
maior penetração no interior catarinense
Santa Catarina possui

,-------------------;---:----------0----------1
mais de dois milhões de
habitantes e conta com
setenta municípios, ínfor
mam estudos feitos na

quele Estado.
Pela ordem decrescente

de população, os muniei
pios catarinenses são:
Florianópolis, Lajes, Rio
do Sul, Tubarão, Itajaf,
Cresciuma, Blumenau,
Joaçaba, Joinville e

Concórdia. O município
de menor população é o

de Descanso, com 5,202
habitantes.
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A p.u'te do discurso do candidato à Pre
feito,' nas eleições de outubro próximo -

João Lucío da Costa - que maís aenslbílízou
a compacta massa que assistia delirantemente
o lançamento de seu vitorioso nome, Ioí sem

- dúvida, quando se referia aos justos reClamos),.
da população urbana, tema que demonstrou
conhecer profundamente e vem de encontro
aos anseios da séde do Município. Disse o

candidato das forças Jaraguaenses que, sí
eleito haveria tambem de volver os seus olhos
para a zona urbana, onde inúmeros problemas
desafiam a capacidade de seus administradores,
dele se destacando em plano igualo calçamen
.to, ínterrompido desde a admíntstração protícua
do saudoso Prefeito Artbur Müller; he quasi
cinco anos; OB serviços de .água e esgoto da
cidade, sem 'solução até a presente data, não
obstante diploma legal enco rar-se à dispo
sição da enílidade, no valôr de quinze milhões
de cruzeíros, pare iniciar os estudos e as obras
.iniciais de tão importante serviço da moderna
medicina preventiva; das noyos praças que necessá
riamente se farão sentir em consequência de
muitos loteamentos, representando o oxigenado
pulmão que se abre em meio .do crescimento
acelerado da cidade; um centro de recreio e

de 'repouso brnad.o com belos espécimens da,
natureza em locais de ha muito destinados a

play-grounds :da petizada .Jaraguaense e que
até hoje servem como áreas coletoras de de
tritos, da . iluminação pública deficiente nas

ruas p"íncipais que' I;t.traem toda a_ série de
malfeitores é são atentatórios aos centros
civilizados. O esqu�cimento sistemático dessas
obras necessárias para 'que obtenhamos urná
verdadeira "urbe", vero de acumular problemas
sôbre problemas, tornando se impossíveis de
serem levados de ve.úcirla de 'uma só vez,
exigindo obras de vulto com a desvalorização
da mO'eda e requerendo inversões considerá�
veis; entretanto, os 'pr'oblemas deyem ser ata

c,ados de frente e o poderão ser r�8olvidos
com homens da têmpera de .João! Lúcio, da-,
Costa, ao qual as dificuldades não atemorizam
o espírito empreendedor e dinâmico

-

quando
delibera leva-los a úabo. Com ponderação, com'
planiticação das diversas obras· 8. cargo' da
municipalidade, enfeixando�as na ordem das
necessidade$, auscul ando-s8 tambem apossi;.

JAÜ, SAo PAULO - O sr. Jânio Quadros para fins inteiramente

recusou-se, em comício realizado na· Praça estranhos aos da ageícul
Siqueira Campos, nesta cidade, a fazer mágicas

tura. :E:sse confisco não ==========

.

h d d
está bem esclarecido pe- CentenArlocom uma vann a e con ão, transformando o rante a opinião pública,

país em um paraiso. Disse. porem, estar con- nem o dinheiro. vem sen-
de Itajai

'

vencido de que, ao longo de determinados prin- do cont!ibilizado eomo o A 15 de Junho transec-

oipios, poderá tornar a vida brasileira mais pais exige. rreu o 10 centena río de

tranqüila e melhor. .

Ao defender o comér- Itajaí. As comemorações
CIO com todos os países já se inioiaram a 11 do
do mundo, afirmou: corrente, com uma serie
- Uma grande nação de solenidades e exposicão

não pode temer o comer- industrial da qual partící.
cio com' nenhum pais param inumeros municí
sôbre a Iace da terra. pios catarinenses. Itajaí é
O nosso comércio inter- o maior porto exportador

, nacional hã-de obedecer de madeíra do país e é
sómente aos legítimos para Santa Catarina a es-

. ínterêsses do povo bra- pinha dorsal, o centro do
síleíro. progresso do nosso Esta-

do. A Câmara Municipal
JADE MAGALHÄES Candidato de Jaraguá do Sul, por
a Vice- Governador Jnte:m.édi� do ver�ad0r

. Eugemo VItor Schmockel

I Domingo ú I tim o, em homenageou em sessão
Blumeneu. o PRP lançou I a centenária cidade, ten
o norr.e do sr. Jadé Ma-1 do sido aprovado por
galhães à Vice,Governa- unanimidade mensagem
dor, índependente de quel- congratulatória ao gover
quer entendimento c om no e povo itajaienses.
as, dem a i s agtl'emiações Correio do Povo associa
partidárias do Estado.Re- se prazeirozamente ao

corde-se que o sr. Jade grato acontecimento e

Magalhães, nas eleições envia por este intermé
de 19õ8,-integtav� a ehe- dio as 'lIuas 61lgNltlll-a·
pa· do sr. Celso Ramos ções, acompanhado de

• i para Senador da República. constante progresso.' -

�c a"f51 �

- Meu programa é
simples - disse. Não
tenho uma form Ia míla
-grosa e se alguem me

pedisse para, com uma

varinha de condão, tran=.
formar um vasta país, eu

me recusaria. Mas estou
convencido de que, ao

longo de determinados
príncípíos, nós podere
mos tornar a vida. da
família brasileira maís
tranqüila e melhor.

Confisco
Informou ainda, o sr.

Jãnlo Quadros, que, tão

logo seja eleito, acabará
com o confisco cambial.
- Ao lavrador deve

ser entregue o produto
real do seu csté, sem

que o governo se associe
de .forma criminosa a

êsse preço que não é o

seu e desvie o dinheiro

LOTT prODlessas enlre ,LEGU-MESfaz
Legumes, hortaliças, do em nome das mulheres curso, que entusiasmou a nhor Drault.Emany, pre.

bananas, côcos eum enor- ruralistas, anunciou, o platéia, foi chamada .ca- sente, carregou o cenho) .

.
me abacaxi ornamenta- lançamento das "noites rinhosamente pelos pre- Deixando a

-

parte es-

ram a mesa em que o [unínas ruralistas Lott- sentes "o dona Edna rural", crita do discurso, o ma

marechal Teixeira Lott Jango" que visam a de- ,O sr. João Goulart <não rechal disse; frizando
foi 'recebi-do, ontem á not- fender, "ao calor das Io- compareceu, tendo sido que se dirigia à "impren
te pelo Movimento Rura- gueiras" a "dooe música representado-pelo sr. Os- sa sadia",. que "nunca

lista� num. "e8p�táculo de Dossas avós" contra valdo Lima FiJhó, que insultou o sr. Jânio Qua
prestigiado pessoalmente "os vazios culturais que chegou atrasado._ .dros, mas apenas comen
pelo diretor do DfWarta- as fOiças desnaciona1iza- O marechal disse, em tou sua atuação adminis
mento de turismo, sr. Má- doras venham a preencher·l. seu discurso, que pre- trativa·'.
rio Saladini, e no qualo Dona Clóvis homenageou tende preocupar·se mui- O tom exaltado da reu-

, candidato prometeu a dona Edna Lott, a quem to com a terra, e acu- nião na ABI, foi dado pela
"integração d'as terras chamou de "imagem de sou os bancos olharem, repetição äas acusações
ferteis na c.onjuntura na.,

civilitlmo e desassombro"

lua
hora dos

financia-,
ao sr. Sebastião Paes de

cions!". o marechal-pai bateu mentos, "mais para por- Almeida, cuja cabeça foi

I�a Clóvis Braz, falan- palmas e depois do dis- cos e boi�" (aqui o se- pedida mais uma vez.

, bilidade da p'opulação urbana:, não 'sangrando , do indissolúvelm'ente a cidade, contribuirá pa-
as SUBS posses' e reservas é que se poderá, ra o conforto e o embeleza.mento da séde mu-

I determinar a solução de problemas ·que dia a < nicipal, como centro de entroncamento rodo-
dia se avolumam e que mais cêdo ou mais ferroviário, passagem obrigatória para o norte

I' tarde devem sef &tac<ldos, sob pena de acabar, e para o sul- no Estado, Representa um cartão

por asfixiar OB seu8 pr(lprios moradores. Dado de visita, uma recomendação que g-overno e
,- p vulto dos empreendimentos, ,todos êles figu-. popula-ção, unidos, enviam pelo mundo afór.a,
rando na primeira linha de e�igência, ha que numa mensagem progressista, atestando a ca-

dela participar a população, daí porque .a so- pacidade realizadora de seß -povo que, ·traba-

lução deverá ser tratada, tendo-se em vista o
'

Ihando_ arduamente se engrandece pera.nte os

aspecto humano e não só o legal, em que se seus coestaduanos e dá uma insofismável de-

cita a letra fda da lei, no cumprimento de monstfação de ·fé nos destinos do Muniç1pio
.

qeverss muitas vezes imp'ossiveis de serem a que pertencem.
atingidos, como o loi a rumorosa lei que es- Tarefa �rdua, sem dúvida, na qual cérta-
tabelecia muro@ e passeios em ruas tortuosas, mente o candidato João Lúcio da Costa tenha
mal alinhadas e nivelada' e que paira amea- maduramente pensado, como responsabilidade
ç�C!ora sôbre as -cabeças dos proprietários de de um filho da terra que deseja engrandecê-
imóveis, IdeIitico problema será o, calçamento, Ia, mas que não' é de todo impossivel, desde

que deverá ser atacado através de uma legis- \qu� s� reponha nos seus devidos Jugares duas
laçãO de molde a fazer cada um dos proprie- palavras legadas ao ostracismo, mas que bá-
tArios desejoso de ter essa melhoria e que sicamente formam o fator gerador de uma bôa

esteja em condições de pagá.la sem onerar
.

administração: Dignidade e Honestidade.
,8S" posses, ,escolhendo-se trechos pré-determi- Os eleito,res conscientes já. se apercebe-
nadas e que es.teja1l;l'p�rf�jt'amebte enquadI:a- ram da tarefa ,gigante qUe rfilquerem mãos
dos dentro dos' ,reóuJ!sos . orçàmentários, �em< expe�imentad8s no trato das cou.aas públicBs e

E'stour&-lo na primeiràAentativa e sem- com· não titubearão em dar "um voto de confiança
prometer a �ma continua,ção durante tod.os os e esperança no candidato das forças Jara.

,

periodos do govêrno.�6�rações e ge.rações ,de .' guaenses - João Lúcio da Costa -, voto de
conterrâneos usufruirão as vantagens desse 'confiança que posteriormente se transformará

'

imenso beneficio, ao mesmo tempo que ligan- na mais reconhecida gratidão.

•
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o sr. Otto Baumle, Santa, Catarina, Brasil.
LAVRADOR AMIGOnesta cidade: Faz saber que comparece-

A sra, Irene Nagel ram no cartório exibindo os A Criação de Suinos (porcos) bem' cuidada.

F� dí 13 'Wasch, esposa do sr. documentos exigidos pela lei dá lucro. Não basta apenas "criar" porcos. A

,.

- ez anro� la, o 'Francisco, Wasch" resi- afim de se habilitarem par a criação deve ser bem cuidada, caprichada mesmo,
',lovern .AIltoplO,'�astos"'ldellte em Garibaldi.' casar-se ; para que dê bons resultados. O porco é descendente
nesta 'CIdade. ' "

: do Javalí, um animal conhecido tambem por porco
- Dia 14 a srta, Te- : '

l- Dia '2t Edital n. 4.854, de 23·5-60' do mato. O Javali, no entanto. tem o seu maior
rezlnha Öorrêa,�.. ,

O sr. Julio Mgff9zzolli. João Baptista 'R'odrigues peso justamente na 'pa�te de menor va�or. O porco
� 'Dia, .F a! .sr�: Ivonei� I

O [ovem Leonel, filho. da Moita. Rezende e'
.

chamado de porco anngo se earaotertsa por ter
Taranto, esposa<, do. sr.'

'do' sr. João Carlos Stein. Velerla Tavares da Cunha' .muita banha, o que hoje não se recomenda muito
Alberto Taranto. . ,O sr. Aloís Schmidt .

" Mello por não, ter muita aceitação nos Irigor i íioos. 7" O

, .::_. Faz�m �riOB hoj� ,"residente em Jaragua� Ele, brestlelro, solreiro; melhor porco, justamente aquele que. deveria ser
, .' ..'

"

... "

"
." ,zl·nho.. cr-iado." é.o chamado "tipo carne" op "porco rnoder-

P I b A P engenheiro•. domiciliado e ,,-A .

, O Jovem, o 1 W, " .A sra, Anselma Horn- r ld t
. d '. no. .. Ele apresenta 'as seguintes earacter íscas prin-

Braga, filho do.'sr. Lauro m"rdI'ng', residente'
eSI en e e� Resen e, �s cipais: 10, maior pêso nas partes de maior valer. 20.

dd"
em rado do RIO de leneíro, . 'A.

'1Braga', nesta .CI a e.. .Joaçaba, Iilh d L' d M rre
o seu peso deve variar de 75 a 100 qUI os com 7

A sra. Terezmha Petars. A sra. Da. Maria Ga.
1 o e UIZ a � a,

a 8 mêses de .idaue 30, seu cumpr-imento (do' pes-
.0 jovem Altino Bar�tto, ':dotti, esposa do sr. Rei- ge�e�de e

d deM At�e(a�de coço a cauda) deve estar entre 96 centímetros li
filho do sr. Graciano noldo Uker residente em

o JI�ues a o a ,neo um me tro. ,

Baratte, residente em Nereu Ra�os.· . I ze�le: b '1' I' Já,o porco tipo "banha", deve pesar'de 200
Nereu Ramos.' I ..: '... ", ••'-' a, ras! eira! .�o tetra, a 300 quilos considerando se a sua id ade : 14 a 15

, - Dia 22 estudante, domícilíada e mêses. Fora dessas limites. qualquer criação de
- Fazem anós amanhã .

. . residente nesra cidade. à
porcos da' rá an.....na. s prejuízos. Devemos lembro"

.

'

. \ A garotinha .Delíbet CIP
,.

G pv •

O sr. Alexandre Köhler. "I'erezínha Schmitt, filha
rua e. rocopio ornes

que o porco, é um dos animais' que dá maior lucro'.
A .�rta. Ursula Staa�z. do sr. SlÍgar Schmitt,

de Oliveira, filhjl de Mario Para se criar, pôr exemplo, 15 animais -- para o
O Jovem Paulo, M;aIhelros. iudustrial em Rio Molha. Tavar�s da �unha Mello

porco leva-se um ano j. para .0 cavalo 20 anos e

O· menino Altair, filJ;l.o, A garotinha Dirce
e de Diva ôablno Tavares.

para o boi 15 anos. Isto quer dizer que se consegue
do sr . Valdemar Maihel- Tomellm. residente em .

1 muito mais .lucro na criação de porcos, levando sé
ros (Lula). Itapocuzmho.

Editai n. 4.865, de 8 6 60
em conta o fator ternpo. É priciso C, iar bem. com

. Virgilio Murara e capricho. Se você vai iniciar uma Criação de Suinos,
-- Dia 23 Maria Schiocher aconselhamos observar o seguinte: 1. - Crie por-
A sra. Olga, esposa do Ele, brasileiro, solteiro, cos de l'�ça; 2. - Compre os porcos de um. bom

sr. Rodolfo Fischer, nesta lavrador, domiciliado e re- criador; 3. - Construa boas instalações j 4. - Use
cidade. sidente neste distrito, na bôa alimemaçã'Ü; 5. - Vacine rfgularmente; 6. -

O jovem Valério, filho Barra do Ribeirão Grande Combatd os vermes; 7. - Anote as despesas e

do sr. João Lúcio da do Norre, filho de Sebas· lucros da Criação.
Costa. t:ão Murara e Irene Baga- Lembramos aos senhores criadores que não

O ,sr. Frity Lemke, re- toli. é suficiente apenas ,atender li uma dessas sugestões.
8idente em Rio da Luz. Ela, brasileira, solteira, Todas elas devem W postas em pratica em conjuuto,

doméstica, domiciliada e para que dêm resultado, Se você por exemplo.
residente neste distrito, na compra po'rcos de raça, mas não os alimenta de
Barra do Ribeirão Grande acordo e não constroe para êles bôas instalações,
do Norre, filha de Joaquim os resllltados, esteja certo, não serão aqueles que
Schiochet e de Angelina você espera, e deseja, Também se você os alimenta
Floriani Schioche!. com boa ração mas não combate os vermes e nen

tão pouco os vacina. você estará arriscando simplfl
Edital n. 4.864, de 11-6-60 I mente. toda a sua criação. Insistimos em dizer:

Valdemar Krause e Crie porcos mas crie bem. A criação de porcos,
Maria Teresinha Kom; bem cuidada, dá lucro.

. . . Para maiores informações procure o Escritório
EI�, �rasllelr? solteiro, Local da ACAREC - Avenida Getulio Vargas 668

m�r.c�nelro, resld�nt� e do· 'Jaraguá do Sul.
mlcillado neste dlstnto, em
Ilha da Figneira, filho de
Rodolfo Krause e de Fri
da John.
Ela, brasileira, solteira,

comerciária domiciliada e

residente nesle distrito, em
Ilha da Figueira, filha de

I
José Pedro Kons e de Mi
lânia Schv�ilzer.

Edital n. 4.865, de 15 5 60
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- Dia 20
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boradores.

O jovem Rafael, filho
dI) sr. Inacio. Tomaselli,
residente em Guaramirim.
O sr. Alfredo Bruch,

comerciante em Guara-

Orgão, de maior penetração
DO Interior do nordéste

"

catarinense.
mirim.

•

Comunicação .

- Dia 24

A sra. Joanira Haffer
·mann Bruch, esposa do
sr. Rolli Bruch, nesta
cidade.
Os jovens Ademir e

Liliam, filhos do sr.

Gerhardt Eggert, nesta
cidade.
A garotinha Aurea

Maria Araldi, filha do sr.

Batista Araldi, residente
em Estrada Nova.

A Igreja Evangélica "ASSEMBLÉIA DE
DEUS" no seu cumprimento de conservar fiel
mente os princípios bíblicos/cristãos. leva ao

conhecimento, de s�us Amigos e Público em

geral, que nada tem que haver, nem tão pouco
recomenda o novo movimento r(>ligioso 'a ser

inaugurado à Rua Coronél Procópio Gomes no

local onde há anos passados vinha dirigindo os

seus trabalhos, visto que os organizadores deste
novo movimento são pessoas excluidas da Igreja
por não se terem conservados dignos de perma
necer em seu meio.

Outrossim comunica, que continua dirigindo
os seus trabalhos evangélicos em seu templo à
Avenida Getulio Vargas D. 741, com Cultos pú·
blicos Jodos os domingos- e quintas-feiras, às
19;30 horas, para os quais todos, sem distinção
religiosa, política ou racial estão benvindos.

Declaração
Declaramos, para os devidos fins, que

foi perdido um Certificado de PrC?priedade
de uma Limousine Chevroletr ano 1937,
chapa 2-62-46, de 'Jaraguá do Sul, rie pro
priedade da COMUNIDADE EVANGf;LICA
LUTHERANA, fi1:lando o mesmo sem va1.or
para quem o eQcontrou.

Jaraguá do Sul, 3 de Junho de 1960. i

Õ)

Pela Igreja Evangélica "ASSBMBLÉIA OB OBUS"
.

A DIRETORIA II'\bilio Flor e

Ervina Cardoso

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e reM

sidente
.

neste distrito, em

Alto-Garibaldi, fi I h o' de
Antonia Flor.'
Ela, brasileira, solteira,

doméstica. domiciliada e .----------.--------- --:;

resid(>nte neste distrito, em I O -

H
.

uBOHN" IRio da Luz, filha de José
o rgaos e armODIOS .'

Cardoso e de Augusfinha
Ana Ramos.

Edital n·. 4.866, de 13 6 60

Emilio Rosa e

Basilicia Rosa

Empr'esa Sul-Brasileira
de Eletricidade

o,

S. A.
Distribllid�res em': Jaraguá dó Sul. S. 'Bento do Sill,
Rio negrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, Tijucas e Camboriú.

Oferecem por preços de concorrência: Proporcionam bem-estar geral.1 �USTRES, G L O B O S, VENTILADORES, facilitam a dioesMo. descolPI AQUECEDORES DE 'ÁGUA, FERROS DE :.:J

I.' ENGOMAR,'MEDIDORES PARA LUZ E 'I gestionam o fígado, regular!-
FORQA e- demais aparelhos e materiais para ., zam as funções do ��
'Instalaçõ,es Elétricas.··

Rua Preso Epitácio Pessôa, 172
JARAj:;UA' DO SpL

A Diretoria da
COMUNIDADE BVANGÉLlCA LUTHBRANA

,

ESuiMAGO. FíGADO { JNTESTINOS

Acabamento perfeito
Sonoriaade agradavel

Preçus modicos

Hllrmonios: ] 2 modelos,Fone: 264 especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7' disposições a

escolha dos Interessados

Catalogo� Gratis

Ele, brasileiro, 80lleiro,
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Morreu
Francisco Greller

Sexta feira, die 10 de lunho, pelas 19 horas
apagou-se a lu m i nos a estrela de Francisco
Greller. Nascido no dia 3 de Julho ha 65' anos
na localidade de Timbó, transferiu (j sua vida
pare Retorcida', lá na localidade de Braço do Ri
beirão Cavalo, lugar que haveria de amar como

poucos e onde viria de ser sepultado. Homem
pobre, m es com uma vontade ferrea pare trabe-

. Ihar tanto lutou que afinal conseguiu a sua gle
ba de rerra e prover as necessidades. de sua ama

da espôsa e' seus numerosos filhos. Fez-se pro
prietário como muitos outros milhares de humil- \

des colonos que vivem. pera e
'

terra em função
da familia e de sua religião. Era feliz e gostava
de ver os outros felizes. Oculos postos na ponta.

do nariz, cachimbo retorcido na boca e o infalí
vel isqueiro, lá se ia o velho Gretrer atender os

seus deveres, quaisquer que eles fôssemo Acostu
mado ao duro trabalho que ia de sol a sol, apro
veitava as primeiras horas da noite pera as com

pras na vila. Palestrava, então, longamente com

os amigos, pera inteirer-se do que acontecia no

mundo. Foi numa desses compras que a morte o

colheu, de modo cruel e implacavel, fazendo sofrer
d sua numerosa familia, notadamente porque essa

compra que realizara serte pera surpreender um

de seus filhos. cujo netelicio iria transcorrer no
dia seguinte. Seria uma festa, muito animada e,
no entanto, se transformou em tristeza e pranto.
Triste tombaria do Destino.

Francisco Greller fizera suas compras e vol
tava com a sua carroça pera o lar. A noite já
descera. Subitamente, um chinelo lhe escapa dos
pés. Puxa as redeas e os animais param. Inclina
se por entre os animais pera apanhar o perten
ce caido. Perdendo o equilíbrio, os animais sern

saber se haviam sido 'ordenados a reiniciar a

marcha, descem encosta abaixo, enquanto o in
feliz Francisco Greller, prezo entre as rédeas e

as correntes, gemia sob o peso de seu inerrumen
to de trabalho, que lhe quebrava os ossos e lhe
feria profundamente a carne, arrastando cruelrnen
te o franzino corpo. Quanto rernpo esteve prê
zo entre a ferragem só a faHdica noite poderá
responder. Afinal, conseguiu soltar se do emara

nhado de rédeas e correntes, lançando o seu

corpo em meio da estrada, enquanto os animais
continuavam a ininterrupta marcha em direção da
casa. Francisco Greller sentia as profundas feri
das abertas no seu dilacerado corpo e estava
abandonado na deserta estrada, envolto pelo ne

grume d& noite. Reunia todas as suas forças pa
ra encon'trar o necessitado socorro e só Deus
sabe porque forina conseguiu caminhi:lr por mais
de. um quilometro é1fé atingir a casa do sr. Ciri
lo Uber, local onde, no -momento, se realizava
uma reunião da escola e a que haviam tambem
compareCido alguns de seus familiares.

Apresentando graves ferimentos na cab�ça,
no braço direito e cinco costelas partidas, deu
entrada no Hospilal São José onde, apesar dos

cuidado� médicos, viria de falecer às 1,30 horas,
tendo'o �eu corpo sido dado à sepultura no Ce
mitério Municipal de Retorcida, com g r an d e

acompanhamento, precedendo missa de corpo
presente na Igreja de N.S. do Rosário.

Francisco Greller foi um justo, pai amantis-·
simo e ótimo amigo. Que déscanse em �az.

.
.

Deixa viuva Ema Cazati Greller, e os filhos
Vitório, càsado com Maria PeJrotti; TerciJio, ca

sado com Leonir Demalte; Valerio, casado com

Egilia Pincigher; Clara, casada com Adão Win
trick; Olivia, casada com Wladislau Wijinscheski;
Elsa, casada com Evilázio Pinheiro, ,Olinda, ca
sada cof11 Leonardo Dias e religiosa Irmã Alzira.

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

,Auxiliar de
Escritório'

Pre'cisa-se co.m' urgência,
ES'CRITÓRIO

no.

FISCHER

Rua Mar. Deodo.ro.\- - n/ cidade

Dp., Reinoldo Mupapa

II ADVOGAD� II======

Escritório ao lado da Pr�feitur.a
.

JARAGUÁ DO SUL

Serviço Social da Ißdústria
Instalação do NúcleoRegional
do SESI, neste Município

Edital de Citação'
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado
dS Santa Catariná, Brasil, na forma da lei, etc...

FAZ SABER aos que o presente edital de
citação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou

dele conhecimento tiverem, que por parte de LUISE
LEUPOLD, lhe foi dirigida a petição do teôr se

guinte: PEl'IQÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi-to
da Comarca de Jaraguá do Sul. LUrSE LEUPOLD,
alemã, comerciária, residente no município de Co
rupä, desta Comarca, por seu procurador o advo
gado, infra assinado, inscrito na Ordem dOI Advo
gados do Brasil, Secção deste Estado, sob .o n. 387
e com escrítörío à rua Marechal Deodoro da Poa
seca, n. 437, nesta cidade, vem intentar, pela pre
sente, ação de usucapião, nos têrmos dos arts. 454
a 456, do Código de Processo Civil, no curso da
qual e sendo neeessârío : 1°.) Provará que, nos
têrmos do croquis incluso, estã na posse mansa e

pacífica do imóvel constante de um terreno situado
à Estrada Rio Novo, no munieipío de Oorupä, fa
zendo frente na dita estrada com 100 matros, fundos
com terras de Emílio Larsen, extremando por um
lado com terras de Emílio Pett e do outro lado
com uma estrada sem nome, contendo a àrea de
'10.684 mã., edificado com uma casa velha, de ma

deira, atribuindo a si a propriedade, nos têrmos do
art. 550 do C6d. Civil. 2°.) Provará que tal possa
remonta há mais de trinta anos, sem interrupção,
por sí e seus antecessores, sendo mansa e pacífica,
na fórma do citado dlspositivo da nossa lei subs
tantiva. 3°.), Provará que, "data venia", deve a pre
sente ação ser julgada procedente e provada para
O efeito de ser reconhecido por sentença o domínio
da Suplicante sôbre dito imõvel. Assim, requer a

S. Exoia. a admita a justificar a posse em cansa,
em dia e hora designados, com citação do repre-
sentante do M. Público. Feita a justificação, requer

As.) Walentíno Beber a citação dos confinantes do imóvel e de seus côn-
Adolfo Kluk [uges, se casados fôrem, para, na f6rma do art. 455,
Afonso Wulf contestarem o pedida, seguidos os demals trâmites
Erich Fríedel legais, sendo afinal reconhecidos a pcsse e o do-
Fridolino Wulf mínio da Suplicante sôbre o imóvel em questão .

Eduardo Leschínskí Protesta por prova pericial, testemunhal e depoi-
Victor Wulf manto dos conftnanses mencionados e, dando à
Willy AItrack presente o valor de Or$ 5.000,00 (cinco mil cruzei-
Curt Wulf ros), Pede deferimento (sôbre estampilhas estaduais
Artur Stein no valor de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o
Walter Mohr seguinte): Jaraguâ do Sul, 13 de janeiro de 1960.
Carlos Lesehinski pp. (a) Arquimedes Dantas. SENTENÇA: Vistos,
João Leschlnskí etc... Julgo, por sentença, a justificação de fls.,
Inácio Gonsatt para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Ewaldo Will Façam-se as citações requeridas. Expeça-se carta
Conrado Leehinski precatória a fim de que seja citado, em Florianó--

�=::::=::::::;.;::;:::::;=:::::=::::::::::::::=::::::=--=::=::::::� polis, o representante do Domínio da União. Citem-
:. 'I se, com o prãzo de trinta (30) dias os interessados
li O· n' � [ � FI' h ii incertos, por edital, a ser afixado no Ioeal do cos-

i,l, ri aUtuO r�rnanuo ��II�r H tume, e publicada uma (1) vez no Diário da Justi-
II ii ça e duas (2) vezes no jornal local. Custas pelo
ii Cirurgião Dentista li I justificante.

P. R. r. Jaraguá �o Sul,3 de jun�? de
II II 1960. (a) Ayres Gama FerreIra de Mello, JUIZ de

li Cl1nica - Cirurgia - Prótese - Raios X !! Direito. Em virtude do que chama e cita a· todos
lã li quantos interessar possa e direito tenham sôbre· o
ii Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. II imóvel requerido, a virem, no prázo legal, alegarem
II Próximo à Estação Rodoviária. li o que julgarem a bem de seus �nterêsses 9 direitos.

�_---._�.------.----.---- -------.�!) E. par!l qule che�ue aAo c,?nhsClmdento ded; todos e
.-.- -- -.----- .. -.-- ---- - -----. nmguem a ecue IgnoranCIa, man a expe Ir apre·

tF=:::::::·:=::::--=:::=--::;::::....;:::::;=:::::::::;:::=-..;;;=:::=::::;-� sen Ie edital, que será afixa�o no lugar de costume,

n ...... l:J!o I. .aS � • n � ••• 'III publicado pela ,imprensa local e no Diário Oficial
II

ta � V �
li do Estado. Dado e passadO nesta cidade de Jara-

II .

Á " guá do Sul, aos treze dias do mês de l'unho doii JARAGU DO SUL fi
I' ., ano de mil novecentos e sessenta. Eu, Amadeu:1 I,' )II M d' t P f' " Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a Ayres Gama
!I e 10amen os e er umarlas

II Ferreira de Mello, Juiz de Direito.
!i Simbolo de Honestidade !i

A pre8ente cópia confére com o original; dou fé.U Oonfiança e Presteza ii
ii II Jaraguá do Sul, 13 de junho de 1960.
li A que melbor lhe atende II

ii
.

e pelos menores preços II O Escrivão: AMADEU MAHFUD

�:::::!:::::::::=�:::===:==:::==:=:::==�=:::=J)

A Direção do Núcleo Regional do Sesi de Joín
ville, tendo em vista á instalação ríe um núcleo
daquele prestimoso serviço, nesta cidade, e que
será inaugurado tão logo sejam concretizados os
trabalhos indispensáveis ao seu funcionamento,
Convida todos os Exmos. Snrs. Diretores das entida
des quer índurtríaís, de transportes e de comuni
cações, dêste Municipio, para ums reunião na qual
serão acatadas as opinião dos presentes em prol
das futuras instalações sesíanas 'desta Comuna e

que' será realizads no próximo día 20 do correu
te mês, segunda-feira, ás 20 horas, no Salão Boa
Esperança, sita a rua Presidente Epítacío Pessoa,
em Jaraguá do Sul. "

Pelas atenções dispensadas ao presente con
vite e pelo comparecimento dos diguísslmos Snrs .

representantes das classes acima mencíonaa.ä re

ferida reunião, fico imensamente grata.
MATILDE AMIN GHANEM

Encarregada do Núcleo de Joinville

Proibiçào
Nós abaixo assínados

proibimos' terminante
mente a entrada de pes
soas em nossas propríe
dades situadas em Jacú
Assú, município de Gua
ramirim, a fim de caçar,
pescar, tirar plantações
e causar outros danos.

Combate as

[rrequlanda
........___�_. es das fun·

çöes periód�
cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

llvó,' 'Mãe, filha,
.�:: Todas' d�Yem usar' ..
: .

a nUIIHiEDATlIA'! '

•

� ..

I A vida. de São Jorge
.:,' NA FALTA DE
'y

�pPeTrrE
,

A maravilhosa vida de SÃO JORGE �
começou a ser publicada em capítulos na II
"Revista do Rádio". Tratllfse de uma novela \I
.sensacional que foi irradiada com grande �
sucesso no Rio e São Paulo. Todà a vida '

empolgante do glorioso SÃO .JORGE poderá
ser assim lida pelos seus inúmeros d�votos,
nas páginas que a "REVISTA DO RÁ:prO"
está publicandO todas as semanas.

Magresa
Cançaço
PallideJ
Fraqueza

É ilacli8peDM.�
o tiSO de

':'nma_WiLU!!lIE!iWI' , :: =: _; , !Ii

Fe'br'es .

(Sezões, M.alârias, I
ImpaludIsmo IMaleitas, Tremedeira

,

- CURAM�SE RAPIDAMENTE COM -

.

"Capsulas AntisesonicaS'1Minancora"
Em Todas �8 Boas Farmácias.

I t um produto dos. Laborat6rios MINANCORA g
I - Joinville - Sta. Catarina - H
1lI:s:JlS!!SIIlE1!1 •m$$âiil!!E$,mll!SilBl!!!l�EESF:=-=m

IOOOlllO
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

!Volksbefragungsgesetz
im Berliner Abgeord
.netenhcus

BONN - Der Gesetzentwurf ueber eine Volks
befragung in Berlin wurde am 21. April vom West
berliner Abgeordnetenhaus in erster Lesung verab
schiedet Eine zweite Lesung soll erst dann stattfin
den, wenn die 'die politische Notwendigkeit fuer eine

· Volksbefragung festgelegt ist. In uebereinstlmmung
zwischen Bundesregierung, Allletten und Westberli.ner
Senat sollen Zetpunkt und Formulierung der Frage
stellung e i n e r Volksbefragung bestimmt werden.

Buergerrnersrer Amrehn bezeichnete das Gesetzt als
eine Moeglichkeit, in kuerzester Frisl den Willen der
Berliner Bevoelkerung zu erforschen. Das Gesetz sei
eine potursche Waffe, die jederzeit zur Verfuegung
stehe. Zwi�chen der Bundesregierung und dem Senat
von ßerltrr bestehe volle Uebereinslimmung derueber,
dass das Recht auf Selbstbesstimmung auch auf
Selbstbesslimmung auch auf Berlin auszudehnen sei.
bie Fraktlousvorsitzenden der SPD und der CDU
stimmten dem Gesetzentwurf ohne Eínschraenkung
zu und vertraten die Ansteht, dass eine Volksbefra
gung nach Maeglichkeit in ganz Berlin angestrebt

· werden sollé, riechdem sich Buergermeister Amrehn
in der Begruendung des Gesetzentwurfs bereits in

· dieser Hinsicht ausgesprochen hatte.

Deutsche Ind"ustrie
Messe 1960,

. BONN - 8.36 euslaendlsche Firmen bei insge
samt 4.791 Ausstellern beteiltgen sich an der deut
schen Industrie-Messe 1960, die vom 24. April bis 5.
Mai in Hannover sranfinder. Als fuehrende Auslands
Aussteller aus 24 europeeischen und ueberseetschen
Staaten werden Frankreich mit 177 und Oesrerreich
mit 120 Firmen genannt. Es folgen Grossbritanoien
rnlr 96, die Vereinigten Staaten mit 91 und die Schweiz
mit 8D Firmen. Aus Schweden kommen 60, aus den
Niederlangen 55, aus Italien 46, aus Belgien 34, aus
Deenemark 28, aus Norwegen 9 und aus Finnland 7
Firmen. Im Zusemmenhang mit der deutschen Indus
trie-messe findet am 25. April ein "nordischer Wirt
schaftsrag" statt.

Keine deutsche
an Israel

Anleihe

BONN - Nach Mitteilung von zusteendiger
Seite entbehren Pressemeldungen, wonach zwischen
,der Bundesregierung und der israelischen Mission in
Bonn ogegenwaerlig Verhandlungen ueber eine deut
sehe Anleihe in Hoehe von 450 Millionen D Mark
an Israel stanfinden, jeder Grundlage. Es finden auch
an keinem an d e re n Ort derartige Verhandlungen
zwischen der Bundesregierung und der Israelischen
Regierung statt, Es wird darauf hingewiesen, dass
diese Meldungen von der etmlíchen sowjetzonalen
Nachrtchrenagenrur ADN ausgestreut werden mit dem
Ziel die deuteeh arabischen Beziehungen zu. stoeren.

Zur Behandlung
Berlin Frage

der

Vogelfluglinie, Apotheke "Sobulz"
PUTTGARDEN auf Fehmarn ;- Fuer den Aue

bau des Feehrhetens Puttgarden im Zuge der Vogel
fluglinie wurde heute eine Bagger Insel in den hiesi
gen Hafen eingeschwommen.

Voo ieser Insel .eus werden zuneechst die beiden IAuflageflaechen der Senkkeesren an den Molenkeep-

Ifen bis, zu einer Tiefe von zehneinhalb Metern ausge-
'

baggert, später die Einfahrtrinne und die Feehrbenen. ====================�
Die é\ggerBinsel hall Eimer Bagger mit 800 Li

tern Fassungsvermcegen.· Das ausgebaggerte Material
wird, dreineinhalb Kilometer weiler in den Fehmarn
Belt versenkt.

JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den geringeten Preisen· bedient.

iF:::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::"::::::--:":::: - .==::::::�
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BRASILlA - Wenn di� Bundesregierung nicht H M�DI(}o �IRURGIA.O ii
ehestens díe . versprochenen 700 Millionen zur Ver- .. ::

fuegung stellt, den besteht die Gefahr, dass die fuer !i Formado pelas Faculdades -de Medicina das . Univer- H�
den Monat September anberaumte Volkszaehlung li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
aus Mangel. an Mitteln ins Wasser faellt. Es handelt ii CIRURGIA _ SBNHORAS ,_ PARTOS _ CRIANÇAS B

ii
sich dabei um einen Zusatzkredit. ii Il

Die eigentliche Dotation für dieser Jahr belreuH II CLINICA OERAL II
sich auf lt27 Millionen Cruzeiros. Davon sind rund ii Longa prlltiell em Hospitàis Europeus ii
OOD Millionen fuer den nordamerikanischen Elektro- li ii
nenrechn�r vorgesehen. Die verbleibenden 127 Millio- i! Consultório e residência: ii

Eine "eU;pregada" fragte plich, als ich �och nen, reichen aber' nicht aus, um die Vorarbeiteri zu·1 Tel. 244 "'- Rua Preso Epitácio ·Pessôa; ':405 !!
nicht lange im, Lande war einmal, wie "abraço i,n bezahlen, die 'bereits in den Jahren 1958 und 1959 O S LT S

.

ii
deustch heisse. Ich ueberlegte: abrasa0? Brasso ist geleistet wurden: Die Dotatfot]" wurde uebrigens nocJi

C NUA :
!!

doch ein :vleltalput2:millel, in Deutschland heisst es: nicht é1usbezahh, ebensowenig die zu saetzlichen 400 Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
Sido!. So sagte ich i�r' Sidol und noch einmal Iimg- ,Millionen, die der, Bundes'präsident versprochen halle. Pela tarde: das 1.4 1/2 ás 17 1/2 horas I,
sam und verstaendlich : Si-dool!! Am Abend bec- Dabei fehlen nur noch vier Monate bis zu der

• • li
bachtete, ich, wie sie ihrem f�eund umarmt und Volkszaehlung' die. hunter UmstaendeD' aus Mangel Atellde chamàdos tambem a NOite !l
zaertlich hauchte: . "Oh, sidol!" an Mitreln, wie gesagt, nicht stattfinden kann. 'b:::::::::,=:::=:::::::::::::::==:::::::::::::::::=:::::::::::::::::=::::::=�,:
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RIO - Sachversraendtge sind der Ansicht, dass
den Favelas nur ein Ende gemacht werden kann,
wenn man den Problem der Landflucht und der un

geregellen Blnnenwanderung abhilft. Die Sechver
sraendtgen haben recht, denn, wer eine Favela sieht,

BONN - Zu den Aeusserungen des franzoesi- kann feststellen, dass mindestens 70 Prozent ihrer
sehen ôraerspreestdenten de Gaulle ueber die Be- Bewohner Binnenwanderer aus dem Norden sind.

handlung des Deutschland-Problems bei aen bevor- \
stehen der Ost West-Gesp-aechen wird in Bonner

K It II b S t
.

C t
·

Regierungskreisen auf die bekannte Talsache hinge- ae. ewe e ue er an a
. a anna;

wiesen, dass die Sowjets di,e "Berltn-Frege" erfunden
und die welrpoluische Spannung deswegen hervor

gerufen haben Ihre Inrrenslgens habe es bisher' ver
hindert. dass das �utschliJOd-Problem im Sinne des
Selbstbestimmungsrecht durch die WiedeorvereiniguiJg
geloe§,1 wird. Die Gefahren, die, sich aus der bishe

rigen sowjetischen. Haltung gegenueber Berlin fuer
die Gipfelkonferenz ergeben seien hínreicren bekannt.

Es weere daher besser. auf der Gipfelkonferenz
nicht ueber Berlin zu sprechen. In Bonn wisse man

aber, so heisst es schliesslich, die Vorbereítuugen
fuer die Gipfelkonferenz - was Berlin und Deut
schland betreffe - bei den westlicher Verbuendeten
in den besten Haenden, wie die Washingtoner Aus';
senrníntster konterenz gezeigt habe. ',:'

.

....

·LUSTIGE . ECKE

I

Haarschneiden
Rasieren

und

S. PAULO - Die COAP will lenz die Preise,
die In den Friseurlaeden für Haarschneiden, Rasieren
usw. verlangt werden. Einmal unter die Lupe nehmen .

Im Staat Guanabara ist dergleichen schon laengst
geregelt, ebenso in einigen Munizipien, im Innern des
Staates São Paulo. Hier gab es auch schon einmal
etwas Aehnliches, aber schon vor Jahren . wurden
dann die Preise freigegeben, und. die COAP kuem
merte sich seitdem nicht mehr darum.

Mann will jetzt also die �ache wieder aufgrei
fen, um Missetaende (die es ohne Zwelfelos gibt, ZlJ
beseitigen. In Rio de Ianeíro ist der Hoechstprete
fuer Haarschneiden 50 Cruzeiros, fuer Rasieren 30
Cruzeiros in den Friseurlaenden 1. Klasse ..

Desgleichen wird man die Preise tabellieren, die
von den Damenfriseuren verlangt werden .

Geheimverhandlung
RIO - In der FARESP fand eine Geheimver

handlung statt, die es sich zur Aufgabe geseJzt halle,
den Bericht einer Sonderkommission einzusetzen, die
Llnregelmeessigkeiten untersuchen sollte.

Dabei handelte es sich um das Verschwinden
einer Partie von ôaecken des Kaffee-Institutes, die
dem Vernehmen nach an Privatfirmen verkauft wur

den, obwohl rie zum Einstandspreis an die Kaffee
beuern verkauf! werden sollten.

Man stellte fest, dass estetseechlích zu Llnregel
maessigkeiten gekommen war, die aber als nicht
vorsaetzlích angesehen wurden. Bei der Versammlung Iselbst kam es zu heftigen Debetren zwischen den
verschiedenen Direktoren.

Verlegung IS Arbeitsministeriums
RIO -: Der Arbeitsminister versicherte Presser

vertretern gegenueber dass innerhalb von 30 Tagen
sein Kabinett sowie alle dem Ministerium unterset
henden Autarkien nach Brasilia verlegt werden wuer

den. Ob es nun moeglich sein wird, diesen Plan
auszufuehren, ist eine andere Frage.

Das Problem aer Favelas

FLORIANOPOLIS - In São Joaquim wurden
3 Grad unrel Null gemessen und in Lajes t Grad.
Man glaubt allgemein, dass der Wlnter sehr streng
wird.

.

Volkszaehlung in Gefahr

..

1'::=::::::'-:::::::::=:::::::::::::::::::::--==:::::::::=:::=:::::::::::�-:::::::1\
I Günther W. Gosch ii
II I!
II ii

II ENGENHARIA CIVIL li
li· MUROS PRÉ-FABRICADOS II
" . �
II. INDÚSTRIA DE CALÇADOS IitII

Informações: GO S C H I R MÃO S S/A· II
II sr. Frederico Moeller II
• 1

H � h
II

II I sr. ermann c ütze li
II li

IL' ::

�::::::=::::::::::::::::::-:::::::::=::::::::.=======:!I

9ÄNAOIOL·'
t indicado

DOI euos de
fraqileza. paU·
�,�e
fastio.
Em eua fÓ,.

muia en t r 11 na

V.nadato de

e6dio. Licitin&, Glicerofoefatolt
PepeilUl, DOll dt Cola, etc. do
ação pronta e eficaz Doa ,CS808

de fraqueza e neurastenias. Van.
.4iÖ1 é indicado para homeDlJ, .mo
liberes e crianças. sendo aua för
.mula Iiceuciada pela Saúde"Pu
blica. f

Dr. fernando H. �pringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

o

Consultório - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

_-

••�:::=::::::::::::::::::==:::::::::::==:::=::::::::::::::::::=:::=:::::::::��
li .

Clfnica de Olhos - Ouvidos - Narb e Gargauta ii
li DO I).� •••lil•••111 H
" MOD�RNA B PAtMORQSAMBNTB INSTALADA ii
II A melhor aparelhada em Santa Catarina li
ii Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ii

ii - J O I N V I L E
.

- ii
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7a. Bxpcsíçäc Agro-,Peauário da AssoaiaQÓo Rural
produtos na 7a. Exposição de

Q / 'COLONO! Mostre a pujança de tua gleba, expondo os f teus
1960, no Pôsto Agro-Pecuário "João Cleophas".

Edilal de Praça SERVIÇO MIL·ITAR

o Doutor Ayres Ga�a Ferreira de Mello, Juiz "CamPHnHa do ßlislamenlo Mililar em 1968" o Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
, de Direilo da Comarca de Iaregué do Sul, Estado de Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc... "J OVem, você já se alistou de Santa Catarina, ne forma da lei, etc ...

? "
.

FAZ SABER a todos os que o presente' edital,FAZ SABER a Iodos os que o presente edital, para ,0 Serviço Militar com o prazo de 20 días, virem, ou dêle conheci-
com o prazo de 20 dias, virem, ou dêle conhecirnen-

mento tiverem e ínteressar possa, qUA findo oto tiverem Interesser possa. que findo o mencionado Senhor Empregador: O Sr. sabia que não mencionado prazo, hão de ser arrematados porprazo hão de ser arrematados por quem meís der e pode empregar qualquer individuo de 17 a 45
quem maís dér e maior lauce oferecer, acima domaior lance oferecer, acima do preço da avaliação, anos de idade sém exigir o documento militar do
preço da avalíacão, em frente ás portas do Edifcio

em frente às portas do Edifício do forum, no díe 11 cidadão? do Forum, no dia 11 de julho vindouro, ás 11 horasde julho vindouro, ás 10 horas. os bens pertencentes E que por esse motivo poderá incorrer em os bens pertencentes ao executado Valentin Preí-ao executado Valentim Dreissler, e que foram penho- multa de 100 a 500 cruzeiros. ssler, e que foram penhorados nos autos da açãoredes non euros da ação executiva Que lhe move
executiva que lhe move Hermes Müller, abaixoHeinz Rodolfo, Kolbach, abaixo descriminados:- Então exija a apresentação do documento descrfmínados,militar dos seus empregados, registre o número1 ...:.. A METADE de um terreno situado á Es-

do mesmo e devolva imediatamente ao interessado. 1 - A metade de um terreno, situado á Estrada
trada Ano Bom, município de Corupá, desta Comer • Ano Bom, município de Corupá, desta Comarca,
ca, fazendo frente com terras de Germano 'Prelseler, (Nota n". 10/C - i.960). fazendo com terras de Germano Preíssler, fundos (

fundos com ferras do Domínio Dona Francisca, ex- com terras do Dominio Da. Francisca, extremando
tremando de um lado com ferras de Guilherme Fran- de um lado com terras de Guilherme Franke o de
ke e" de outro lado com ferras do autorgante vende- outro lado com terras do outorgante vendedor,
dor contendo a área de 17.000 msã., registrado nes- contendo a área de 17.000 ms2., registrado nesta
Ia Comarca, sob n. 10172, referida metade avaliada Perdeu-se Comarca, sob n. 101.172, referida metade aliada
em cr$ 6.000.00. ..) em cri 6.000,00.

2 - A J\tiETADE de uma casa de madeira, ra- 2 _ A metade de uma casa de madeira, tamanho
meuho 11 x 8 ms., pintada, coberta com telhas de Dia 5 do corrente, terça-feira, no trajeto 11 x 8 ms. , pintada, coberta com telhas de barro
barro, com luz elétrica e água encanada, edificada entre a loja de Heinz Kohlbach até Jacob com luz elétríea e água encanada, edificada no
no terreno supra descrito, avaliado em Crê. 25.000,00. Emmendoerfer um envelope 'contendo 2 netas terreno descrito no item 10., avaliada em cr$ ...

3· - A METADE de três renchos de madel- promissórias, 1 certificado de bicicleta e 1 25.000,00.
ra, tamanho 5x6 ms. 3x7 rns, e 4x2 rns. respectiva' recibo. 3 _ A metade de três ranchos de madeira, tama-

, mente, edrüceuos no terreno descrito no item n.l, , nho 5x6ms. 3x7ms. e 4x2ms., respcttvameute, edi-l avalista em Cr$ 6,000,00, Pede-se a quem os achou o favor de
ficados no terreno descrito no item 10. avaliada

METADR d FER entregar os referidos documentos ao Snr.
• 6 0000

'4 - A L. e um trator, marca -

d em cr .0 , .

CURSON, motor n.160127' ano de fabl1icação-1951, GABRIEL GESSER, ou na Redação este
4 _ A metade de umtrator,marcaFERGUR-

com .cerrocería aberta, côr cinza, com tonelagem Semanário, que será bem gratificado. SON, motor n. 160127, ano de fabricação 1951, com
pera 3,000 qullornetros, placa n, 27.52-23, certificado :...---------------------- carroceria aberta, cör cinza, com tonelagem para
de propriedade n, 1.9769, avaliada em cr$ 90000,00. 3.000 quilos, placa n. 27-52-23, certificado de pro-
Torel cr$ 127.000,00. � • priedade n. 19769, avaliada em cr$ 90.000,00.
Assim serão os referidos bens arrematados por I U O AS'

Assim serão os referidos bens arrematados
quem mais dér e maior lance oferecer acima do talai M I LH 0- ES M por quem mais dér e maior lance oferecer' acima
da avaliação, ou seja "cento e vinte sete mil cruzei- do total da avaliação, ou seja Cento e vinte sete
ros". Os supra mencionados bens poderão ser exa-

OE PESSOAS ltM USADO CO. mil cruzeiros". Os supra mencionados bens pode-
minados, por quem inrerêsse tiver, ne residência do rão ser examinados, por quem interêsse tiver, na
executado Valentim Preissler, no 'lugar Ano Bom, 10M RESULTADO O PGPULlJl residência do executado Valentin Preíssler, no
município de Corupä, onde se acham depostrados. DEPURATIVO Frutiferas e

lugar Ano Bom, município de Oorupá, onde se
E pera que chegue ao conhecimento de todos, se

EL IX IR 914
Ornamentais acham depositados. E para que chegue ao conhe-

passou o presente eduel que será afixado no local cimento 'de todos, se passou o presente edital que
de costume, ás portas do Forum, e publicado pelo será afixado no local de costume, ás portas do Fe-
jornal local' Correio do Dovo". Dado e passado nes- a SlRUS ATACA TISR o IBSOISrn Laranjeiras, Pe- rum e publicado pelo [ornel Iocal "C:orreio do Povo".
re cidade d� laregué do Sul, aos três dles do mês ceguelros,', Ka- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul;
de junho do ano de mil novecenros e sessenta. Eu, O Ft...... • Baço, o Coraçllo, e

kiselros, Maci- aos três días do mês de junho do ano de mil no-
Amadeu Mehfud, escrivão, o snbscreví. (a) Ayres Ga- Estomaco." Pulm6e8. a Pel.

eiras, jabotica- vecentos e sEIssenta. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão,
ma Ferreira de Mello. Juiz de L>ireito," �ua o... .... Ossoa. ".m..

beiras, etc. Ro- o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello.
A presenle cópia confere cOm o' original; do que namo. c.auelra" Queda do Cabe-

sei ras, Dahlias, Juiz de Direito." A presente cópia confere com o
dou fé. lo AAemla.. Abortos, Camél.ias, Co- original; dou fé. .

jaraguá do Sul., 3 de junho de 1960. Ccnsulte o m�co
niferas, Dal.mei- . Jaraguá do Sul, 3 de junho de 1960 .

• co.. o popular depuraUvo
O Escrivão: AMADEU MAHFUD ras, etc., ele.

P Escrivão: AMADEU MAHFUDELIXIR 914
a.or.n.lvo .. orpAJsmo, Acrada•

... coma .m Ilc6r. Aprovado co

IRO eu.,Uar no tratem.nto da SI
PlUS. REUMA1"SMO da.m�s
Ma ort..... pelo O. N S. P.

Edilal de Praça
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11 Cirurgião - DeutisUi H
ii CLíNIOA - PRÓTESE CIRURGIA li
jj I II
II

, I!
ii A�. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUA DO SUL ii
li Defronte a Igrt'ja Matriz.... . !!
\�:::: !:::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::.�:::4:..,:::::: ::::;::::::: :;:::::::::: :::::::::::: :::�;
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i

ório: Av. Getulio Vargas, 198 I
I

exo ao Depósito da Antarctica) i
ilJlEl5!!l!=Sl�!!!i!Eii!E!f�iiE�q :r:====�.
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O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBOIGUEIRA MINANCORA,
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dIeta!
SERVE PARA QUALQUEf< IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a �ua própria!
Evitará muitas doença� e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo urna l.OMBRIGUEIB!
MIUNCORA para o seu tilhinho.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE

Dr. FraDciseo ADtmrlO PiedoDe
��DICO

Cirurgia Geral de adultos e criançab C11-
nica Geral - \ Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisla em doenças de crianças
'

Atende no HOSPITÀL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

'

,

COKUP'A - 8AN�� CCÀ.lrAH.INA I
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bcs 'GaDiIanes de Bspanha
I D'IA I" o

o espetóculo dO,ano". DIA I

'4
em .inoriumerüal show tio eine Jaráçuá e!" 4"

grandioso 'baile no Clube Atlético Baeperiái .,'
'a maior' e mais espetacular orqu�stra ESPAN H O LA' da a�ualidade',! .

, DE

lULHO
DE

JULHO, I, .. j

Re$erva de mesas "para, o ,baUe na Farmácia Schulz e com o Snr. Rolando Jahnke." NÃO PERCAM

C O R R E I O O O P O VI O Semto ,Anlonio' leva.

." 36 casais ao Altar:
JARAOUÁ �o SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, l81DB JUNHO �B 1960 - No.2.0891isboelas festejam.ANO XL

LISBOA .: Trinta e

JANGO
'seis pares de enamorados'

que r
contraíram matrimônio
em uma colorida cer imô-
nia realizada na Igreja
de Santo Antonio HO

,', 'fa I-x-a pre'p r I-a" di'k;t�' foi a primeira das
muitas tradicionais cvr i
mônias com qUI:! se festeja

No día 26 do corrente,
o dia do Santo mais

terá lugar em, São Ben- amado de Portugal.
to do Sul a Convenção O sr. João Goularr esté tas que foram informados ca, antes de receber a pro- As noivas receberam

da Uniã� Democrática disposto a não partíclpar desta disposição do sr. posta de comícios em se- muitos presentes, incluin

Nacional que homologa- da campanha eleitoral ao João Goulart estão pro- parado, de que a presença do um "trousseau" com

rã a can'didatura do Sr. lado do marechal Henri- .curendo convencer o ma- do sr. João Goularr, ao seu pleto, serviço religioso' p
Ãlfredo Diener ao cargo �üe Lou,. pois �eceia que rec�al He�ri,CJue Loll a não lado, nos comicios, é ín- transpor.te gra tuito, um

de 'Prefeito' daquele pro- ISIO lhe nre muitos votos. acettar a Idéle e fa_zer '!1e�- dlspensavel. almoço de casamento com
gressísta Municipio Se- P f f

mo uma decJaraçao públi- o prefeito de Lisboa e
.

- re ere azer a sua cam-· f
'

t dgundo se conta,.o sala,o penha sózinho, o que lhe
--------------------- o erecimen o e roupas,

Beckert deverá estar 1I- dará oportunidade de não J I· t JAIRO CALADO
móveis e outros objetos��

teralmente tomad_o;, de aracar o sr. Iânio Qua- orna IS a de diversas firmas de Lure seus males e poupe seu

d I d Lisboa. bom dinheiro comprando Oll
vez que e egaçoes

. ,e dros nos Estados em que
.

quast todos os m�mcI- êle tem a maioria. Agora Quarta feira úlnma fa- a im p r e n s a catarinense,
Santo Antonio de Lis· FARMAGIA NOVA

pIOS do n�rte çatarmen- o sr. João Goulart está leceu no Rio de Janeiro o uma das mals brilhantes ���,;- c�:�:ci��iV��s��se se farao _representar estudando com os rnen- J' o r n a I i 51 a [airo Calado, culturas, Correio do Povo '

° v empres Santo Antonio de Pádua .t que dispõe de maior sortimen,na c n ençao, .

-

tores de sua campanha a onde fora submerer-se a apresenta à familia enlu-
_ nasceu em 1195 no to na praça e oferece seus arti-

tando. aSSIm o máximo melhor maneira de dizer delicada intervenção círur- tada e aos confrades de
mesmo local aonde agora gos à preços vantajosos

de brílho ao. grande c0!l- isso ao marechal. O seu gica.·O ilustre extinto era O Estado, os seus seníí- está sua igreja. Sob o Rua Mal. eeodoro 3 • Jar.aguãclave, udenísta de Sao
argumento será de que proprietário do j o r n a I o meatos de pezar. altar mór, debaixo da+Bento do Sul. assim, os dois candidatos Estado, com séde em fio-

'fi)o,,__�_..(fIoi.......oIlI-o<_�

fazendo Campanha sepa- rlenópolis e Presidenre da

radamente, é melhor, de Associação Cerannense
vez que serão teltos co- de Imprensa O seu corpo ,

mícios simultâneamente foi trazido de avião pera
dos dois candidatos sl- a capital do Estado, onde
tuaclonlstas em locais di- foi sepultado. Perde com

Ierentes. Os líderes 10Uis- a morte de Jairo Calado,

Hom�logação da
Candidatura '

Alfredo ,Diener
,

uma escada, esrä' a que
foi sua cas«.

A festa de Santo Anto
nio é celebrada durante
todo o dia com fogos
ar ttfreia is. prúciRl'ões e

reguzrjo geral.
S -ruo Antonio morreu

aos 36 anos dl3 idade

VENDE-SE
Um Motor Oi-o Dircel

15 B,P. marca SI;.;Vltj ano
de fabr icação 1954,
Demais Informações com

o sr. Egon Hoffmann.
Rio da Lul . Jaraguä do
Sul.

Ce ROBEBTO M, HOBST

Seguiu. para São Paulo o jovem acidentado

DE JOINV,ILLE

ADOLFO GEILING
. CONTÉM.

.

EXCELEIT&S
ELEMf:ftTos TORICOS

FÓsforo, Cálcio, Arseniato
'e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalesllentes
Tonico _ dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

, que Ceiam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-I
,

msmo com o

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

INFLA�AÇOES,
C'OCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPI.NH,AS, ETC.

IUOS � DEMAIS

AffCCOU DO ,.

E}('ljarn O Sabão ' , .'

,

Virgem ,Especialida:
ua Cl�o' WEIlEt KNDlU§1fRll!,l ...... ,JonmFfUle

,

(marca RegIstrada),

,e

S��Ã���,RC;t�"
',[SPECIAI;IDADEv

, o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em' ca�á alguni�'.I

I
I

I
E
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