pare a realização

nosso jornal, pelo valôr ser eleito presidente da repórter, um problema que
tartnense.

=========== do censo. Ernbora louvá.
que encerram aos multl- Câmara Municipal de Ja- de há muito deveria estar Por outro lado, as 10- vel o objetivo vizado, a
pios problemas que a ed- raguá do Sul,· em cujo resolvido. Não compreen-

calidades ,. de Itapoouzí- NOVAMENTE adiada iniciativa, no entanto, pa-ministração pública deve exercicio teve oportunlda- do a razão da negligência nho, .
Estrada It.apocú- a execução de rece cheirar a outra fina-

atacar pera dar inteira de d� ocupar o cargo de dos responsáveis pelo as. Hansa, Três. R!os do Caryl Chessman lidade. Que os colonos
satisfação aos seus muní- Prefeito, .o�de se mostrou sunto. Há mais de dois Norte, .etc., Iíearäo tam-

aproveitem bem a oportu-
cipes e, prornover, conse- urn admlnlstrador capaz. anos, quando na presidên- bém .Isolad?s .

em seu WASHINGTON - A Supre- nldàde, porque ísso vem
quentemente o .progresso �ada e extensão da .e�tre·1 ela da Cârnara MuniciPul1 próprIO terrítórío, o que ma Corte de Justiça decidiu todo O dia. Há 5 anos '

de que tanto carece esta vísta, vemos pubhc� � la de Jaraguá do Sul, csnse- seru� funesto �ara.a ec_o- �:aba��r gh':::m:n.e�c���� atraz fez se o exarne torá
parcela palpitante do Es- em duas partes, permtttn- guiu d aproveçäo unânime nomla. do MUDlCipiO. Na� ção foi atentida a fim de que cico,

.

cujo resultado está
tado de Santa Catarina. do aos leitores a posstbí de uma Lei, autorizando e�tarei . exagerando SI o chamado «Bandido da Luz pare ser sabido hoje ainda.

o executivo a, contrair urn �l�se� que ID�eresses Vermelha» possa apresentar Façamos votos que des
ernprésrlmo

-

federal de JOIDv�llenses. e. jaragua- seu décimo recurso ao maís
sa vez o serviço não seja

Cr$. t5,OOO 000,00 pera
enses estão Intlmamente ���. Tribunal de Justiça do

ern vão.
resolver êsse e outros ligados .peJa ponte «Ab-

problemas de 'interesse don Batista» e uma per- =====================

público. A construção da .man�nte e bem cons�r. ·Sr. Alv'I-ID Se.l-deiponte « Abdon Banste »
vada:

. estrad� que líga
viria ern mais ou menos o� d?IS munícípíos. �u- .i

.• iI= metade- d�·or-Çam011t(). º,I�!:B'OS, ��!ta(lo--;!l_União. Dia 29·-1eBtejark -maís
municipal, razão porque só terilo be.n�fic�os com

uma data natalícia o estí
considero impraticável a

essas
_

proVldenClatl. D�i I mado cidadão, sr. Alvim
sua construção pelosmeios a r�zao porque o MUDI Seidel, residente em Co.
cornuns do município. E CiplO de Jaraguá do Sul rupá que na Uori-arbori
é Tustarnenle por isso que

deverá atacar. sem taro culura ocupa lugar proe.
cornpele enfrentdi' êsse dança o cruCiante pr?- minente não só em Corupá
probierna corn rnais ener� bl,ema e d� lhe

_

aSSIstir como em todo estado de
gia, evitando assirn que po�deráveis r,azoes para Santa Catarina.
urn dia estejarnos ainda pfeltear do Estado e do Ti t u 1 a r do famoso
d� braços cruzados e as- Govê!no Federal um �om Orquideário Catßrinense,
sistarnos a interrupção não a!,xiho p�ra � sua Ime- pessôa de destaque na
só do trânsito local, que

dlata realIzaçao. politica na qual ocupa a
é intenso, como o trânsito

_ QUANTO AO GRA. cadeira. de vereador na
interestadual, isolando por VE PROBLEMA DOS Câmara. Municipal de Co
outro lado a vizinha cida· DOENTES MENT A I S rupá.
de de Joinville, corn quern NESSE MUNICÍPIO, QUE O ilustre aniversariallte
rnanternos grandes rela· NOS PODERÁ INFO�- ver-se-á alvo de ' grandes
ções cornerciais, pela re- MAR V S ? manifestações de apreço
me�sa dos nossos inume-

-"

e amizade, as quais nos'
ráveis -produtos. da lavou- - «Grave problema» adiantamos, cumprimen:-
ra. Verifica-se que a pró' dos doentes mentais? tando·o, com votos de pe
pria cidade de Joinville Não compreendo o sen· renes venturas.

CENSO
TORÁCICO

, \

SR. OTAVIANO TISSI

A regulamentação dos dias de guarda
/ municipais ,sempre foi problema em

Jaraguá. O fechamento do comércio e indústria
em tais dias exigia verdadeira ginástica porqué
a municipalidade nunca podia informar com pre·
cisão, dadas as diversas formulas que adotava.
Si o dia de guarda se seguia ou antecedia·8 um

domingo não era. Si tal não acontecia mandava
escolher entre os nove dias da antiga lei 77. E
como nem sempre se escolhia o mesmo dia da
"sobra", acontecia que I

uma parte cerrava as

suas atividades, enqpanto que outra parte traba ..

lhava em pleno vapôr. Finalmente, quando todas
as formulas se esgotavam, recorria·se ao arbitrio
do comerciante de mais evidencia para saber se
fechava ou não. A palavra final dêle é que se

.

punha em prática. A situação, como se vê, pro-
vocava constrangimento entre empregadores e

empregados que se encontravam à mercê de
soluções dubias. Rixas trabalhistas chegaram a

turvar a tranquilidade e a harmonia que graças
a Deus ainda temos neste Municipio, livre de
sindicatos 'e de órgãos de classe. Havia que se

pôr um paradeiro nesse assunto. Abordar materia
. de tal natureza era por demais temerário, por
isso que se fugia tanto quanto possivel da reti
ficação das leis anteriores, que eram falhas e

não expressavam às exigências da lei federal.

Coube essa iniciativa ao nosso diretor, que en·

caminhando projeto' de lei na Câmara Municipal,
obrigou aos demais pares a um pronunciamento
e a um estudo acurado para se pôr cobro a esse

\

estado de cousas. A sua iniciativa valeu-lhe, na

oportunidade, feroz campanha de desmoralização,
dizendo·se que, à falta de outra materia preten
dia o sr. vereador Eugênio Vitor Schmöckel
revogar leis criadas pelo então Prefeito Munici·
paI Waldemar Grubba, simplesmente para se
desforrar dêle, Prefeito. Não satisfeitos com os

argumentos fracos da oposição, inventaram uma
tirada magistral, dizendo que se queria acabar
com a procissão de Corpus Cristi. É bem de
ver·se que a iniciativa só poderia partir de pes
sôas de má formaç,ão moral, cuja estreiteza de
espirito não permitia manifestar o seu sentimento
cristão,

.

mas que, em política tudo valendo, pas·
saram por cima da educação religiosa, formadora
de carácteres de homens de bem, na ânsia de
prejudicar o seu autor, já que êles próprios
estavam agora. sendo chamados a opinar sôbre
assunto delicado, mas neces�ário e inadiável.
Tenha ou não sortido efeito 'o argumento falaz
dos 'opositores, a questão é que o assunto teve
que ser apreciado e a Lei no. 14 ai está para
contemplação de todos e pala. seu fiel cumpri
mento. Entre os dias de guarda, ficou excluido

A b
o dia de Finados, que assim fica por conta de

ca ou-se. o patrões e empregados. De qualquer maneira já
se chegou a uma solução. D'oraYapte não há
mais que perguntar a quem quer que seja.-

d Industriais e comerciantes estão bem orientados

qu.e era oce sôbre quando devem ou não cerrar as SU8S ati�
vidades. Os dias óe guarda municipais são os
seguintes: '.

1 - Ascen�ão do Senhor' (variável)
2 - Corpus Cristi (variávél)
3 - Assunção de Na. Senhora (15 de Agôsto)
4 - Imaculada Conceição (8 de Dezembro)
5 - Segundo dia de Natal (26 de Dezembro)
6 - S�gunda Feira de Páscoa.
7 - Segunda Feira de Pentecostes .

Os demais dias, salvo os feriados nacionais
(o Estado não pode legislar sôbre feriados e dias
santos) obrigam ao trabalho. Assim, depois de
uma tsmpestade que se restringiu a um copo
d'água, a· Câmara Municipal deu a exata exi
gência e interpretação ao que pede o art. 11 da
Lei Federal no. 605, de 5 de janeiro de 1949.
Dentro de 60 dias. caberá à Prefeitura regula
mentar a lei, com o que se porá fim aos absur
dos que se praticavam até agora. Haverá agora
0'11) responsável para o cumprimento dessa8 de·
terminações que é a Prefeitura. Telefonar 'a
comerciantes é arcaico. Fechar por ouvir dizer
é mais arcaico ainda. Agora é fazer cumprir a
lei e nada mais.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-

Com URGENCIA,
de uma empregada
que saiba cozinhar.
Ordenado ótimo.
Dem a is informa-

.

ções com o sr. Gui
lherme Pradl ou di
retamente com a sra.

IIca Rau de Mio.

Run Alaineda Dr.
Carlos de Carvalh0'
nr". 1�668 - Curitiba.

�==:========;;==::::::=:::::��==========I !�•• a,•• e •• use_ u 11··\ IIH "
Cure seus males e poupe seu II - JARAGUÁ DO SUL - "

II ijbom dinheiro comprando na

Uil IIFARMAGIA NOVA II Medicamentos e Perfumarias
I!

•• ROBERTO M. BORST II Simb�lo de Hone.stidade II
• que dispõe de maior sortlmen. II Oonflança e Presteza .

IIto na pr�ça e oferece seus artl. II . A que melhor lhe atende' .

fi
RUI ��I� Ó!�:�ov�nt�jJ:�guá II .

e pelos menores preços .JI��_ \b::::=--==.:. I===========-_-===::::====JJ

Vá conhecer de perlo � novíssimo

CllMAI
VIT@RIA 1960

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, juiz
de Direito da Comarca de jaraguá do -ôul, Bstado
de Santa Catarina, Brasll, na forma da lei, etc ...

.

FAS SABBR aos que o presente edital de cita
ção, com o prãzo de trinta (30) dlas, virem ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de ESTANISLAU
VICK, por intermédio de seu bastante procurador, o
advogado dr. Paulo Medeiros, lhe foi dirigida a

petição do reôr seguinte: "Exmo. ônr, Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Iaragué do Sul. BSTANISLAU
VleK, brasileiro, casado" lavrador, domiciliado e

residente nesta comarca, no lugar Iacú-Açú, munlct
pio de Guaramirim, por seu procurador bastante, o
advogado infra-assinado, quer propôr, como de fato
e. na ver d a d e óra propõe, centre sua mulher
CAROLINA DA LUZ VICK, brasileira, de labores
domésticos; atualmente domiciliada e residente em

lugar ignorado, uma ação de desquite, no qual, sendo
necessário, provará que: 1°.) - O ,suplicante é
casado-com a Suplicada, havendo sido o casamento
celebrado aos 22 de junho de 1944, no cartório do
registro civil de Guaramirim, conforme prova. o do
cumento junto sob no. 2; 3D.) - Deseja o Suplicante
desquitar-se da Suplicada, porquanto o procedimento I

ínlueros desta pare com êle está determinando a

necessidade da separação ludtclel; 3°.) - Há cerca
de doís e meio pare três anos a ôuollceda aprovei
tava a oportunidade que se lhe deparava, quando o

Suplicante saía de casa para o serviço, e praticava
adultário com agregados e trabalhadores do Supli
cante; 40). - Quando percebeu que o Suplicante
descobrlra-lhe o adultério, a Suplicada abandonou
volunrerlarnente o lar, fóra do qual já se encontrava
há mais de dois anos; 5°.) - Assim, ,nos melhores.
de, direito, deve esta ação ser julgada procedente,
pera o fim de ser decretado o desquite do casal, com
fundamento no art. 3.t7, incisos I e IV, do Cód. Civil,
condenada a Suplicada, como conluge culpada, à
perda do nome do Suplicante, à entrega a �8te �os
filhos do casal, ao pagamento das custas da causa
e dós honorários do advogado sjgnatário desta. Deixa
de requererer a separação de corpos porque o casal
já se encontra separado de ·fato há mais ou menos
três anos. Pace ao expôsto, requer a V. Bxcia. que
se digne de marcar dia e hora para a tentativa de
conciliação ou acôrdo, na forma da

.

Lei nO. 963, de
10 de dezembro de 1949, pera a qual deverá ser a

Suplicada citada por editais, valendo a citação, tam
bém, por uma questão de economia processual, pera
que a Suplicada, se frustada a conciliação ou a

conversão do desquite contencioso em amigável,
conteste, querendo, a ação, dentro do prázo de.l0
dias contados a partir da data designada pare a

conciliação, ficando citada, desde logo, pera todos
os demals têrmos e atos da causa, até final, tudo na

forma e sôb as penas da Lei. Para a citação edital
da Suplicada o Suplicante afirma que a mesma se

encontra em lugar ignorado, ficando, assim, satisfeito
o primeiro requisito do ert, 178 do Cód. de Proc.

Av. Marechal Oeodoro da Fonsec�1 8418aCivil. Dá à presente, tão sómente pera efeitos fiscaiis,
o valor de Cr$ 10.000;'00. N.T.P.D. (sôbre estampilhas
estaduais no valõr de Cr$ 4,OQ, devidamente ínutlll-

..;.. -"����s(a) �:��D������à;.,�á��S��C��� �:u:r�o:� .

0LAONMJO"üPnRIOG-TUETEOIHR,DE SMEUISNF,ILNHCO.OSRÉAA Iclusão, Ern 1>/10/59 (a) Ayres Gama ferreira de �
Mello • juiz de Direito. Conclusos levou do MM.
Juiz de Direito o seguinte DBSPACHO: Para os
fins da Lei DO. 963, de 10/12/49, clte-se a ré Carolina
da Lus Vlck, por edital, com o präzo de trinta (30)
dtes, a ser públicado, na forma da Lei, para com

parecer, perante êste juizo, em data a ser designada .

pelo Sr.-Bscrivão, e conrestar a ação, no prézo de
Lei. Outrossim, íntíme-se o eurer Estanislau Vick,
do presente despacho, para os fins devidos. Jaraguá
do ôul, 7/tO/59. (a) Ayres Gama ferreira de Mello '

juiz de Direito.
I

o orgulho da indústria nacional

I

I

policolorido

• o maior congelador existente, onde cabe um leitão

ou um per�, inteiros (32.200 cm3) !

, • Ampla gaveta plástica ("Quick Freezer") para o

rápido congelamento' de carnes e peixes.

• Possante e silencioso compressor P·91, econômico e

de alto rendimento, fabricado sob licença da
.._.

Tecumseh Produots Co. (U. S. A)

o mais �ficieote auxiliar da Economia Doméstica!

LOIHAR SONNENHOHL
�ARAGUÁ DO SUL

,

Vermitugo suave. e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta I .

SE�VE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
. ME o n. 1" 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus Iilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará . dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma' l.OMBBI&OEmA

IIIIANCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

Em virtude do que foi expedido o presente '- ._. ..;J_O_I_N_V_I_L_L_E -=

edital de citação, pelo qual chama e cita a OAROLINA I
DA WZ VICK, para comparecer nêste Juizo, sal�
das audiencias, Edlflclo do forum, sito à Av. Mal.
Deodoro, no dia 26 de Novembro p., vindouro, às
10 horas, a fim de assistir a audiência de eonctlleção
de que trata a Lei no. 963, de 10-12�49, tudo de
conformidade com a petição retro transcrita e despa
cho, ficando dêsde já citada por todos os têrmos da ,

ação e para. contestá·lá, dentro do prazo de dez (10)
dias, contados da data designada pàra a audiênci�
conciliação, spb pena de revelia. B, p'ara que chegue
ào conhecimento da Ré ou de quem interessar possà,
mandou passar o presente edital de citação, que será .

afixado no lugar de costume e. públicado no "Diário
da justiça" e no jornal local "Correio do Povo",

Precisa-se

,ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERIHAS

y\\
�
� 'rreguldflda-

___.._.....�' es das fun-
ções periõdi·

cas das senhoras.
calmante e re

gulador dessas funções.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos oito dias do mês de Outubro do dno mil
novecentos e c i n c o e n t a e nove. Eu, AMADBU

.._.

MAHPUD, Bscrivão, o subscreví. (a) AYRBS GAMA
fERREIRA DB MBLLO - Juiz de Direito.

A presente cópia confere com o original; dou fé,

jaraguá do Sul, 8 de outubro de t959.

AMADBU MAHFUD • O Escrivão

A"ó, �Mãe. Filha.
Todas devem usar
ii FlUIO-GEDATlNA !

2·

ARTIGO DA SEMANA I.da CASA REAL

Aparelhos de PORCELANA de Jantar,
Ohá e Cafézinbo das afamadas marcas:
"REAL" - ·'STEATITA" e "SCHMIDT" em
lindas decorações de 9 até 85 peças, efere
ce por preços nunca vistos a CASA REAL,
Rua CeI. Emílio Jordan, 141.

Jaraguá do Sul -

I .

Oportunidade
Vende-se, um terreno 35 x 73 cl casa

de madeira muito bôa. O terreno dá 4 ehõea.
Distante 1.500 mts. da Estação Ferroviária, 'e,
uns 500 mts. da Fäbríea de Metros. Ótima
oportunidade, explicando se o motivo da
venda.

Ayroso Sobrinho • Jaraguá do Sul

iF :::::::::b:::::::::::::::=::::--::::::::::::::::::::::r:=::-.::::-.::::::::==·.:::::::::::::::::::'i\
" ]1))lo lEIHCIHI IAlUfM!NN II
� . .

MÉDICO (jIBURGIA.O I!
li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
� "ir sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II

. ij IIb II
i' CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B IIii CLINICA OERAL iiII ir

II Longa prAtiea em Hospitais Enropeus IIII .consultório e residênâa: ii

II' TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IId

rli CONSULTAS: II
II II
II Pela manhã: das 8 t/2 ás 11 horas iiII .

••

li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 -1/2 horas ii

II . II

I Atende chamados tambem à Noite ,ii
'L . __j)�_ _ __ .__._ _._ __._-_._------_.__. __.__ _-......-

/

Dr. Waldemiro Mazureehen
(jASA. DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

.

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

. DPe Reinoldo Murapa

." ADVOGADO
.

II
Escrit6rio ao lado· da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

.,

Orgãos:e Harmonios "BOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos
Hirllonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Draios: São construidos
. em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Demais informações
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
• j •

I
PAULO KOBS - CJe;. Postal. 39 - São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina
'
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Apotheke "Sehulz"
JABAGuA DO SUL

'MEDI�AMENTE� PARFÜMERIEN
I' 'Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit,' die Sie
. am besten zu den geringaten Preisen bedient.
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Die meisten Heilmittel kom- Ve'nde-semen und gehen. Bei einigen '

verhaelt sich dies aber anders,
--------

sie ueberdauern alle wechsel- Um terreno de 44
vollen Zeiten und erfreuen

morgos de terra situ
sich von Jahr zu Jahr eines .

immer groesser werdenden ado em Barra do RIO
Abnehmerkreises und dies Cerro, havendo casa

sind die wertvollsten,Medika- nova estufa de ta-
mente. Zu ihnen zaehlt "EU- b 'd'
FIN", das altbewaehrte Mittel. aco, rvereos r�n·
zur Behandlung des Asthma chos tudo em perfeito
Bronchiale besonders zur estado.
Prophylaxe des drohenden
Anfalls!
Rechtzeitig (I) - also schon

bei den ersten Anzeichen des
Anfalls - eine Tab I e tt e '

EUFIN I Als Vorbeugung' ge
gen ADfaelle waehrend der
Nacht und' in den fruehen
Alorgenstunden nehme man
abends vor dem Schlafenge
hen 1-2 Tabletten.

ESPORTES .- Por HOFE SAlDE

Torneio Prefeito Carlos
de .Pculc 'Seára

Reabilitado o C. A. Baependi
Dando inicio ao torneio portivo catarinense, e

Prefeito Carlos de Paula por coincidência, a maior
Seára, preliaram sábado derrota quem lhe infrin
a noite em Blumenau, giu foi o mesmo Grêmio
os esquadrões dQ G. E. Esportivo Olímpico que
Olimpioo local e C: A. na noite de 20 de Agosto
Baependi da 'Jaragúá do o derrotou pelo' elástico
Sul. Com UQl jogo que escore de 6 a o.
surpreendeu a todos, o

Baependi conseguiu der
rotar o Olímpico por 2x1.
Embora sendo um escore

pequeno, teve para os

baependianos um sabor
todo especial, qual seja
o de uma reabilitação,
frente aos desportistas de
Jaraguä e· do Estado,
pois de algum tempo pa
ra cá, o Baependi conhe
ceu duras derrota-s, pra
liando COm times de certa
projeção no cenário es-

Na noite de säbado, no
entanto, o feitiço virou
contra o feiticeiro e na

mesma cancha em que
sofreram esta ingra ta, os
azurras derrotaram o

mesmo adversário, mos

trando que são capazes
de fazer brilhar o, nome

esportivo' de Jaraguá,
tanto aqui aos nossos

olhos como aos olhos dos
esportistas de, pIa gas
distantes.

Hoje e amanhã, a 2a. rodada do turno
do Torneio 'Carlos de Paula Seára 'Tratar com o sr.

Faustino ôttnghen,
, residente em Estrada
Vila Nova. -

prélio ,� se .realisar ama

nhã, em Estrada Blume
nau e que já despertou
o interesse nos despor
tistas locais, visto a gran
de responsabilidade do
Acaraí, que integrado de
novos elementos como:

Tião Airoso, Tulio e ou

tros, estarä oferecendo

O Acarai foi ����ú�esistência ao Pais-

derrotado em s. D., Vàsto. Verde. x
_ _ C. A. Baependí, partida

S�U prImeIrO noturna, com realização

compraml-SSO
. marcada 'par,a hoje a not
te, no estádio do Vasto

Dando igualmente íni- Verde, em 'Blumenau.
cio ao torneio Carlos de A exemplo do sábado

Paula Seára, defronta- passado esperamos que

ram-ss sábado último em o nosso representante
Jaraguá do Sul: S. D. neste prélio Inter-muni

Acaraí x S,D. Vasto Ver- eipal, traga-nos mais uma

de. 'Foi infeliz o' Acarai brilhante vitória. , I
em seu primeiro compro
misso, pois sofreu uma

derrota de 3 tentos a 2, 'O torneio Prefeito .. Oà:r·
e que' já lhe roubou' 2 los de Paula Beãra, tem

pontos para a colocação por único objetivo a a-,
no torneio. A nosso ver, proximação cada vez mais
o fator má serte teve estreita dos clubes sedia
grande influência sôbre dos no extenso Vale do
o Acaraí, que desenrcl- Itajaí, ampliando a ami
veu um jogo bastante a zada 8 a cordialidade de

altura. Por outro lado o todos os desportistas
Acaraí está juntando pa- dessa região, estreitando
ra sua equipe diversos também ainda maís OB

elementos de renome no laços de amizade que
nosso futebol, o que ore- unem os diversos ecn

mos ser uma' segurança correntes e suas respee
para os próximos jogos. tivas entidades.

Oontinuarä hoje e ama
nhã a realisação do tor
neio que ora se disputa,
sob a regulamentação da
Liga Itajaiense de Des
portos, com os seguintes
jogos pela Ohave A:

S. D. Acaraí x C. E.
Paissandú de Brusque,

"Iaregué do Sul aos
15 de outubro de 1959.
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cOnst C�UO'es FORD
Para rU1dos

-SUPorta espeCial
Pesado

r Os SerVi mente
suave e .s, g�a.ntem ç�s mais
II; tem

rn q,Ualquer t .marcha:naIS: são erreno!
n7::0 e recar!e ��Pla

prestam am 1l1Uito ga�eis.
1l1elhore malS eS Ser".

a do vIÇOS
mOrteced qUe Os dores c' Os ,

omuns!
E a' qualidade é FORD I

teilt seinen Freunden und Klienten mit, dass
er sein Konsultorium im Hospital Santo Anto ..

nio,
' in' Blumenau, eingerichtet hat. Sprechs

tunden von 8 bis' 11 und von 14 bis 11 Uhr.

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

Hospital Santo Antonio,' em Blumenau,
onde atenderá, das '8 às' 11

.

e das 14 às
17 horas.

Dr. Lorival H. Saade

-:l(-

'..,

,NA FALTA oe
APPeTITE

Como tôÇ,ia's 'as Peçâs Ford

Legítimas, essas são também
fabricadas sob rigorosas
especificações � pára ._lEiiiiII.sa I • _
ajuste perfeito e

'

I
.

máxima 'durabilidade I O R J A," R N SO E LT E, RNõo perca esta opo�tunidade! I
o -r_;'v__� ,=, ___

, I CIRURG/tJO DENT/STIi I

Dentaduras simples e funcionais

Cirurgia e, Moléstias 'da Boca
,

I- Diagnóstico, precoce da piorréia
Rua Felipe Séhmidt, 14 - Fone, 124 I

:'::::':::L===�C�T�� I
.

CODSD:�r�O���t�� �.�g�s. 198.

I
Viva li Representações

.

Vitória 11- om iii

••.I1I&.D-. III.. fi
E' realmente espantoso Hoje a tarde às 16 ho- III

o entusiasmo da socteda- ras, estarão novamente Av. Marechal Deodoro, 173 :-;.., Fone, 315 I

�� �f:;�raarencs��c��s�o��� �oà�aspa�: �:?;�e�av���: 1,.1,1
JARAGUÃ DO SUL - ,Santa Ca,tarina n

deverá apontar a Bonéca ração de votos, que será II
Viva do C, A. Baeperldi. feita na séde social do III1 Auti-agentes da F.N.M. _' Alfa Romeu III,Concurso de graça e es- C.A. Baependi.

II
_ Jeeps _ Peruas';' Automóveis DKW

pontaneidade infantis atrai ' II
sobremaneira a, atenção Interesse invulgar esta- II T r a t o r es d e e s t e i r a e, P neu. II
dos .)u�raguaens.es tedatS mos, notando em tOrDO do \6.------------- ---�""""--_.l.-- .J)
que .... I passam, JUS amen e grande baile de encerra- .--;.-:--.--------'- ----r--.----===--
por essa Singularidade mento do ooncurso, acon.

F!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!��!!"'!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!",!!!!!!!!!!!!!!�

pouco apreciada nos de-. .

mals coucursos que se t�cl�en,�o �ocl?1 que reu-

provovem nos diverso_s I
nua a society Jaragua..;

setores da vida social. ense em noite de gala.
�iIE. l_ti-!lIiJ---71
DBPR!?�!BI!������ SUL I
fotografias em Geral -' fotocopias de Documentos

-I I' Ifilmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios __,...

I A pedido.'atand.eadomicilio atambam ConsuUó,rio ,- Av.Mal. Deodor()',1014.
'-r

em looolidadas YiziDhas Das 9·'12"e dás 15-18 hÖrás. ...... Fone, ,384,'
) .

.

,

(!J�I!IIiilI@&- - -(!J. !iJI!1 .!iJI!181!H!18 li. _GG8il8lil8(!j, i;i;;;;;;__õiiijiõ__;;;;;;;;;;;;;f;;;;;;;__õiiijiõ__�iÍiõii__iiiõii__"",__iiiõiiiiiõii__iiiõii� ..--IIf!III_---n.------------.;

'Concurso para Bonéca
do C.A. Baependi

Magresa
Cançaço
Pallidez·

, fraquezaDr. farnando n. ipringmann �
-.,'

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Di,agnÓStico Precece do ellcer las ,senhoras 10 OO,tll O
,DE ORH
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Re.g·.stro· C.·YI·I à Estrada Itapocuzinho,
filhõ de Walter Maertner
e de Erica Máertner.
Ela, brasileira, solteira,

indústriária, domiciliada
e residente neste distrito,
à. Estrada Itapocuzinho,
filha de Henrique Fran
kowiak e de Amanda
Frankowiack.

Edital n. 4.737, de 20·10,59.
Marcos Plebani e

Assembléia OerlJl Ordinária Edital n. 4.733, de 15.10·59. Terezinha Dirce Nair

CONVOCAQA-O Benno Schroeder e Stínghen
Rovena Gielow Ele, brasileiro. solteiro,padamente . o nosso a�ra- . Oonvídamoa es acionistas desta so.ciedade a Ele, brasíleíro, solteíro, índustríärío, domíeílíado

ço com votos de multas
88 reunirem em assemblêía.,geral o.rdinária, em lavrador domiciliado e e residente neste distrito,felicidades.
nossa séde social, à Estrada Itapoousinho, às �4 resident� neste distrito em Ríceírão Molha, filho

FAZEM ANOS HOJE: DIA 30: horas do dia 28 de novembro. de 1959 para delibe- em Rio Cêrro filho. d� de José Plebani e de
_ A sra. Erna C r rarem 'sôbre a seguinte

.

Hartwig Schroeder e de OUvia Pieban i.

Mahfud.
o 10

ORDEM DO DIA Erna Gr ü t zm a c h e r Ela, �rasileira! �o.lteira,
Schroeder. doméstica, domícllíada e

- A sra. Ingebourg 1. - Exame, discussão e aprovação do balanoo Ele brasileira solteira' residente neste distrito,Voigt. geral enéerrado em 31 de agôsto de 1959, demoDs-' , ,

B d R' CAO A
. 116 doméstica domiciliada e na arra o 10 erro,

Fazem anos amanhã:
- sr. ntonío il!l. tração. da conta de lucros e perdas, relatório da residente'neste distrito, filha de Elidia StinghenCorrêa. farmaceutico em diretoria e pa�e�er do conselho fiscal.

.
_ em Rio Cêrro filha de e de Clara Juvanella

filha �o �r�aGe��a!a��J Barra do Rio Cêrro.
.. seu2s' SUPIEelnetleÇsa.o dos membros do conselho fiscal

Carlos Gielow � de Fríeda Stinghen.
- A sra, Hílda, espôsa ..

'R d G' I
.

Santos protessor em Rio do sr. Theodoro Híns- 3. - A B II U n to. s diversos de interesse da a uenz ie ow. Edital n. 4.748, de 20.1059.
da LUOZ" 'O I d ehíng, neste- cidade. sociedade. Editaln. 4.734. de 20-1059.1 Alvim Weh.rmeister e
-, Jovem r an o, .

A E
.

ô A V I S O Friso Pedro Mafra e Oeeílía, TeIma
filho do sr, Adolfo Wa- - Ira. dídh, esp .a

Alzira Maria de Aviz Ele, braaíleíro, viúvo,
kerhage. do sr, Erich Ehlert, ra- Acha-se à dilpol!lição dos senhores acionistas

i du t 'á' d icíli dpresentante da Marmo- •• deeumentos a que ae refere o. art. 91, do. decrete- Ele, brasileiro, solteiro, n s.ri no, oml. Ia o

DIA 26: raria HaaR de Blumenau lei o. 2.627, de 26 de setembro de 194:0. mecanógrafo, domiciliado � resíâente n.�ta Cidade,
,

e residente em Curitiba filho de Fredríco Wehr-
- A srta. Alzira Pradi, reaídente nesta cidade. Itapoeuslnho, Jaraguá do Sul, 13 de outubro filho de Felíamíno Pedr� meister e de Ana Senk

filha do sr. Eugenio Pradi. - O sr. Paulo Leoni, de 1959.
_ , . . Mafra e de Engracía' de Wehrmeist�r.. .

- O j o v e � Waldir em Itapocuzinho. Jo.AO LUCIO DA CeSTA.· dlreto.r-�omerOlai Souza Mafra. Ela, bralillena. solteira,
Armando, filho do sr. .OLANDO PISCHBR - diretor-têcnico

I
Ela, brasileira, solteira, fu��i�nária pübltoa, do-

Estefano Meier, em

ES-I
. doméstica domiciliada e mícílíada e r e s

í

d e n t e
trada Itapocú. Campanha d. o=======::::::==:::::::::::::::=:-.::::==::::::::::::=:::=::::� residente' nesta cidade, nesta cidade, filha �e
DIA 27:

Educação Flor••tal

'I Dr. Orlando Bernardino II à: rua Benjamin Constant, Pedro TeIma ede Rozaha
O Serviço Florestal li fIlha de Pedro. Leonel de TeIma.

- A sra. Linda Bleich, atenderá a todos os
1.1 III! Aviz e de Maria Pereira

P of ô a m C á I íntereasados em assun- Cirurgião-Dentista \ E para que chegue ao co-r
_ 8�Ss:a. Hilda ��,*l�a. tos relacionados com II ' li de Aviz, nhecimento de todos, mandei
_ O jovem Airton, I!!p::�U:=!��nteta�oco� !II

Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta n Edital n. 4.736 de 20 10-59. pas�ar o presente edi.tal que
f'll. do Alb Stí uI....

! - Pró t e II li - Clínica - C i r u r g i a -

II . '. sera publicado pela tmpren-I u.O sr. ano 10- �bt::Qãoc��c:nuSa�r: ·11 I! Cópia de Edítal de sa e em cartório onde serághen. sementes, ii H O r á r i o: na cidade todos es dias (menolS li Proclamas de Casamento,

I
atixado dUIante I) dias. SI

- O sr. Inácio Müller. Para melhoreI!! el!!cla- II se"unda _ fel'ra)
!! recebida do Oficial do I b d' 1

-

residente em Vila Nova. I II> ii '.' . ..
a g�em sou er e a gum Im-

recimentol!! conl!uIte o Das 7 às 12 e das 14 ài 19 horal ii Registro Olvil de JOlOvlle. peElimento acuse-o para os
- A sra. Marcia Mara "Acordo Flor••tal", .. ::' r I

.

de Almeida, residente em t.:�::�::::::=::::::=:::=:::=::::::===::::::::-.::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::� Adhemar Jorge Trinks e lOS egaJs.

Lapa Paraná. Clara Wiele AUREA MÜLLER GRUBBA
_ A menina Amélia t=::::::::::::c:;::::;:=::::::==::::::=====:::::::::-.:c",::::::::::=--========::::-.:::::::::::::::::::::� Ele, brasileiro, Bolteiro, Oticial

filha do sr. José Scheuer' ii IR AI· GO ]J)) 11-po': comerciante, domiciliado
residente em Estrad� II 'attMlllOaratllfial ClllllLarna I�residente em JoinviJs, I ConservaçãoJaraguá84!1 � -

fllho de Jorge Otto K.
d 5 1.

ii Trinks e de Alice Trinks. o o o

DIA 28: H D• • O •ny Cubas' D'Aqui D o Ela, bra_ilaira, solteira, Nos tel'l'enos de de-
- A 8rta. Fidélia, filha II IIr'IRUB.::::tIA.O DElE'TIST"

doméstica, domiciliada ,e clividade fones as pas-
do sr. Luiz G. Lenzi. IJ' "".... .l-.":" residente nesta eidade, tagens, quando explora-

O A 1 P d· !. filha de H a n 8 Fritz daI!! convenientemente,
- ir. nge o ra I, ii C8lslltiria: Rua MarecBal Floriano, 54: (Defronte � Co.nfeitaria Harnack) _ Wilhalm Wiele e de Paula

com _ju.te do número
co.erciário,nelitacidade. ii JARAGUA 00 SUL (Talef. 220) II Doubrawa Wieie. :;ea��:-:tu:� N!d�o!
DIA' 29 : :: ii '-. bon. proee••os de con-

. .
'(';x::::====---====:::==-==_ . :::::':::::II:::====::::::=:::====:::V Edital D. ".736, de 20-10.69. kôle da eroBio. Em aI-

- A s�a. LIdla, espôs!l Geriet- Maertner a guns tipOI!! de solo urge
do sr. WIlly Maffezzolll,�--- -

_ I- Erica Frankowiacw que sejam feitas sUlcos
residente em Co�npá.. I . o

li Ia A �
Ele, br.lneiro. solteiro, :,�:��ô�J:�� �:�:- A 8r�a. �aru!, Apa- 1l\r 'fMf 11 li rn O arrptO. AIP 71P�Te fi comerciário, domiciliado .adora do de.gaste.recida TeIX.I�a. fl!ha. do 1UJ o IVlllUl � U' tMl� 1i.J� V. \UI e rel1idente ne!te distrito

Ir. Joio AntoniO Teixeira,

I I
'

residente em Joinville.
••••••••

_ I� _

Sr. Lauro Braga

F b (Sezões, Malárias,
/ 11" � r"'5Xi�:f�!i:�_�:::a,d�i:,�í: Com escritório nésta cidade à Ay. Marechal Deodoro' .

� .� Mal�ltz::.al��::�deira .

mais um aniversário do I - CURAM�SE RAPIDAMENTE COM - Idistinto c i da dão, Ir. da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c I i Intes;

ILa.ro Braga alta funcio- mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritóriofl "Capsulas Antisesonicas
nário do Ministério da M.·nancora"Arricultura através do de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,
leu Serviço de Fomento com séde em Joinville e São Francisco do Sul; eatá em IAnimal, pessoa larga- ,

mente relacionada em condiQões ,de, também, aceitar causas para aquelas CO·

III
t um produto dOI Laboratórioa MINANCORA

nossos meios sociais,
I

marcas lJem maiores onUi P,ara_ seus constituintes.
políticos e esportivos, a

'
- Joio.m. Sta. Catarina

quem enviamos anteci· I!II�_; I' __ _
.

.... " ii '. IiII I. =--
/

CORREIO DO POVO
,ARAOUÁ' DO SUL (SAMT6 CATARINA) - SÁBADO., 24 DB OUTUBRO DB 19õ9

Anrea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
1(1. Distrito da Comarca Ja
raguá do. Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil. .

Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

1__A_n_i_y_e_I'_s_á_ri_o_s_....1

In�ústria TIxtil "JA R I TA" S. A.
_ casar-se:

ANO XL

..

4:::=:::===::::·===:=======::::::==;:::::::::====--=====:::::::::"
q �
iI ..

II SOCIAIS II
;: II
\:�:::::::::====-::= :::--===:::.::=�

- A jo-veIíl Maria Mo
reira, filha do sr. David
Moreira, residente em

Iatapocuzinho.

Em Tedas ai Bo.as Farmáciae

I

COIIRI CASPA,

IUfDI nos CA-

.-=======-=-=======al_
PARA fERIDAS, i
E C Z E MAS,
INFlAMAÇCE5,
COCEIR"'5,
f R I, E t R AS,
ESPINH.AS, ETC.

T-ÖNICO CAPILAR
, "

POR EXCELÉNCIA

Lavando com Sabão (JIan:. Rep.trilla)

Virgem Especialidade
dIa OLAA WIEllEt' KND1[J§IlRlAl JOllIDlviHe

O ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma. I
I
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