
o Presidente da Repú
blica, pelo decreto n".
47,373, de 7/12/59, acaba

Fundação: Impresso na: \ de aprovar o novo Regu-
Artur Müller Sociedade Gráfica 'Annicla 'Ltde. lamento para a cobrança

================b==============�����===============1 e fiscalização do Impôs
to de Renda.

Novo regulamento
do,lmpôsto de Renda

Orgão de penetração no

Ano 'XL JARAGuA DO SUL (Santa Catarina),

PI, •

M ' té 18 de aio de 196'0 Mensagem de Jâni0 Quadrosasseios e, uros a e e m 1 Às vesperas do Ano sombras, com a orienta-
"

"

.. _;,_ Novo, o sr. Jânio Qua- ção e sob os auspíeíosConsoante editai aflxa- Rua Pastor Ferdlnando meio da rua. Como .anda I dros dirigiu-se através de Mip.istros de Estadodo na Prefeitura Munici- Schlünzen; Rua A r t h u r mal a nossa. pp�fel�ur�. I ALTERADO O REGULAMENTO .de mensagem, aOB. bra- no mais atrevido desres
pal, �15 prop�ietári(i)s de Müller; Rua Pe. Pe�ro Muros e passeios ::sa� uteís j DO IMPOSTO DE CONSUMO síleíros para .dizer-Ihes peito às regI'!ls vigentes!imoveis de diversas ruas Francken; Rua Felipe e. emb':_lezam. a cIdade;, Te n d o o Congresso que "bem quizera ace- aprovar projeto de leído perímetro urbano, de- Schmidt: Rua Pastor Fer-. Dlss� nao duvlda�os. Ate I Nacional mantido os dís- nar-Ihe A Terra da Pro- que permite a v á r i o 19
verão dentro de !80 dlas 'dlnando Schlü�zen; Rua velortzem as �roprledades. positivos vetados pelo missão", mas "o País candidatos coligados paconstruir, ,reconstruir e Expe�. A�tomo �élrlos Mas onde fioa o bom

I Presidente da República, v i v e dias terriveis de ra disputar a Presídêncíaconsertar muros e pas- Ferreira \ ate o galpão da senso? Normalm�nte c�· as isenções previstas no inquietude e aflição" e transferir os seus suträ
seios em frente, às suas m�rcenaria, Gaedke e Rua meça-se por. baixo, elí- I art. 6°. e 8°, do decreto enquanto "os pobres, gios entre si, em afronto
propriedades, sob pena de, Joao,Mar�alto. nhando e ß1v�lando, as 45.422, foram alterados cada vez maís pobres, sa alquimia eleitoreira",
não o fazendo no prazo _Ale aqui �ada de novo, a ruas, para depois d.ota-Ias em seus valôres mäxí- resvalam para a miseria" Conclui a mensagem:determínsdo, fic�rem os ne.o s,e� a grita de_se�s pro- de l!1�ro� e passeios. � mos de venda no varejo, e permanecem "os ricos "A todos estendo as mãos.
os seus proprietarios su- pneranos que vao ter que Municipalidade de)aragua neles figurando, entre e poderosos, surdos 8'Ü Firmes meus conterra
jeitos à multa de Cr$... desembolsar verdadelr�s parece casa de blgodu�o outros, os aparelhos sa .. clamor das multidões". neos! Coesos! Ac.ima e
2.000,00 e de ser o 'muro fortunas dentro de tao (de��ulpem-no� os bons I nitários, fechaduras .

e sucedem-se as crises. além das injúrias que r

ou pas�e!o �onstruido pe- P?UCO .espaç.o de �mpo. amigos �e Portugal) em

I dobradiças, panelas, ca- Como candidato à Pre- receberemos! Im�ávid_os,Ia Munlcipalldade com um Pior a�nda e que vao s�r q�e a casa começa
..

a s�r deíras, berços," camas, sídêncía da República, o frente as maqumaçoesacréscimo de 20%. compelidos a. construir fell� n�ste an<;, �e reell- tecidos de algodão e de sr. Jânio Quadros, sen- do desespero dos falsosAs ruas enquadrad�s no muros � pa�selos em r�as zeçoes e eleíções pelo lã, camisas, calçados, tindo-se prejudicado, diz democratas! Até a vítöedital mencionado sao as Q�e neo lern o �evl�o te�hado. Mas como a Pre- tamancos e máquinas de que "ainda agora, nos ria e o amanhã, ainda
seguintes: Av. Mal. Deo- ellnharnenro, canahzaçao feitura precisa mostrar costura. desvãos do situacionismo nosso, que todos mere-
doro até o prédio do ôa- e nivelamento, como acon- alguma obra importente, Diante dessa manifest�ção federal, tramam-sé nas cemos".
Ião Bogo; Rua CeI. Proc. tece com - a Rua Jorge ainda que seja a custa do Congress?, novos aetígos • _

Gomes de Oliveira até e l Czerniewíczc que; em cer-
"

passarão a mtegrar àqueles
MULTADO O PREFEITOd

'

I d E - t s t chos está tão

desa-I
dos outros, vai ter que consíderadoa como Isent�s dopassagem o mve a. s ? re
.' Ö impôsto de consumo, e índís-

trada 'de Ferro; Rua Iota- línhada que o muro vai ser assim mesmo. ra
pensáveis à habitação, ali-

ville até a flrma Max Wi- ter que ficar mesmo no bolas! mentação e ao vestuário.
lhelm; Rua Jorge Czernie
wiczc - até a entrada do
antigo Hospital S. José;
Rua Preso Epitécío Pessôa
até o prédio de proprie
dade do sr. F r e d e r i c o
Hass; Rua Domingos da
Nova; Rua Rio Branco;
Av. Getulio Vargas até a

De ha muito o Serviço amontoado de veículos em

de Trânsito vem se esfor- trente ao Correio e Tele
çando na moralização do grafo, quasi todos parades
estacionamento de veícu- um ao lado do outro, em

. los nas principais ruas de plena via pública, como

Jaraguá. Muito' têm sido si aquela arteria perten
os que foram autuados e cesse apenas a êles, pre
compelidos a pagar pela judicando a circulação
infração cometida. A grita norma! dos demais veicu
dos atingidos haseia-se los. Todos êles foram
no fálo de olJtros veículos aUfuados, alguns primários
tambem não cumprirem o e oulros reincidiotes. N.o·
delerminado pelo Serviço meio desses veículos en·
de Trânsito, que delibera· contrava·se também o vei
damenIe ou por ignorân- culo do Prefeito, que as

cia, param as viaturas em sim télmbém não escapou
qualquer parte e em qual· à pena di�ciplinar. Como
quer lado de nossas ruas, o, Prefeito se julga d9no
provocando assim o co- de tudo e sôbre todos,
lapso da ordem estabele- recusou-se receber o ta
cida. É a lei do "ninguem Ião de infração; alegando
pode comigo" ou do "sabe que era êle que competia
com quem esrá falando?", dirigir o trânsito na cida
transformando os costu- de, o que vai obrigar a

I mes da pacata cidade num Delegacia a adotar as

pandemônio, na qual todos medidas necessárias para
querem mandar e ninguem obrigar ao nosso honrado
quer ouvir. A fiscalização, PrefeiJo a cumprir também
por isso, se f3Z mais se- com o seu dever e d'ora
vera, procurando acabar vante observar na "sua"
com o abuso de menores cidade (j regulamento de
no volante e chamar à trânsito vigente. Ainda
'responsabilidade os pais bem. Estamos entrando
irresponsáveis. O bom nos eixos. O exemplo de
exemplo deve partir de I ve vir de cima. Muito bem.
cima, o que, infelizmente Para tranquilidade do pú
não sucede. blico. Dos nossos mélltra-
Assim, dezembro último, tados corpos. Dos nossos

o soldado destacado para filhos. Das nossas fami
a fiscalização do trânsito,- lias. Pague a multa de
notou com espanto um Cr$ 25,00, honrado Pre-
,------.--- feito, porque só assim os

outros não poderão dei-

!õIIêIíãlé..-c.;ti;Siiiiz"'1 U n"I cartão· de Bôas Festas ��!:g��g!�::g�:��� l�� ,�
Recebemos pelo cor· Cremos que nos foi ena quem nela interesse ti- barraaas. Porque só assim� Levélmos ao conhecimento de todos os in- I� reio. de 23/12/59, quando viaóa para fins de publj- ver em conhecer o seu disciplinaremos a circula-� teressados dêsle município, bem cQmo dos mo-, a nossa. edição de Natal cação, para que a indig- conteúd:o. Agrad�c.emos ção de pedrest�s e viatu

� nicípios vizinhos, que a Escola Técnica de Co- já estava encerrada, oó- nação passasse ao dom!- a remessa da copIa do ras. Porque só assim ha
� mércio São Luiz, continuará suas atividades no � .I!ia de um ca�tão re��- nio de todos ',o� mun!ci- c�rtão, mostra, de que verá menos pernas e brà-,
� pr�sente ano lefivo. � tIdo ao PrefeIto MUnICI- pes. Embora nao. poupe. nao estamos sos ,na ta- ços quebrados, com os

I
Informamos outrossim, que por uma exceção

II paI por, alguem que se mos a administração no refa, de bem servir o abusos e com as loucuras.
�arti�ular e no intuito

_

de melhor a!ender .a.o� intitula "Funcionários". que ela têm de ruim, d.e nosso. torrão, acredita- Porque só assim- se evi
Inleresses da populaQi!O, a "Escola' admitira

I
Lemos e relemos o seu decadente e de �l!lud.l- mos a,I�da que o melhor tarão os excessos de ve-

� alunos de ambos os, sexos. conteúdo, o presente de cante, temos c'onSClenCla desabafo é aquele que é locidddes, tão ao gôstö
� As matrículas para o 1°, A'no encontram-se grego que acabava de de nossa combatividade. dado nas urnas, - pelo de determinados motoris-

�
"abertas e diàrj�mente. das 15,00 às 17.00 horas,

I
dar aos funcionários ati- O desabafo, 'as palavras 'Voto. Pelo voto cons- las. Porque só assim ha·

na Reitoria do Ginásio' .são Luiz, serão atendi- vos., com os três ou qua- repassadas d" profunda ciente é que se eliminam verá mais consideração

�
dos nesle mês de janeiro, todos quantos deseja'" tro funcionários previli- revolta pelo atual estado -as impurezas e se depo- para com os

- terceiros.
rem efetuar a matrícula ou quiserem informações. giados, os sacriUci,os que (le cousas no nosso -mu- sitam os governos Um- P,orque só assim llaverá

Esperamos que todos compreendam () al- os funcionários enfren- nic!pio não podem -ser pidos. mais respeito à ordem
� cance da Escola Técnica de Comercio São Luiz, �. tarn, p ri n c i p alm e n t e, dadas à público, p�l'qué est�belecida. , Porque 'só

� que não tem oulro objetivo senão �ssegurar O �, aquel�s que ,ajudaram o a.lgumas ardem malS que assim havera mais -res-

I
futuro das novas gerações, através do ensino

!
Prefeito onde êle agora pimenta malagueta, por-. .

ponsabHidade. Auxille, co-
eficiente administrado por mestres idealistas e está, a situação de cou- que a história toda daria AnunCie em o "CorreiO' labore n,a manutenção da
abnegados. formismo, porque faltam em r��olução; por iE:lso, do Povo" e torne seu or�em, defenda-se do que

� ,,.mão Luis - Diretor poucos meses para a pe.rmltImo-nos guardá.la .
,estiver errado, honrado

,
. elei�ão do novo Prefeito. no arquivo e exibi-la a produto conheado Prefeito,mas não avacalhe.",.""",.,.,,,,.,.,,,,,,,.,��\io������ y ,

nam 08 nossos anseios
de felicidade e de paz". �===============================

Mensagem
de Ano Novo
Por ocasião da passa

gem de ano, o Governa
dor Heriberto Hülse, di
rigiu-se aos catarinenses,
formulando votos arden
tes e sinceros de que
1960 seja de paz e pros"
peridade , para .a nossa

'terra e para todos nós.
A mensagem finaliza da
seguinte ,maneira:. "Que
Deus abençoe as nossas

famílias e os nossos em

preendimentos, são os

VM08 que deixa aqui re
gistrados o Governador
de Santa Catarina, neste
último dia ,do ano, quan
do se faz mais nítida em

nós a noção do tempo e
.

mais veemente se tor-

Damos aos nossos leitorAS
um instantâneo da visita do
candidato Jânio Quadros à
Jaraguá do Sul, em data de

15 de novembro de 1959. No clichê, entre outras, vemos as seguin
tes personalidades: Waldemar Schulz, Pre�. da Câmara Mun�cip�l
de Corupá, ilIy Germano Gessner, Prefeito de Corupá, VItórlO
Lazzaris, Preso da Câmara M,pnicipal de Jaraguá do Sul, vereadores
pela UDN por Jaraguá do Sul Victor Bauer, Alvaro Severino Piazer�,
Dr. Murillo Barreto de Azevedo, Senador Irinen Bornhausen, Jâmo
da Silv'a Quadros, Leandro Maciel, candidato à vice-presidente da
República pela UDN, Tte. Hugo Alves Gar,cia e· o vereador Eugênio

Vitor Schmöckel, nosso diretor.

Jânio em Jaraguã

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



Registro Civil

SQ'CIAIS Dr. ferDando ft. �priDDmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE' SENHORAS.1__A_n_i_v_e_r_SIÍ_r_:I_o_s_,

Faz anos hoje;
,Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

,

Consult6rio - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. _ Fone, 384.A menina Iselde Zapel

Ia, filha do sr. Pedro Za
petla, residente em Ilha
da Figueir,a.

., ;äEi!Ii�J!!Eir.IIEI;�!-=:==H�!;�·

'Procure-se 1m' DR. JORN SOELTER
I CIRURGlfio DENTISTFI I

. Moças ou casais sem Ifilbos ou até com um. III Dentaduras elmples e funcionais
Iílho para trabalharem iii Cirurgia e Moléstias da Boca
em São Paulo, com oro nl
denado inicial de Cr.... iii Diagnóstico precoce da piorréia
5.000100. Há também boas III
colocações para casais. iii Consultório: Av. Getulio yargas, 198
Dem a i s íntormações I

'

, J A R A G U Á DO oSU L
Icom o sr. RUDI BRUNB_ RI

.

oficina de geladeiras. imlJ!il!!liillillliillEl!!iE!!!I!iEl!Ei;iii;li!!'il!l�ill.!!i!!iI.......i\==iiUl�ili

Transcorre amanhã mais
uma data natalícia do dls
finto cidadão sr. Mário
Nicolini, cirurgião dentis
ta nesta cidade.
" C o r r e i o do Povo"

cumprimenta o distinto
aniversariante com votos
de 'muitas felicidades.

A srta. Wilma B. Correa.
O lovem Darci Ferkrü

sim de Mello, ex-gerente
deste -semenénio e resi
dente em Iolnvílle.

'Enlace Matrimonial

Horst-Souza

Serviram como padri
nhos no civil por parte
da moça o sr. João Wiest
e Sra. e por parte do
moço o sr, José Pedro
de Souza.

Na igreja por parte
dela serviram como pa
drinhos o s� Mano� e

Rosalina Werner e ,por
parte dele o sr. Francis
co Correia.

•

"Correio do' Povo"
cumprimenta o novo ca
sal embora tardiamente
desejando-lhes uma vida
perene e de felicidades.

Agora, mals um ano tens na vida,
és filho ludependente ••. jamais valho,
guiar os teus passos nessa lua lida
a qual não vejo por caminho falho ...

Porém, Conserva a mente refletida;
Vê QOS cabelos brancos como orvalho,
nesta alma pura embora dolorida
o teu -coneolo _- o teu lemo agasalho

És um bom filhó .•. és meu grandioso amigo;
e si algum dia re faltar abrdgo
procura onde eu vi�er - não digas ali ...

Salve, dez de janeiro colorido!
Salve, ó filho ... pois sempre tens ouvido
conselhos sábios de um humilde pai t

Prof. MÁRIO MBLO

Ieragué do Sul, 10 de janeiro de 1960.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado durante I li dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

íins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

BOM FILHO
8���Ut��1
COtiTÉM

EXCELENTES
ELEMglrOs TOIICOS

F�sforo, Cilcioi Arseniato
a Vanadato da s ó d i o

romco dos convalese8ntas
.

tonicD dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

qUI:! Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

- -

Á meu bom lilbo Darci, pelo seu aniversário

I '

Magresa·
Cançaco
PaHidez

'fraqueaa
Ê. iDdâ8peDGa"�

o UI.'iO do

nmru
DE ORH .. Ô'

._
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. CORREIO DO POVO

CQNSELHO REGIONAL DE:ENGENHARI\A.
.

E A.RQUIT,E'FURA ·DA nt'CIMA .. RE(ÜÃO
BOITAL No. 34

. Pelo presente, tórno público, que o Sr. José
Panstein requereu a êste Conselho o reglstrq a Tt
rulo Precário como Construtor, pare o município de
Iaragué do Sul, de acôrdo com o parágrafo único do
art. 5°. do Decreto 23.569 de 11 de dezembro de 1953.

Ficam, pois, convidados os profissionais ínte
ressados já registrados nêste Conselho, a se pronun
ciarem � respeito, .para (, que lhes é concedido o

prazo de .30 dias, a contar da publicação do presen
te Edital.

Iereguä do Sul, 17 de novembro de 1959.

Eng". Civil - CELSO RAMOS FILHO
Presidente do CRBA da lOa. Região.

Vá conhecer de perto o novíssimo

CLI
VIT@RIA 1960
.���

o orgulho da indústri�

SABADO

comunica-

ocorrido aos 30 de dezembro de 1959; com
a idade de 62 anos.

A família enlutada vem por intermédio
deste, fazer os seus sinceros agradecimentos
a todas as pessôas que o auxiliaram pelo duro
transe que passaram e assim como a rodos
os que acompanharam o falecido até sua últi
ma morada.

Agradecemos em especial ao Revdo. Pas
tor Ghering, pelas consoladoras palavras pro
teridas no lar e no cemitério, bem como ao

Clube Agua Verde pelas homenagens presta
das, e ainda ao Dr. Alexander Otsa pela as

sistência médica.
Agradecemos finalmente o envio das fio·

res e coroas que enfeitaram a sepultura.
.jaraguá do Sul, 9 de íeneiro de 1960.

A Familia Enlotada

\

t Todesanzeige und
Dan�sagung

A 11 e n Verwandten, Freunden und
Bekannten teilen wir hierdurch mit, dass
mein lieber Gatte, unser Vater, Grossvater e

Uhrgrossvater,
Ricardo Koch

am 30 ten. dezember 1959, im Alter von 62
Jahren, sanft entschlafen ist.

Wir danken hierdurch allen die uns in
die schweren Stunden beistanden und die
seinen letzten Gange begleiteten.

Danken ferner Herrn Pastor Gehring
fuer die trostreichen Worte im Hause und
am Grabe, dem Club Agua Verde fuer die
Ehre und Herrn Dr. Alexander Otsa fuer
ä r t z I i c h e Hilfe, sowie fuer Blumen und
Kränze spende.

Die treuer"den Hinterbliebene"

• O maior c;ongelador existente, onde cabe um leitão

ou um peru, inteiros (32.200 cm3) !

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

rápido congelamento de carnes e peixes.

• Possante e silencioso compressor (l.91, econômico e

de alto rendimento, fabricado sob licençdl'da
Tecumseh Products Co. (U. S. A.)

. O mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica !

LO'lHIR SONNERHOHl
Av.Ma.rechal Deodoro da. Fonseca,84/88

JARAGUÁ DO SUL

Apotheke "Scbulz"
JARA.GuA DO SUL

MEDIKAl\1ENTB UND PARFÜMBRIEN

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kísetros, Maci
eiras, Iabotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlías,

'

.

Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

,

!)eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupà

..�,..............�. ..

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des :::fI � �
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie H C1fnica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta B

II am besten zu den gering.ten Preisen bedient. g DO Bit......11. alillt B
====================11 t� MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA �l
ri;"i;;';a;�=::;e=.";;;:"·=� r RU� M���rB'.;;�:�hM:fr��'eS:·!.'}. <;'"b"T\�A" :1'1:11 !i j - J O I N V I L B - L

- JARAGUÁ O SUL III! •••�,: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_.:1···li D . - : ..........._����......__.._.�::

II Medicamentos e Perfumarias ii����
li sb����nç�e �O��:�i!��e II ? Dp. Reinoldo Murapa 1
!! A que melhor lhe atende H t II 11)3li e pelos menores preços H � ADVOGADO }

,"=::::::::::::::::::::::::::-..::::==::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::=::::::::::::& � Escritório ao lado da Prefeitura �

rIU·OAS· L��MILHOE_S
OE PESSOAS TtM USADO CD. Dr. Francisco ADt io Piccione
BOM RESULTADO o POPULM ::&jIlJ�.lIDII][CO

DEPURATIVO Cirurgia Geral de adultos e oríanças Cli--
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs,

II· cc OR lU JPA - §AN�A CA1rAK][NA l
-

Orgãos e Hermcníos uBOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade .agradavel

Preços modicas
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

O'rgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogas Gratis

Demais informações
com o' Representante
Geral para os Estados

.
. .•. de S. Catarina e Paraná

I
PAULO KOBS - es, Postal, 39 - São Benlo do Sul

Estado de Santa Catarina .

�------------------�------.----�� .I�----------_.

Et1XIR'914
a SUtiS Ar� _ o GS&WSI1
o Fi�, e. I::laçu. o Coraç6ca..
Eatamego. 00 Pulmaee. a Pela
Produa Ooru ßOSOana. Reum..
IiSAfO. ceguei....

·

Queda do Cabe·
Ie Ane....... Abortos.

CGftiluite o m�co
• tome o popllliar depurauvo

ELIXIR 914
IAOfenGlvo ao erpAlsmo, Airado.
"' como UfA Ilc6r. Aprovado ee

M auxiliar laG tratem.Ato da S' •
PlUS. REUMA'S'U5MO da me..

Ma odC.ID�·p.lo O. N. S. P.

•

CONSELHO' REG]ONAL DE ENGENHARIA

E ARQUIT,ETURA DA.D:mCIMA REGIÃO
EDITAL N°. 36

Pelo presente torno público, que o Sr. ALBANO
KANZLER, requereu a êste Conselho, o registro a Tí

. tu lo Precário, como Construtor, para o Município
de Jaraguá do Sul, de acôrdo com o parágrafo
único do Art. 5°. do Decreto 23.569, de 11 de
dezembro de 1933.

.

Ficam, pois, convidados os profissionais inte
ressados, já registrados neste Conselho, a se pro
nunciarem a respeito, para o que, lhes é concedido
o prazo de 30 días, a contar da publicação do
presente EDITAL.

Florian6polis, 23 de novembro de 1959.

Engo. Civil - CELSO RAMOS FILHO
Presidente do CREA da 10a• Região

De ordem do sr. Coletor Federal, torno pú
blico, que todas as PATENTE DE REGISTRO
de fábricas devem ser renovadas até dia 15 de
Janeiro de 1960.

Iaragué do Sul, 4 de janeiro de 1960.

Alfredo ScbwlJrtz • escrivão

r�yV-------------��

'l
Atenção Colonos!

�IVENDE-SE �

Um terreno em São Francisco do Sul,

I
à Avenida Nereu Ramos, próprio para arro-

�zeiras, água própria, medindo 312 de frente
Dor 755 de fundo, confrontando ao lado Sul

� com o Grupo Escolar, ao Norte coín a Igreja �
� Na. Sra. do Rossiu. �
� Os interessados procurem e n t end e r �
� com o proprietário JOSÉ B. BUERl, Rua �
� Marcmo Dias, São Francisco do Sul. �
J����� .._������

............... 1 ..

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA. DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel. Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e' crianças
- Partos • Diathermia Ondas €urtas e Ultra-curtas
• lndutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterisação

.

- áios Iníra-vermelhos e aluis.
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CORREIO DO P VO Edital de Citação
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

ANO XL - JARAOOÁ DO SOL (SANTA CATARINA) ,SÁBADO, 9 DB IANBI,RO DB 1960' _ NO. 2.066 't
_FAZ SABER aods que o p(re)sente edital de

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
Cl açao, com o prazo e trinta 30 dias, virem ou
dêle

A
conhecimento tiverem, que por par te de

I
ARCANGELO PICCININI e sua mulher LAVINA
PICCININl, foi me dirigida a petição do teôr se

guinte: Exmo. Bnr. Dr. Juiz de Direito da Comar
ca de Jaraguá do Sul: Arcãngelo Piccinini e sua
mulher Lavina Piceinini, brasileiros, casados, pro-
prietários, domiciliados e residentes nesta cidade
de Jaraguá do Sul, por seu bastante procurador,
o advogado ao final assinado, inscrito na O. A. B.,
Secção de Santa Catarina, sob o nO. 315, vem mui
respeitosamente perante V. Excía., com fundamen
to no artigo 454 e seguiutes do C6digo de Proces
so Civil e arts. 550 do CÓdigo Civil, expôr e afinal
requerer a V. Excía. o seguinte: Há mais de vinte
(20) anos OB Suplicantes transferiram sua residên-

BLUMENAU: Neitzel Corretores de Seguros, cia de LUIZ ALVES, nêste Estado, para para esta

Co. União de Seguros Gerais, Liga Blumenaoense cidade de Jaraguá do Sul. Antes, disso já ocupa

de Futebol. vam com ânimo de donos um terreno situado na

quela localidade de Luiz Alves, na parta que hoje
SANTANA/URUSSANGA: Minerazil F. Clube. integra a comuna de Guaramirim, Comarca de
GUARAMIRIM: João Lyra, Dr. Alvaro To- Jaraguá do Sul. 'Dito terreno tem a

mazalli. área total de 31.600 m2. e as seguintes confronta-
JOINVILLE: Osmar Duarte, Niralci Sant'ana, ções : frente, com 293 metros no Rio 1°. Braço do

União Joinvillense Estudantil, Acácio Baumer, Paulo Norte; fundos, com 204 metros, com Domingo Sca
Ebert, Pedro P. H. Oolin, José Ritzmann. buri e José Bompane: e do outro lado, com 211

FLORIANÓPOLIS: Sbacem-Sadembra-Sbat, metros, com terras de Escolina Costa Spezia, tudo
Secretário de Estado Dr. Celso Ivan da Costa, conforme o anéxo gráfico. Sôbre referido im6vel,
Governador Heriberto Hülse, Deputados Waldemar já antes de se transferirem para Jaraguá do Sul.
Salles, Altir Weber de Mello, Aprígio José da Silva. os Suplicantes mantinham e ainda mantem plan ta-

€1::::::::::::::;::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::=:::::::::::1i I JARAGUÁ DO SUL: Tarcilia Carin Hardt, ����fi�aP:q�;:t�:u�e;:!�it�rJ�� ��\��u�:����s����
ii nr G UI- � n [O rn an � n [,' QC h o r

H Arthur Günther, Ind. Calçados Gosch �rmãos SLA., oposição ou contestação de quem quer que seja,
II U U u r (j II U u r o UlJ ii Banco Ind. e Com. de Santa Catarina, Irmaos ocupando como se lhes pertenoesse referido imóvel.
li I li Maristas do Ginásio São Luiz, Alberto Bauer, Dr. Nestas condições, como queiram legitimas a sua

ii Cirurgião - Dentista d Murillo Barreto de Azevedo, Egon Sasse, verendor possa, requerem a V. Excia. se digne designar dia,
ii li Alvaro S. Piazera, Paulino Pedri, Wiegaod Voigt. hora e local, para com as testemunhas abaixo ar-

'! 'Clínica - Cirurgia -: Prótese Raios X ii Casa Kopmann, Banco do Brasil [administrador es roladas. que comparecerãc independente de íntima-

li li e funcionários), Pastor Karl Gehring, Ulisses Felipi, ção. proceder-se a justificacão do alegado, sendo

li Estará atendendo nesta cidade à partir de II João. Iri�eu �� Souza,. '-Yal�emar Morri�en, Irmãs após citados pessoalmente os atuais confrontantes.

ii FEVEREIRO, com elíníoa diurna e notuma li do Ginäaio DIVIDa Providência, F. Frederico Moeller, seus cônjugues, se casados forem, citado o 6rgão
H Jl G. Rodolfo Fischer, Germano Gascho, Dr. Guido do Ministério Público, na pessôa do Dr. Promotor
�::::.":::::::=::::::==::::::::::::::.:::::::::.":::::::::::::::=::::::::::::::."::=::::::::=� Gascho, Vitório Lazzaris, Presidente da Câmara da Comarca, e ainda, por edital, com o prazo de

Municipal de Jaraguá uo Sul, João Lúcio da Costa, trinta dias, os interessados incertos e não sabidos,
Ottomar Kaesemodel, Posto Wolf Ltda., Corpo dispensada a citação do Domínio da União, face
docente do Grupo Escolar "Abdon Batista", Dis- reiterada Jurisprudência do S.T. Federal. Seguidos
tribuidora Catarinense de Bebidas, de Lourinor os demais trâmites legais, esperam os Suplicantes,
Seiffert, João Januário Ayroso, Dr. Reinoldo Mu- sejam reconhecidos na posse que têm sôbre o imö
rara, Fidelis Wolf, Viotoe Zimmermann. rel, expedindo V. Excía. em seu favor. o respecti-

CURITIBA (Paraná): Organização Kontax
vo título. Protesta-se pelo depoimento pessoal de

Ltda., Deltee S.A., Prof. Ocyron Cunha, Dr. Irineu
quem contestar a ação, por inquirição de testemu
nhas, víatorfas e demais gêneros de prova em di-

Pesers, Cia. T. Janér Com. e' Ind. reito permitidas. Junta-se à presenie uma procura-
SÃO PAULO (São Paulo): Alois Brunner, ção, um "croquis" do imóvel usocapiendo e o talão

Jânio da Silva Quadros. comprovante de> pagamento da taxa judiciária. Dá-
se a presente para efeitos fiscais o valor de Cr$.

PORTO ALEGRE (R.G.S.): Editôra Globo, 10.00a,00 (dez mil cruzeiros) (sôbre estampilhas
Rodolfo Herbst. estaduaiii no valor de Cr$ 8,00, devidamente inuti-

ITAPERUNA (Est. do Rio): Zilá Rodrigues lizadas, o seguinte):, Jaraguá do Sul, 24 de junho
Leite. de 1959. p.p. (a) Príamo Ferreira do Amaral e Silva.

Pelo comparecimento de todos os associados, DISTRITO FEDERAL: Dr. Luiz de Souza, RóI das Testemunhas: Antônio V�gini, Mario. Dala
antecipadamente agradece

A DIRETORIA. Federação Nacional de Hoteis e Similares, Senador Rosa EI Augusto Calhone, todos reSIdentes nl CIdade.
•

Irilleu Bornhausen, Hertha Manske, Senador Padre
Jaragua do Sul, 28 de dezembro de 1959. Clllazans, DeputadOS Federais Antonio Carlos Kon-

ALFRBDO GOENTHBR - Presidente I der Reis e Lauro Carneiro de Loyola.

1���d��!��OOÚI? p�i�,� !a��â��aU� I FE L IC ITAçÓ E 5
mo foi entregue ii popu- íneuguração da novel ca

lação de Jaraguá do Sul, sa de espetáculos teve o

um notével melhoramento comparecimento do alto
no setor da diversão pú- mundo oficial do Munlcí
blica. Empreendimento d pio, a que não faltaram,
principio temido pelos também, fãs da Sétima
mais cépticos, vem de Arte e grande número de

-

tornar-se realidade para populares. Na ocasião dis
satisfação de sua popula- cursaram os srs. Oswaldo
çäo, de vez que o novo Heust, diretor - presidente
estabelecimento de diver- da Emprêsa e o sr. Pre
sões - Cine Iaragué S/A. feito Municipal. Aos pre
- é dotado dos melhores sentes foi oferecido um

recursos da técníca
"

rno- conquetel, seguido de uma

derna e de conforto aos exibição cinematográfica.
seus habitues. Prédio em

, linhas sóbrias, com deco
ração slmples, porém mo

derna, oferece aos, mais
exigentes oportunidade pa
ra assistir exibições cine

matográficas à alrure dos
grandes centros, com amo

I

Acusamos, agradecemos desvanecidos e retri
buímos cordialmente ainda as felicitações das se

guintes pessôas e firmas:

RIO DO SUL: Herbert Schneider.
,CORUPÁ: João Vieira, Orquideario Oatarí

nense, Francisco Mees, Alvim Seidel, Seminaristas
de Oorupä.

CHAPECÓ: Sebaatião Menott Nunes.

"Correio do Povo", que
se fez representar pelo seu

diretor, apresenta à Em
prêsa os seus cumprirnen
lOS pelo magnifico melho
ramento dotado à popula
ção de Jaraguá do Sul.

Centro . fxcumioni�ta I'Jara�uá"
Assembléia Geral Ordinária

O Centro Excursionista "Jaraguä", convoca

seus associados para a Assembléia Geral Ordínãría
a se realizar no dia treze (13) de janeiro de 1960,
às 20.00 horas, em sua séde social, sita na rua

Presidente Epitácio Peasôa, s/n., em primeira con-

,voc�ção e às 20,30 horas com qualquer número,
conforme preceitua O art. 27°., dos Estatutos, psra
o fim pre'isto no art. 25°. dos mesmos, ou seja:

TOMAR CONHECIMENTO DO RELATÓRIO
SOBRE A .APRECIAQÃO DO MOVIMENTO DO
CLUBE, NO EXERCíCIO PASSADO.

SENTENQA: Vistos, etc ... Julgo, por senten·
ça, a justificação de fls. e fls., para que produza
seus jurídioos e legais efeitos. Façam-se a� citações
requeridas. Expeça-se carta precatória a fim de
que seja citado, em Florianópolis, o representante'
d<? Domínio da União. Gite - se, c� o prazo de
trmta( 30) dias, os interessados incertos, por edital,
a ser afixado no local de costume, e publicado
uma (1� vez no Diário da Justiça do Estado e duas
(2) vêzes no jornal local. Custas pelo justificante.
P. R. I. Jaraguá do Sul, 3 de dezembro de 1959.
(a) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito.

Osmar Cunha descontente
o deputado federal putado que ela sempre Assim, com a bondade

Osmar Cunha, ex-prafei- existiu e que agora está infinita da VDN, ela apóia
to da Capital, vem de se crescendo a olhos vistos. um candidato pessedista
manifestar mais de uma O PSD é que não está e lança o seu próprio
vez sôbre a situação po- gostando dessa noyidade, candidato. E o mais triste
lítica catarinense b 08 ameaçando um candidato da história vai ser essa

planos da sucessão. Pes- já lançado. Aliás, o pro- do eandidato da VDN
sedista intransigente, não grama radiofônico do ainda ganhar. Cousas de
está muito satisieito com PSD, em Jaraguá, já se um partido em, agonia.
s candidatura do sr. Cel- apel'cebeu tambem da Liberalidade de out r o
so Ramos, de vez que êle situação incomoda, e as que bem governa em

Ifôra o primeiro lembrado primeiras criticas ao beneficio do povo.

I pelo partido à sucessão, gesto r.ebelde do pesse-
.

queimando os próprios dista já partiram dos de
correligionários o candi- tentores do partido, sob
dato com o manifesto dt' a alegação de que a

Blumenau, que se atl'ibui "matraca" teria sido en

ao grupo ligado à família gendrado pela VDN. Não
R am o s. O "Diário da admitem ou não querem
Tarde"

'

de Florianópolis- admitir dissenções no

abre' manchetes sôbre o partido, embora esteje
assunto que viza a indi- estourando por todos os

cação da térceiia lôrça, lados. O bóde expiatório
admitindo o próprio de- mais uma vez foi a UDN.

Combate as
,

rregularlda
es. das fun-,
ções periódi·

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas junções.
,

'Jlvó' "Mãe�" fl·I....
' ,

.pI,.. '...... • lid.,
., Todasv devem usar, .

.. ii HU10-9EDATINA '!
"
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i! P. sny abas D'Aquino IIII, �IRUBGI1\.O DiENTISTA.
'

II
II II

ii Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeítaria Harnack) li
ii ,.JARAGUÃ 00 SUL (Telef. 220) II
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Em virtude do qúe cita e chama, a todos
quantos interessar possa e direito tenham söbre o

im6vel requerido, a virem no prazo legal, alegarem
o que jujgarem a bem dos seus direitos., E. para
que cheque aQ conhecimento de todos e ninguém
alegue ignorância, manda expedir o presente edi
tal, que será afixado no lugar de costume, publi·
cado pela imprensa local e no Diário Oficial do
Estado. Dado e passado nesta cidAde de Jaraguá
do Sul. aos quatro dias do mês de Dezembro do
ano de mil novecentos e cincoenta e nove. Eu.
Amadeu MaMud, Escrivão, o subscreví. (a) Ayres
Gama FerrQira de Mello - Juiz de Direito.

A presente c9pia confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 4 de Dezembro de 1959.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD

r::::::::::==::::::::::::::===::::::::::::=::::::::==::::::::::::=::'-':::::1i
!! Dr. Orlando Bernardino li
ii ii
li Cirurgião-Dentista ii
ii li
ii Raios X - Tnf: a Vel melho - Ulht Violeta li

!I - Prótesl� - Clínio') - Giru "gia - li
ii lj
ii H or, á J' i o: na ddadH t.� lOS os djad (menos li
:: E;pgunda - fçnra) ::

II Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas'. ii
"ii Av. Mal. Deodoro, 364, (defronte a, Eletrônica) l�
\!::::::;:::==:::�::::=:::::::::::=::::::==::::=::::;::::::::::::=:::===::."'=:::::::::::::::::::J.i
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