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A prod ..ucãode ar" s�;l
!
Distribuição de sementes

A safra, braslleíra . de I registrando-se, portanto, da Agricultura. O arroz 168Lt 15; Goiás, 381255;
arroz, ,reI�tIva. ao ano um aumento de Cr.... é produzido em vinte Maranhão, 258.235; Para- Leva-se ao conhecimento dos snrs, só-
passado, fOi estimada em 3�1.452.000,OO. �

Em rela- Estados e quatro Terr;· nä, 212.�43; Mato Grosso, cios que esta Associação está distribuindo
3.809,286 tonelad8:s, aeu- çao às áreas cultivadas, tórios. Em ordem decres- 132.130 e Santa Catarina sementes de hortaliças." '

sando um aoréseímo de os in d i c e s a cus a m eente 08 maiores produ- 110.831 toneladas. Por � A dístrfbuíção será feita unicamente

I71.815 toneladas em c?n- 2.511.689 hectares em tores são os seguintes: hectares, os maiores in- � aos associados quites com a anuidade des-
fronto ,com a ocorrída 1966 e �.456,7S6 no ano Estados: São Paulo, dices de produtividade f

te ano. "r
'em 1955. O valor do passado, conforme o 832.052 toneladas; Rio cabem ao Rio Grande do Jaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1967.
produto, que era de Cr'. Serviço de Estatística da Grande do Sul com Sul, Santa Catarina e ,

. .

��.�:�!��.��Ot�71�ô��8� Produção do, Ministério 786.200; Minas Gerais, �.��i�P:es��18�aX:;:t�).e L ��:__f
�===:=============�
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Gerente: PAULINO PEDRIDiretor: ARTUR MÜLLER Imprésao na Sociedade Gráfica A.VENIDA Ltda.
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ANO XXXVII - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 3 de Fevereiro de

Câmara bamentáDeI aaidente de caminhão
Municipal Rouba a vida ao sr, João Franzener

P d d
Doloroso acidente de para sua residencia, de idade, s�ndo natural O seu enterramento foi

, rorroga .,0 O prazo e paga- caminhão regiitr.ou - se quando um caminhão de de Bíguaçu, muito estí- realísado com grande
mento dos impostos A res- pelas 12 horas na Bstre- Massarand�ba, gu.iado mado e home� digno, a�ompanhamento no c�-

,
' da Jaraguá. pelo motorísta LUIZ Bo- sendo por muitos anos mítérío de Barra do RIO

ponsabllídade
I

do Pr e f e i t o o conceituado cid�dio go, o apanhou, esmsgan- o. Presidente. da Oomu- Cerro.
, João Franzener, VInha do-o completamente. 1 nídade CatólIca delta CI-

Diversos projétos de leis guiando sua carroça, a- O inditoso João Fran- dade. Deixa viuva e 9 A enlutada familia en-

travessando a estrada zener contava 67 anos filhos, todos maiores. viamos nossos pesames.
Esteve reunida a Câ- to foi para a Comissão ,=========================================

mara Municipal, que en- de Edueação. '

tre outras deliberações Na hora do expediente Melhores Tariias e ia SEMANA RURALISTA Mais soldados
tomou as se gui n t es: foi lido um telegrama do ( .

ONUAprovar a prorrogação sr. Governador Jorge I peior serviço d D
-

d J
-

-II para a
Para' pagam.ento sem Lacerda, referente a a 10 c e s e e o Io V I e Noticiam os J'ornais domulta dos Impostos até construção da Estrada Desde 8 dias que não "-

28 de Feve,reIr,o e, l.se.n-, cC?ruptr-S,ãO, Be"n,to, do suo1" t,râ,nsita o. ,cor,r,eio, na 'Ol·as 1� e. 11 de feuerul'ro em ',liralI'" dO' �u'l ::��il��� ;ar�On!ins:�!�tan�o,",da' m'!!ta de ��'_'a a!Irm",ndo ,_ 9'!�.� estã.o Red�,���,�V�a.,ç.�o��,�,��. U. ,." ,.,'
u U I U .de Suez; n.o,.lerá ser eu-

a DIVida uva nao aJUt- sendo tomadas a. medl- desmoronando um tunel ,'>- - '." <, • ' ,...y. "

zada que fôr paga até das paraprossseguimento na serra, tem que ser E�teve esta semana em :laragu�, .

onde oon- mentado a' pedídó da

aquela data, com a das óbras ali iniciadas. ' leita baldeação, vindo o fe.ren<:lOu com o.s snrs, Prefeito �Jln_Iclpal, Padre Organísação das Nações
emenda dos srs, João Deram entrada diver- trem sempre com atraso. Vlg�rlo e PresIdente. d� AssoClaçao. Rural, s�a Unidas.

Lucio e Augusto Sylvio. 80S projétos de leis de -

..

excia. revdm!l" Dom InáCIO Kr�use.! BISPO d!i D!o- Estando a disposição
Aprovar por unanímí-. autoria do sr. Prefeito As malas postaís fIcam cese, que velO. tratar da orgamsaçäo da P�Imeira dessa entidade interna

dade de votos e em Municipal, os quaís foram amontoadas ao local do Sem�na Ruralista, que. será levada a eteíto sob cional, o batalhão pode

Últim.a dísoussão, o pró- distribuidos as comissões. desmoronamer;tto aguar-"a orle,ntação daq�,eJe. Btspado. .

rá ser designado para

jéto de Resolução que Os srs. João José Ber- dando Iranquía do tra- Es�as .feUnlOeS c�ntam com. o apo!o. d�s combater no Oriente

autoriza o Presidente a l tolí e José Pasqualini, fego. "

a u t o r i d a d e I Fedet:als, EstaduaIS e MUDlcI.pa�s, Médio, caso haja conflito

promover a responsabi- justificaram a indicação Tambem!l correio de' tendo c�mo contereneístas renomadös espeeíalís- armado ali.'
,

lidade do Prefeito por para ser reconstruido o FlorianópolIs tem chega- tas técDlcos.
falta de cumprimento boeiro na Estr. Corupá, do com �ran�� atrai? Locais e datas daa reuniões
'das leis. destruido a cerca de um o que se JustIfIca deVI-

.
.

Aprovar o parecer da ano, e que com qualquer do ? I!lau estado dos ,DIas 10 e 11 em Jaraguá. do Sul
Comissio de Finanças chuva impede o trânsito cam�nhoes que fazem o « 12, 13 e 14 el!l IDda�al
sôbre a concessão de entre Retorcida, Poço serVIço. « 15 e 16 em RIO do Sul.
bolsas escolares, oom a da Anta e Corupá. O Como se vê, de Dada O niograma de Jaraguá
exclusão de 6 r!3que- pedi�o foi aprovado por adiantou elevar as tari- ser6 o seguinte:
rentes. Este requerlmen- ,unaDlmidade de ,vótos. fas.

TODOS OS DIAS:

,

Os agitadores peronis
tas continuam a trazer

.- em sobreslalto a popu
lação argentina.
A. ameaças de altera

çãu de ordem, obrigaram
o General Aramburu a
tomar medidas energicas,
inclusive na remodela
ção do ministério, .endo'
substituidos 5 ministrol

Todas as manhãs haverá as 9 horas uma civis.

palestra para senhoras e as 14 horas para moças.
Essas palestras serlo feitas por religiosas espe-I
cialisadas. •

O local das palestras será o auditoria do
Ginásio São Luiz, em cujo páteo t"mbem será o

O movimento revolu· tamente com as tropas à horda de salteadores cinema.
cionário que irrompeu de repressão soviéticas, so-viéticos. � No dia 11, as, ,14 horas, as demonstrações
na Hungria no passado numa demonstração da Agora, quando um dia práticas serio realisadas no Centro Agropecuário
mês de outubro, veio mais incrivel covardia e a Hungria ,estiver livre ,"João Cleophas".'

,

provar que tambem lá da mais alta traiçio; os delse regime de escra- Dada a importância dessas reuniõel para os Em seu 'apartamento,
naquele pais centro-eu- outros tres combaten- vidio imposto pelos mo- homens do campo, é de e!perar o compareci- em São Paulo, foi alsas
ropeu, ha os covardes e do denodadamente a si- darnos e sangrentos con-, mento maior possivel. . sinado o Senador' Gesar
os bravos, os traidores tuação dominante, e, de- }luistadores de povos que As palestras versarão sôbre todos OI assun- Vergueiro, representante
e os pat�iótas. pois, com mai. galhardia são .os comunistas-bol- tos rurais, como sejam: plantação, adubação e paulista na Câmara Alta.
I, ainda o invasor rUS80 e chevlstas, o nome dos colheita; criação de animais e aves. Doenças e A assassino foi um so-
Esta verdade fica evi- dessa forma ingressando bravos e patriót8s Josef defesa dos rebanhos. Problemas florestais meca- brinho, que praticou o

denciada pela conduta· na legião dos ,bravos e Dudas, PaIm Malleter e nisação da lavoura, higiene rural econoinia do- áto após uma discussão
de homens como (para patriótas húngaros. Jllnos Szabo será inseri- mésüca, etc.

'

pela divida de dois mi-
.ó citar seis nomes) Lazlo to com letras de fogo no

====================== lhões <!e cruzeiros.
Ridoe, Erno Gero, JanoB Foi uma luta de ho- Pantheon dos Heróil da

, Kadar, JOBefDudas, PaIm mens iguais e de desti- Hungria; mas dos covar�

MaUeter- e Janos Szabo, nos semelha_tes, com a des e traid(\res oomo

personagens de primeira única diferença que os Lazlo Ridoe, Et'Do Gero
linha na rebelião que covardes e' traidores fi- e Janos Kadar nada mais
sacudiu e ensanguentou zeram causa comum não re8tará que uma simplell,
o solo magyar. só com o regime atuan- uma triste e sinistra man-

,te mas ainda com as cha que,' com o ,passar
Os tres primeiros de- hostes invasoras, ao pas· do tempo, desaparecerá

fendendo ferozmente.� so <Jue os bravos e OI da. lem,branç, e da bis
regime vigorante e malS patrlótas deram comba- tórla do nobre povo Hún.
tarde colaborando aber- te ao regime e também garo.

Cartas & Consultas Milho doa EE. UU. e
ovos da Argentina

para o Brasil
C. H. - JARAGUA'. Os recibos de ordenados,

pagamento de assistencia socialt estão isentos de
leios. RIO - A COFAP decidiu

O. P. - CORupA'. Injuria ao emprelador,
importar cem mil, sacos de

d .:lá t' d' milho dos Estados Unidos,prova a,' u mo IVO a Ispensa do emprega o. além de trezentas mil duzias
A. Z. • JARAGUA'. Já esclarecemos aqui de ovos ._da Argentina. Essas

que a lei do inquilinato foi prorrogada at� SI de importaQQes visam impedir o

D b d 1957
encarecimento_ dos dois pro-ezem ro e .

.
dutos no mercado nacional.

.. . .

prInCIpaIS personagens

à. 7,00"horas - Missa Oficial dos Semanista8
às 8,00 horas - Inicio das paJ,estra8 da manhã
às 14,00 boras - Inicio das demonstro práticas
à8 17,00 horas - O'icio religioso na Matriz
às 19,00 horas - Cinema em praça pública.

'�

A Rev'olução Húngara
E seus

No seu bôjo, covardes e bravos traidores e palriólas
.JOSÉ D. CASTI'LHO PINTO

Na Argentina

Assassinado'
o 'Senador
Vergueiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MUDAS
,

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci·

. eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
,Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., eic.

�
f

:>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupá

76•. C. II. M. 5•. D. R.

De PESSOAS Tb USADO CO.
10M RESULTMJO O 'POPUUI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
• SIFU AT. ,•• 8B8A11S.
o va..-. • lJaoo. o Corac;a...
EetrHH80. OI Pul...... • Pele
Produ Oone nosOUOl.....m..
lIMa0.CecueIn. Queda cio Çabe
lo Ana...... e Abortos.

Ccnsu... o rit6c:91co
a tome o p.p.I., depurativo

ELIXIR 914
IRofeneIvo ao .,pAismo. Asnada-

I "' como um 1&o6r. Aprovado co.

mo auxiliar RO (relemento da SI
FILIS e REUMATISMO da meSo

In. orice•• pelo O. N ,S. P.

Dr. Murillo
I

Barreto de Azevedo
I, ADVOOADO ,I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

/araguá do ,Sul

•
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ii Empr- Sul Br,�ileira de. Eletrecidade S-A. II
ii lH:A.rH.IZ: JOINVILLE ii
ii' II
II 'Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: II
II ii
II Uma linha completa de motores nacienais e estrangeiros de alta e baixa ii

n _ rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE MI;DI- , ii
II ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
ti PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- ii

__ I; OS,. de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para linstalações de � iI
/ »: �IIII' 1,1 luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. ,li

�..... III v I A nossa' seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de ii
II instalação de luz e força.

'

,..". ii
�. - ."

�===:::=======================:::====::::::::::::====:::=====:::!I
PRISÃO DE VfHTRE

PpoibiVilo Paulo Wagner S,A.
Proibo sob vigilancia

. LAVOURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
judicial, a 'entrada de pes- . -

sôas e animais no meu J. C ú - Ass ú - Monicipio de SuaramiriRl ...:... Santa Catarina

terreno, slto em Guarani
Açú, assim como, a pas
sagem de carroças, em

fim, a rodos àqueles que
transgredirem a leí, depre
dando portões, etc. etc.

Proporcionam bem-estar geral,
facilitam a digestão; descon
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do �-,'

- MINISTÉRIO DA GUERRA
\

5.. R. M. e 5.. D. t.

Junla de ßlislamenlo Mililar 'de Jaralud do Sul
nOIlCIßS MIUIßRfS \

- ßlislamenln a Revelia
CIDADÃOS QAi CLASSE de 1938
De acôrdo com o § 1-. do Art.' 22 (ia L. s. M.

D8'C.-Lei nO. 9.500 de 23/7/1946, são alistados à re

velia nesta data, os cidadãos abaixo relacionados,
e poderão receber seus Oartítícadoe de Alistamen-
'to Militar, mediante comparecimento nesta Junta.

Emilio Karsten, José Hilbert, Rolf Reinks, '"

Ordival Luiz Demarchi, Herculano Trentini, Ger
hard Gumz, Vilmar Ludvíg, José Wolf, Roqolfo ESTÔMAGO, FiGAOO E INTESTINOS
Liek, Hewich Lipinski, Ricardo Henrique Otto Hass,
Ewaldo Siewert, Edmund' Schütze, Alidio Bísení,
Erico Glowatzki, Nelson Müller, Milton da' Silva,
Liberato Girardí, Rolf Baehmann, Gerhard Heíse,
Waldemar Marutti, Adolar Papp, João Bridarolli
Junior, Rolf Küstner, Hilbarte Fritzke, Alberto
Wandervegen, Sebastião Silvestre, Wilfriedo Ioker,
Alvin Rau, Jayme Patrício da �mva, Edgar Reichei,
Hanno Hermann Orgís, Eduardo Karger, Hilario
de Souza, Leonardo Schwarz, Domingos Bonifacio I16täJ1iWldlll!iiiJlri�iléliII"

Nunes, Eugenio Prestiní, Waldemiro Verch, Rudol-
fo Silva Kanzler, Alexandre Coelho de Sá, Drau-

�-----�sio Pereira, Nereu de OliveIra Alves, Divo Wi,sohral,

NegÓCi.o,
'

,

Drausio Cunha Junior, Pedro Pallarti, Olimpie do CARLOS MBYER
Rosario, Ricieri Antonio Freiberger, Artico Am- urgente _

. brosio Satler, Roberto Liesenberg, Fredolino
Schmelzer, Miguel Maria, Osni Sabino de Oliveira, --- ji=::'-::::":::::::::::'-:::::::::::'-::::::::: ;
Natalicio Antonio Geraldo, Eloi Angelo Zangelini, Vende-se uma casa de ::::;." . '.:�:::

Olegario de Sena, José Batista, Leopoldo da Silva, madeira, perto da cida-:I Vende,-se II
José Garcia, Ari Ribeiro, Ricardo Batista, Oscar de com 3 ou 6 morgos ii Um chão de casa ii
Paiva Filho, Eugenio Fey, Oscar Martins, Laurín- de terra. !1 'I

do Dalpra, Nircio Fernandes de Oliveira, Antonio· Tambem troca-se a oa- II Uma Motocicleta !ICardozo, Oswaldo Brenag, Heinz Bauer, Adarcino sa com 3 morgos por i! Uma bicicleta IISabino, Anatolio Deliss, Harry Santos, Waldir Vai- loutra na cidade.!i I:
late, Lauro Lorenzi (Corupá), Alfreào Schanerte, Imformações com o sr.!1 T,et., 'nest. Ge,ene;. ii

, Adalberto Baade, Ildefonso Philadelpho, Waldemar Bernardino H. da Silva. ·'""1\::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::tf
. Poerner, Leopoldo Friedrich, Oswaldo Sehmidt,
Ricardo Wosgramm, Eugen Josef Lückerath, Wal-
demar Francisco da Graça, Alberto Pacherpsky, -

A

Eugenio Alberto Bächle, Guilherme Niemann, Egon Camara Municipal 'de. Jaraguá do
Fritsche, Siegfried Eugelbert Quost, Martim Kamke,
Germano Alves, Antonio Gumhowsky,' Waldemar
Duwe, Helmuth Kurt Ludwig Grotther, Wolfang H.
Weynen, Erico Arnoldo Kühl, Waldemiro Domingos
dos Santos; João Baptista Siqueira, Siegfried West..

fahl, Wigand Adolfo Huhn, Hartinho A. Pinheiro,
Belmiro Hanisch, Carlos Berri, José Oardoso, Lee
eadio Felíppa dos Santos, Alfredo Ribeiro, Demer
val José Budal, Fernando Voltolini, 'Rlvadavía Tor
rens, Victorio de Souza. Navaldo Maia, Antonio
Fortunato Alves, Dinarte Filogenio Lopes, Pedro
Affonso Moreira, Pedro Camilo, Acacio Fernandes
Dias e Erico Arno Gessner.

Jaraguá do Sul, 24 de Janeiro de 1957.

'IRIO PIAZERA "
WALDf�MAR GRUBBA

Secretário'da I.A.M. Presidente da j.A.M.

Faço saber que a Câmara votou, e eu pro-
mulgo a seguinte _

RESOLUÇAO
ART. 10. - Fica o Presidente em Exercicio

autorisado a promover a responsabilidade do Pre
feito Municipal por falta· de cumprimento das Leis
e atos emanados desta Câmara e bem assim pelas Iirregularidades que venham a ser apuradas no

---------------------- exercício do seu mandato como Chefe do Execu
tivo Municipal.

ART. 20• - As despezas decorrentes desta

M'I LH O'"ES' Resolução, inclusive honorarios de advogado cor

rerão por conta da verba 0-04· 4 do Orçamento
vigente (Lei n. 40, de 7-12·56.).

I ART. 30• - Esta Resolução entrará em vigor
na data da 8ua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrario.

.

t '

Sala das Sessões, em 29 de Janeiro de

1957'1(asl.) . MARIO NICOLINI
Presidente em Exercicio
da. Câmara Municipal

Sul

.RESOLUÇÃO N. 34

'Autorisa o Presidente em Exercício
a pr ()m o ver. a responsabllídade
do Prefeito Municipal e dá outras
providencias

O cidadâo Mario Nicolini, Presidente em
Exercicio da Câmara Municipal de Jaraguá do
Sul.

rc;ISO .panco

'í
Despachante Aduaneiro

Matriz: Rua Babitonga,
"

Final: Praça General
23 • Edif. próprio - Tele- Osório,115 - Edif. eSaata
fone, 213 - Cx. P., 35 - Julia•• Apart. próprio, 32

End. Tel. cBrànco.' Telefone, 4773

t s. Francisco do Sul - S.C. . C u r i t i b a - Paraná

" lmportação - xportaçâo e Cabotagem
t

'

, Questões administrativas

i�
bem como to!Jos os sE'rviços junto à Alfandega
de São Francisco do Sul, são executados com

ponrualidade e presteza, dispondo para êste
fim de uma organização 'perfeita com escriló

i rio e técnicos.

� Dispõe de páteos para 'depõsito de mi:ldeira
junto ao quadro da estação e nos trapiches
de embarque da Conta da Cruz, bem como

{ armaZem para depósito de mercadorias em ge
� ral, JUDtO aos trapiches de embarques na cidade.

t Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de outras
� Mercadortas para o extefi.or do Brasil e

� Localidades Brasileiras "

Tradição de mais de 20 anos, de serviços constantes
maiores firmas do Estallo e dos estados vizinhos.

����������������

,

Assembléia Geral Ordinária
. Convidamos os senhores acionistas para a

assembléia geral Ordinária que terá logar na séde
social em Jacú - Assú, Municipio de Guaramirim, 'as
14 horas do diä 21 de Fevereiro do corrente ano,
a tim de deliberam sôbre a seguinte

Ordem do Dia:
1. - Leitura, discussão e aprovação' do rela

.

t6rio da diretoria, balanço geral, contas
referentes ao exercicio de 1956 e pare

,

oer do conselho fiscal.
2. - Eleição da diretoria.
3. - Eleição do conselho fiscal e seus su

plentes.
4. - Assuntos de Interesse social. •

AVISO. Aohem-se à diaposíção dos senhores
acionistas, DO escrit6rio da Sociedade, 'Os documen
fos de que trata o art. 99, do Deoréto-leí no.2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

- Jacü-Assü, 10 de Janeiro de 1957.
AFFONSO WAGNER
Diretor Comercial

Instrumentos de Musica
Em Geral, especialmente

Gaitas, e, Acordeões
completo sortilllento com 4 - 8 -

12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos
nacionais e estrangeiros

Pianos - Harmonios
Instrumentos pl Orquestras
Bandas e Jazz - Bands :

Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons- Trombones-Saxofones
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EM FIM, :rUDO QUE FOR
DO RAMq V. S. encontra para prentra entrega �a
Fxpedição "LYRA" Musical de Pciulo Kobs'

S,lo BENTO DO SUL - Calx� P�Btcil,'S9 - S. CatarIDa

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHÓS É A

LOM�!!��I,!! e �1�r�n�oCORA
.

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compré hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
MINAlfCORA para o seu tilhinho.

E um produto :ios Laboratórios Minapcora
- JOINVILLE -

jj::"-::--=::::::::::::;;::::::::�:::::::::::::::=::::::::::::=::::::::: ::::::::::::=:::::::::::::::::::::11U'.' �••

� �li li

li ,Irnnspórtes Hírens CotarinenS8S S.' ß. ii
II , II
c' TAC II

ii .,}
.

� H
ii Agente local: SERGIO THOMSEN

ii
ii Escritório 'Técnico-Contábil "Thomsen" - II

�
ih Rua Mal. Deodoro da Fon'5eca !:

• !! (enfrente à Prefeitura Municipal) I!
,ii - li

. II Aceita encomendas e cargas para qualquer ii

�'
ii

'

localidade do país, com fr..éte pago e a pagar ii
'li e reembolso. j!
ii Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II

'II do Sul, à vista e crediário, para qualquer II) localidade do país.
: '1'1' ATENDE à venda de passagens aéreas ao I.il!exterior, pela Scandinavian • Ibéria - Swissair.

: II Informações Departamento de Turismo TAC. ii
"';:" ff.!'•••..

i!:::::::c::::::::::-.::=::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::�:::�::::::::=:.-:::::::=:::::::.-:=f!
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OOBRJ:IO DO POVO DOMINGO DIA 3-2·t961

Em São Francisco do Sul,
Acaraí .representou condignamente

futeból de Jaraguá Ido' Sul
Homenageada Maria' José Cardoso "Miss Brasil de 1956"

Escola 'Jaraguá

o

A direção, da Escola Jaraguá avisa aos srs.

pais que a 12 até 15 de Fevereiro de 1957 termi
nará o prazo para as seguintes matriculas:

1. - 2. - 3. e 4. anos primários;
crianças para o Jardim da Infância.

Pede igualmente, a direção o comparecimento
dos srs. pais de alunos para uma reuníão, a rea

lizar-se à 6 de Fevereiro, com inicio às 20 horas,
numa das salaa da Escola, afim de serem tratados
diversos assuntos de Interesse da Soco Escolar.

A Direção da Escola Jall8016

o

'SANGUENOL'

Por LUIZ G. AIROSO

Como fôra anunciado, no braço' de Vergundes, apelação para o fundo das Ipiranga com: Rubinho,
rumou domingo .último á e o árbitro incontinente rêdes. Pepé depois Gemada e

cldede de São Frncisco assinala penalti que bem Estava assim decretada Jango; Germaninho, Deli
do Sul, a equípe da S. D. cobrado por Iango empa- e selada a vitória do Ace- ma e Benor; Wanildo de-
Acaret onde respirou com ta a partida. rai por 2 x 1.

-,

pois Sacóla, Geraldo, Pau-
felicidade abatendo o Ipi- Aos 40 'minuto's Sebes- linho, Bujão e Diquinho.
ranga Futeból Clube pelo tião nas proximidades do Formação das equipes: Morcadores: janot - t o===:::::::::==:::=:::=:::::::::==:::=:::::::-.:=::::::::::::::::::=::::::=::::::=::�
escore de 2 x t. e Acácio - 1 para o Aca- II

'
.

ii
grande círculo entrega ao O Acara! alinhou: Fio, 'j TIJ) Ifl\ � l[ Ifl\ 1Q) 1C W JE 10) ..

Encontrava-se de visita ponteiro Lino, este despe- Ver gun des e Mário; raf, e Iango de penalti ii Ir K llJI � \UI l1J) 1C 11 jß, 711 i!
naquela cldade, sua Ter- cha para Ianor dentro da Amandus, Maba, Aliberto pera o Ipiranga.' li - II

ra-Natal a senhortra Ma- grande área, este por sua depois Levlnos ; Artur de- A érblrragem esteve a ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 I'
ria José Cardoso "Miss vêz finta o primeiro o pois Lino, Zezo depois cargo do snr,. Antoninho li· EI
Brasil de 1956", e como ii JARAGUA DO SUL STA. OATARINA I

..•i
segundo, entrega a Acá- Fakini, Ianor, Tião e Acá- Maba, com atuação regu-

não podla deixar de ser, cio que ageita e atira sem cio. lar. ii Secção de lavabgem, IdepÓsito de lubrificantes, ii
o Ipiranga F. C. daquela ii com ustíve e acessórios. II

--------�--------------------------------------------�-------- II L b f d li
cidade aproveitou a tarde I II

= u ri tceção-carge e Barerres etc. II

esportiva para em seu

�
II ii
II CONSBRTO - REFORMA E RETIFICAÇÃO DE AUTO- II

. ��::;::;'�·::��é�.SC��. O Municipio Vizinho em Revista II MÓVBL e CAMINHÃO. I!
Terminada as cerimo- II SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO II

nies, deu-se inicio a con- ,Sinöni...o de C.bloco: �::::::::::::.::=:::====::::::=::::::=:::==::::::::::::::::::=:::::::::=:::b�
tenda, e o Iplrange que
vinha de uma soberba
atuação frente ao seu ri
val o Atléríco, esperava
pelo Acerat, em seus pró. O caboclo é a melhor matéria prima de que o

prlos .dornlnlos, onde mui- Brasil dispõe. estas são as palavras que foram dl

tos grandes tiveram de tas numa tarde quieta em Copacabana, por um an

suar a camisa para não tropologísra norte americano. Eu fico índlgnado -

serem derrotados. afirma o cientista - e me condoô quando ouço Ie-

Por isso esperave-se
lar mal do caboclo. E' uma grande calunia dizer que

como certa a vitória do o caboclo é preguiçoso, que o caboclo não serve

gremio da Babitonga. En- pare coisa alguma. O cabaclo é o homem do futuro

treramo, os jaraguaenses na América do Sul. O antropologista americano

surpreenderam, dando lo- chama-se Kalervo Oberg. Kalervo Oberg no Brasi'l

go de inicio, numa tarde a serviço em cumprimento aos, desejos culturais de

inspirada, uma demonstre- todos os homens tem se dedicado ao estudo dos

ção cabal de suas possí- caracteres fisicos do homem brasileiro. Para efetuar

bilidades naquele match, tal estudo viajou por todo o País. Diz ele - já tirei

escolhendo uma tática uma conclusão: - o caboclo é a melhor matéria

muito acertada pera en- prima de que o Brasil dispõe. Explica detalhademen

volver a "pesada defesa te porque dá tanto valor ao caboclo. Em primeiro

tpírangulsra", tomando por lugar - diz que o caboclo é o produto do solo bra

base o fator campo. sileiro, onde os europeus fracassam e se arruinam

Assim mais uma vez o fisicàmente, o caboclo sobrevive. O caboclo é o ele

favoritismo 'foi desmenti- mento que já está adaptado as condições da terra

'do, pois aos 6 minutos brasileira, do clima brasileiro, de tudo que constítue

.da primeira fase, �ebas- a base da vida no Brasil. Cita a seguir que em se- aus en te
lião na cobrança de uma gundo lugar, existe a inteligencia fóra do comum do

até 3 de marco u==:-.:::::.:=.::�=::.::::::==,:::::;..-::::==::::::::::::::;;;;::::::::::::=::::::.;�
falta ettra para a grande homem do nosso sertão. A esperteza do caboclo � ..

área e lonor em espe�acu. que as vezes se faz de bobo mas que é dífícll de ..... .....r ii •• '••• e I " 1188 e R ......
lar virada burla a vlgllen- ser enganado, é apenas uma indicação de sua viva- II
cia de Rubinho, abrindo cidade mental. E' tão inteligente o caboclo que re-

--------- ----- li
o escore e dando' margem

cusa a iluter centra os elementos invenciveis da na ii

á que seu quadro ee sen- tureze quando sabe que será derrotado. Assim a II Medicamentos e Perfumarias

tísse mais tranquilo den- preguiça que tanto acusam o caboclo não é -maís do Precisa-se' ii Simbolo de Honestidade :!

tro do gramado.
. que a consciencia da própria falta de forças para II Oonfiança e Presteza ii

Doí para adiante equlll- domíner condições adversas. Um motorista e II A que melhor lhe atende !!
brararn-se as ações até o Si ele não tem apoio - si não tem équlpa- um balconista com

i! . e pelos menores preços ii

final da primeira fase. mento aldeqtUado. -t'f�em esctolas ----: ��e Ihte enslne!'1 pratica. � _ . .;...__..__.. .._...j)
Na etapa complementar, como p an ar cle� I Icamen e - SI nao em apoIo Informações com

.- - --------.--.---.---;-----.-........

o Ipiranga procurava a I de quem· quer seJa... .como podemos esperar que Maooel F. da Costa S/A.
todo custo igualar o mar- �Ie. trab�lbe, e produza IDtensamenta? Acham que .a em Itapocuzinho.
éador, mas a retaguarda 1�lgraçao e uma res.posta para ?S problemas brasl

rubra sempre vigilante não lel�os? A resl?,?sta fl�al vem ahl. �ala-se. em apro

consentia.
. f veJtar as �a.terlas primas do B.ras�l, �s riquezas do

Aos 36 minutos, uma �olo. brasllel!'o... que o BraSil e rI.co e. extenso.

bola inesperada resvala POI� que nao se es��eçam da maJOr riqueza do 11'::=:::::::::=::::::I"':=::::-':=:::::::�Brasil: O CABOCLO . ,ii II
Com alimentação adequada; com equipamento:: �1 Ji1 :j

moderno, com -o ensino fundamental nas classes pri- U v: tCIDllllitC = se ii
mordiais, edúcaçáó agricola, comercial e industrial, li !! Consu1t6rio e Residência: Rua Preso Epi.
o caboclo é o homem que pode fazer do Brasil uma II A vista ou a pres� li tácio Pessôa n. 206 \8x-residencia de dr.
grande poténcia mundial. ji tação: Õ casas de II A)�aro Batalha).

!I material cl1 mil m2. li Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 ha.
n 2 casas de madeira n 1_1I1_III_II•• III_ .... 3._IFI_II_I... II._III_"

li novas cl 12 t/2 x 37. II - Atende chamados de dia e a noite -

S b 'It' t GUARA
II 1 terreno com casa, ii .,,_ III -,

.

.
- a e-se, que nos U Imos empos, ...

'I ranchos, forno para 11:.1 liill_1 - ._ ......... _ ..._ •• _111_ ..._1.1.. _111_111_11

MIR1M, rem sido, vitima de desastres "não por lima carvão e outras bem� Ij
. só vêz, quanto • questão de veículos a Motor. Por

feitorias com a área li 1-�i��Hl.li!gaml�.isso, a :;>edido de familiares Guaramirenses e Mas- I
l::I

sarandubenses, pessôas idonêGs c\,)nhccedôras das de 116- morgos mais II ,OLINICA DENTÁRIÀ - RAIOS X

respon�abilidades, e, que para evi1ar o derradeiro ou menos, sendo 70 III O O' C b O''·instrumento pulsimetro �os inOCEntes, apelam, à lIlta �:,,���se�:tap::�g�::� IIII r. s ny u a s qUI ,o o
patente Municipal, a fixação de placas no perimetro I�I

E raria, apllrelhamento II .

I
.

.

Iurbano,
. assim como nos setores acolares, bllixan- ii

para quéijdria. Lotes ii CIRUROIÃO DBNTISTA

,do com ésta e outras medidas do regulamento de fi J I d li

Transito, a velocidade vergonhosa de certos moto- ii em oinvi e, perto a II " CLINICA . CIRUROIA BUCAL - PRÓTBSE

Fistas, que desconhecendo a LEI do. amor ao seu li Fundição Tupi e em ii

i-
. Trallmentos de calles sob cDotrlle radiDarAlico t!H;semelhante, fazem do percurso às vistas uma 'pista II

Barra Velha. II!' Moemas pontes millis eil microohll e Dura plalinldo
de, corrida, colol.ando, em confusão o Hipódromo Ilill Preço' de Ocasião. I:' H O R Ã R I O
do Guabirotuba. r li

Tratar com o pro· ii MANHÃ - das 8 às 12

i_ Um verdadeiro abuso. Más ai vai o apêlo, ii prietário do Bar Si- II TARDE - Atende com horas Marcadas .

à quem de direito. S! os que. trdnsgridem! forem, li bériéJ, a Rua Mal. li I
Residência e Consultório ao lado da

apanhados pelos serVidores auxtltares. Oxala ... meu II
Deodoro, t 093 - Ja- II Prefeitura Municipal - Fone 220

velocímetro t devagarinho. Vamos até Cl repartição X.' I raguá do Sul. II JARAGU� o W. li A D SUL - SANTA CATARINA
m

Por LUIZ 'GONZAGA A.. SOBRINHO �"::::::::::::::::==::::::::.-::::::::::::=:::t; �__B6.

•

Trabalhador do sertão ou da reea
Dr. Francisco Antonio Piccione

M:�DICO
Cirurgia Geral de adultos e ertaneas C11·

nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.
?(epafina ./I. S. EspecialisUl em doenças de crianças
da penha, que Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
contem extrato (Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL

J(epático eon- I
JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.

- co R.U pt A.. - 8ANT.A·CATAH.INA
cenirad», nor-
malte« as

funções do

fígado. �1i!BGb'-; _1êI8�gg�@B�_�iI!II!U__iIllII!t.

I FOTO PIAZERA I
____.,--___

I DEFRONTE Á PREFEITURA, - JARAOUÁ DO SUL I
_______ I. Fotografias em Geral - Fotocopias de Documeatol -

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Aceasórios Iemiro IL,::padido. atande a domicilio e tambem
.

.

am localidades vizinhas III
Mazureehen 1iII!II �2AI..._ iIf_\!BP __�

- JARAGUÁ DO SUL -

.,:&'U=:l,_,n- ._III_UI_n._ 11_11'_ II _ E

Femando ·A. SpringmannDr.

Sanglenal

Formado pela Faculdade de Ciencias Mê
dicas da Uni�er8idade do Distrito Federal

CliBlca .MédicI - Cirurgia Geral - Partes,

CONtÉM
ExeEL'EHTES

ELEMENTOS TôNICOS

A PEDIDO

Tônico d�s convalescentes
Tônico dos desnutridos

Os'Pálidos, D'epauperados,
Esgotados, Magros, Mões

que Criam. Crianças ra

quíticas, receberão a to·

nificaçõö geral do orga-
nismO COrll o

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de só ó i o,

I
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Deutsche Beilaqe des "Correio do Povo"

Opfer' ,eines Lastraftwagens.
" In der letzten 'stauge-ITeleg.ramm s. Exc., des' Herr João Franzenerfundenen Kammer-Sitzung Herrn ôteersgouverneut
wurde unter Anderem dr. Jorge Lacerda verlesen, T r a u r i g e s Unglueck 67 Jahre, war. gebuehrtig
folgendes beschlossen: das sich auf den Bau, der ereignete sich am vergo in Bígueçú. Seit vielen

,
. Strasse Corupé-ôão Bento Donnerstag in der Iara- Jahren Praesident der Ka-

- Genehmigtes. Ges�tz do Sul bezieht. In diesem gué-Srrasee. thollschen Gemeinde un-d�!" Kammer das eme Frist Telegramm teilt Herr La- E dl M' serer Stadt, durch seinebl� zum 28. Febr.u�r zur cerda mit, dass die not-
s war um ie .ttags-

Zahlung der munlzlpalen wendigen Messnahmen .zelt als der geschaetzte Chsrakrerzuege sehr . ge-

�teuern, .ohne Stra.fe, vor- seitens des' Staates unter- Landwirt, Herr João Franz- em�rtt9' ehriwntaecrhlaseeSnsetneKrl'nWdietwrne. --------sl.eht, mít Rueckslcht auf
nommen wurden um den

ner sich mir seinem Pfer
die von den !:ferren �am- Bau der dortigen Arbeiten de-Wagen nach Hause
merraeten loão LUCIO �a weiterzufuehren. begab, und' versuchte in

Costa und Augusto ôylvlo das Portal seines Hofes
Prodoehl vorgeschlagene V.erschiedene Gesetz- einzubiegen. Ein sich
und angenommene Abän- Prolekre des Herrn Prae- nähernder Lastkraftwagen,
derurig. fekten wurden den dlver- eus

. Massaranduba, ge-
_ In letzter Abstimmung sen Kommissionen der fuehrt von Luiz ßogo, Der trauernden und so Golden leuchtet die weiss der Bauer; darum

wurde das Projekt aoge- Kammer zegeleltet, erfasste den unglueckll- ploetzllch schwe� gerrot- Herbstsonn� ins Land und ist der Bauernstand auch

nommen, welches den ' chen Mann und zerdrückte íenen Familie uebermlneln beglueckt die ganze Natur religioes geblieben. Er ist� Die Herren Kammerräte .

'h f W d H d dPreesidenren der Kammer ihn' vollkommen. 'wir unser aufrichtiges mit I rer sen ten aerme. em errgott un em

berechrrgr den Herrn Prä- João José Bertoli und José
. Der Verunglückte zählte Beileid. Buntfarben prangen die Himmel naeher verbunden

fekten wegen nicht Befol- Pasqualini unterstrichen Wälder, ein Haufen muntere als andere Berufe.
O'unO' ,der Gesetze zur

die Notwendigkeit, das Stare schwirrt ueber die Wircklich t Der Bauer
to lO> Wasserrohr, in der Strasse F ld O' h b tlí h

.

t
. .

p' r
.

Verantwortung zu ziehen. ZR.
oll.,

F
e er., re er s IC e IS wie em nes er, wie

Corupá-Nereu Ramos, ur els- rage Natur ist anmutig schoen. ein Werkzeug Gottes; er

Gutach!��r��:�f���iS�:� ���h::s�h��i;ei��, ��e��� 'ei.?�!ue����:� u��t:re�f� ���d fein. Schoepfer die

de Finanças" betreffs der in Ordnung zu bríngen. Die brasilianische Reis.. do �inis:ério �1I ,A�ric�l. fris-ch gebrochenen, brau- Und diese alllaehrllche
Schul- Stipendien die in Dieses Wasserrohr ersch- Ernte wurde in, vergo Jahre tura . Der ReIS Wird 10 nen Furchen und vertraut Opferfeier der Natur, nnder
diesem Jahre elngelauten wert bei jedem Unwetter auf 3.809.286 Tonnen ge- 20 Staaten und in 4 Ter- der lieben Mutter Erde die nicht teeglích ihre
sind, mit Aussschluss von jede Verbindung zwischen schätzt, daraus ergab sich ritorien d.es Lan�e� g�p den Samen an, damit uns mystische Vollendung in
sechs Gesuchen. Dieses Retorcida, Poço da Anta eine Erhöhung von 71.815 f1anzt. DIe Statlsllk 1St daraus unser Brot fuers der Kirche am Altare?
Gut a c h r e n wurde der und Corupá. Diese Ansicht- Tonnen zu dem Jahre 1955. folgende: São Paulo mit naechste Jahr komme. Des-Vollzieht sich hier nicht
"Comissão de Educação der beiden Herren Kammer- Der Gesammtwert dieser 832.052 Ton n � n ; Rio Bauern Schritt ist gemes- als lerzres Llebesver-
e Saúde" zugestellt. raete wurde' einstimmig Ernte von Cr$. . . . Grande do Sul mit 786.200; sen und ruhig; feierlich maechmte des goettlichen

'

Im Expedient wurde ein angenommen. 17.180.419,00 wurde dem- Minas Gerais 681.116; sind seine Handbewegun-, Mittlers und Gnadenepen
nach auf Cr$ 17.511.000,00 Goias 381.�55; Maranhão gen. Haelt er nicht jedes- dera eine noch geheim----------------------

erhoehr, eine Differenz von 258.235; Paraná 212.443; mal ein klein Weilchen nissvollere Wandlung, da-

L O I{ A L E S- e-s 331.452.000,00. Die Metro Grosso 132.130 und tune, als wolle er mit der mit auch die Seele ihre
.

von Reis bepflanzte Plae- Santa Catarina 110.831 ausgestreckten Hand des Nahrung habe fuer Zeit
ehe im Lande 'wurde im Tonnen. Pro Hektar kommt Himmels Segen herabfle- und Ewigkeit?

Der Preis des Reises. Wir Waebrend des heutigen Jahre 1955 auf 2.511.689 die groessre Reis-Produk- hen für die kleinen Körner, Gross ist Gott in seiner
befinden uns mitten in Tages, mit Beginn um 8 H$tar geschlletzt, und �uf tion auf dem Staate Rio auf' deren Tod das Leben Scboepfungt Herrlich und
der diesjährigen Reisernte. Uhr, findet die Fortsetzung 2.456.736 Hektaren Im Grande do Sul" d.ann fol- quillt fQr alle Geschoepfe, erhaben ist ihre Zielset
Der Preis ist fuer die der Festlichkeit statt. Es vergangenem Jahre, -laut gen Santa Carartne und die da atmen, die da gehen, zungt Nicht allein gewal
Arbeit unserer Landwirte sind verschiedene Fuss- Bericht des "Serviço de S e r g i P e mit je 2.705; die da kriechen oder flle- tlge Sternenwelten kuen
zufriedenetellend. bellsptele, unree den der Estalíslica da Produção 12.M1 und 1.795 Tonnen. gen? Wie feierlich ist doch den seine Allmacht, das
Die Ernte begann mit Liga e ng e s e h.lo ae e q e der Augenblick der Aus- kleine Weizenkorn redet

dem Preis von 420 bis Spor've�eine, vorgesehen. ,

seat t So feierlich und ebenso von Gottes Weis-
460 Cruzeiros fuer den Heute Nachmittag, um 4 1 Landwl·rtschaftll·che Woche ernst wie in einer Kirche. heil und Liebe zu seineu
Sack von 45 Kilo, und Uhr, findet die offizielle • 'Ist die heute so festlich Gescboepfen.
erlitt einen kleinen Fall Einweihung des neuen der Diözese zu Joinville gestimmte Natur vielletehr Heilig ist das Brot t '
waehrend der fortwaeh- Sportplatzes des Acara; eine Kirche? Ist des Säen, Und deshalb meinte Chris-
renden Ernte. statt, mit dem Spiel zwí- Jaraguá do Sul erhielt diese Woche den ehren- vielleicht auch ein Gottes· tus, als er die Juenger
In Curitiba kostet der schen der Manschaften des vollen Besuch S. Exc., des Herrn Bischof der Diö- 'dienst? Ist es eine Hand- und uns beten I e h r te:

Reis augenblicklicb Cr$ ... 'Aca�ai und des ,Clube zese zu jOinville, Don Inácio Krause, der mit dem lung 'im Auftrage des "Ullser taeglich Brot gib
'1.300,00 bis Cr$ 1.500,00 Atléfico Baependi. Auf Herrn Praefekten, dem Herrn Vikar und dem Herrn' Schoepfers, der einst vor uns heute!" - Das ßrof.
\ der Sal.k zu 60 Kilo, was dem Festplatz wurde bes- Praesident der Assoc,ação Rural Massnabmen betreffs vielen tausend Jahren fuer Leib und Seele.
den Konsumenten zwingt tens fuer Essen und Trin- der Iren. landwirts,cliaftUche Woche besprllch, die spracb: - "So lange die Das hat mich der Sae
zirka Cr$ 25,00 pro Kilo ken der Gaesté gesorgt. unter Leitung der Diözese in Jaragúá do Sul statt- Erde stebt, sollen Saat mann gelehrt, der da still
in der Stadt zu zahle'n. "Correio do Povo" ent- finden wird. Das Programm wird von den Behoerden und Ernte, Sommer und und in Anddcbt versunken

bietet dem Vorstandsmit- des, Bundes, des Staates und des Munizips beiuer- Winter nicht lIufhoerent". den Samen streut.

g.Jieder des Acarai seine wortet, und werden in den VortriJegen tecbnische Ist hier nicha ei'n Got-
GIÚeckwuensche. Fachleute sprechen. tesdienst, bei dem der

Bauersmann den Slimen
Das Programm der Versammlungen: opfert, damit Gott ibn

Am 10 ten. und 11 ten. in Jaraguá do Sul. annehmelí, segnen und
Am J 2 ten. 13 ten. und 14 ten. in Indaial. verwandeln moege?
Am 15 ten. und 16 ten. in Rio do Sul. Der Bauer sieht alljähr-

_ ruer JaraO'uá do Sul ist folO'endes ProO'ramm Iich die geheimnisvolle Die Zeitungen aus Rio
� .. e Wandlung, die sich im de Janeiro melden dass

vorgesehen.: " d u'n k I t; n Erdenschosse die fuer den Suez-Kanal
Taeglich: um 7 Uhr Morgens - Óffizielle Messe der trotz Winters:uerme und bestimmte Anzahl brasilia-

Teilnehmer; Schneegestoeber 'vollzieht, nischer Soldaten durch
um 8 Uhr Morgens - Beginndermorgend- die Wandlung des kleinen Gesuch der "Organisação

, lichen Vortraege; Koernchens zum grossen dps NlIções Unidas" er-
um 2 Uhr Nachmittags - Beginn der prak- Halm, der die brotspen· hoeht werden kann., Da

fischen Vorführungen; dende Aehre reift. Und die brasilianischen Soldd,;,
um 5 Uhr Nachmittags - Me 15 s e in der dann ruft der ,Sommer die ten dem Kommando jener

Mutterkir�he; f1eissigen S.chnitter auf Organisation unterstellt
um 7,50 Uhr Abends - Oeffentliches Kino. den Plan, dies edle Ge- sind, kann das Batalliorr'!
. . schenk goertlicher Guete im Orient eingesetzt wer-

Taeghch, um 9 Uh� Morgens fmden Vortraege dankbar zu bergen, damit den, falls es zu einemfuer Frauen, �nd Nachmittags, 11m 2 Uhr, fuer �ae- alle, alle Wesen essen ernstlichen Konflikt kom-
deis. S!fI!t. Diese Vortraege stehen unte� Leitung und satt erden. Dlis men sollte.

CONTRIBUINTE - J. P. - Zweifelsohne sind spezlahslerter Ordensschwestern. Lokal dieser Vor- w

nur die von der Munizipal-Kammer beschlossenen traege ist das Auditorium des Gymnasium São Luiz, ----------..,..-..,..----------
Gesetze gueltig. Die Zahlungsfrist der ersten Quote in dessen Hof das reffentlicbe Kino einger'chtet wird.
der Steuern wurde, wie aus dem Expedient der Am 1 t ten. um 2 Uhr Nachmittags, finden die

Kammer ersichtlich, bis zum 28. Februar verlrengert. pr�ktischen Vo�!uehrungen im ."Centro Agro.pe�uári�
Bis zu diesem Datum werden die ersten Massnabmen Joao Cleophas ,statt. AngeSichts der Wichtigkeit
unternommen damif. die Praefektur wiederum die 'dieser Versamml.unge�, hauptslecbli�h für die Land

Gesetze achtet, Und mit den Verwirrungen aufge· bevo�kerung, Wird die, groe�ste TeIlnahme an den

raeumtwird.' Darblet�lOgen zu erwarten seID_
. .

•
•. DIe Vortraea-e umfassen saemthche landwJrt-

.OPERARI� - Jar�gu� -: Der Be.Jtrag zu mehr scbaftliche Fr�gen, wie Pflanzung, Duengung und
als emem Penslop-lnstIJut ISt Jedem frelgeatellt. Ernte; Vieh und Gefluegel-Zucbt; Krankheit unà

A. A. - Jaraguá - Ein Brief, dem eine Quittung Schutz der
�

Tiere; Fortstung, Mechanisierung der
beigelegt wird, ist keinem neuen Sello unterworfen. Landwirtschaft, Hya-iene, haeusliche Wirtschaft, U.S.W.

Munizipal- l{alDlDer Trauriges Verkehr
UnglueckVerlaengerung der Zahlung der Munizipal

Steuern - Die Verantwortung des Prae-
fekten Verschiedene Gesetz-

I Beschliessungen

,

Die Beerdigung fand
unter sehr grosse Teil
nahme der Bevoelkerung
auf dem Friedhof von

Barra do Rio Cerro starr.

Sporllesl des, Acarai. Seit
gestern befindet sich die
"Sociedade de Desportos
Acarai" zur Feier ihres ------..---

neuen Sportplatzes festlich
geschmueckt. Ge s t e r n

Nacbmittag, um 4 Uhr,
wurde durch Herrn Artur Die peronistisohen Agi
MUller, ,Präsident der Liga tatoren unterhalten die
Jaraguaense oe Desportos argentinische Polizei' in
dem Sportverein die "Taça staendiger Aufregung. Die
Disciplina" ueberreicht, Drobungen ,zwingen den
welche im Jahre 1966 vom General Aramburu energi
selbigen Verein errungen sche, Massnahmen zu er

wurde. Gleichzeitig wurde greifen, wodurch eine Neu-
,der Manscbaft das Diplom Bildung des Ministeriums,
und die Meistertitel ueber- mit Ersetzung von 5 Zivil-
geben. Ministern noetig wurde.

Die ßrlentinisc�e �lDle

BRIEFKASTEN·

Associação Rural
GelDuesesameo-Verleilung _

Wir bringen der geschaetzten Mitglieder
.echeft zur Kenntnis, dass unsere Associação
mit der Verteilung von Gemuese-ôemen be-
gonnen bat. \

Dle V�rteilung findet nur .an solche Mit
glieder stau, die ihren díeelaehrtgen Beitrag
bezahlt haben.

'

� Jaraguá do Sul, den 31. Januar 1957.

DER VORSTAND.

DER SAEMANN
Hans Schwendler.

Mehr' Soldataß
fuer die ONU

,-,potheke "Sebulz"
JARAGUÃ. DO SUL'

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des IVertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient. ,I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Aos vinte e dois dias do mês' de Janeiro do
.ano de mil novecentos e oínooeuta e sete, p�lai
sete horas, na sala do Forum, Edificio da Prefei
tura Municipal de Jaraguá do Sul, reuniram-se os

'

Vereadores Snrs.: Mario Nicohni, João José Ber
toli, l!'idélilil Wolf. João Lucia da Oosta, José Pas
qualini, A,rtur Müller, Francisco Modrock, Augusto
Sylvip Prodoehl, Erich Batista E> Raimundo' Em·
inendoerfer. Havendo número legal, o snr. Presi
dente em Exercício declarou aberta. a sessão de
terminando ao snr. secretário a proceder, a leitura
d� ata anterior. Submetida á discussão e, votação,
fOI a mesma aprovada sem emenda e asainada pe
la mêsa. O Expediente constou: Cartão-agradeci
mente, da Enlutada Familia Dr. Luiz de Souza.

. Proiéto-Resolução 'que "Autoriza o Presidente em IExercicio a promover a responsabilidade do Pre
feito 'Municipal e dá outras providências"; e Pro
jeto-Lei que "Prorroga prazo de pagamente de
Impostos e Taxas e dispensar pagamento de mul
tas de. Divida Ativa". ambos da procedência do
Vereador snr. Artur Müller. Requerimento dos Ve
readores, Snrs.: José Pasqualiní . e Mario Nicolini,
no sentido de ser telegrade ao Exmo. Governador'
do Estado, apelando para que seja reiniciado a

construção da Estrada Corupá-São Bento. O ve

reador sar. João Lucio da Oosta, solidarizou-se
com o aludido requerimento e solioitou aos seus

colegas, que votassem favorável ao requerimento
em questão. Solidarizou-se tambem ao mesmo. o

Vereador snr. Raimundo Emmendoerfer, em nome

da Bancada do PSD. Submetido á votação, foi
aprovado por unanimidade de votos. Livre a pala
vra, dela fez uso, o Vereador snr. Raimundo Em-

.

mendoerfsr, frizando não ser solidário ao Projêto
de Resolução que, "Autoriza o Presidente em Exer
cicio a promover a responssbilidade do. Prefeito
Municipal e 'dá outras providências", em virtude de
o snr. Prefeito ter sempre agido com regularidade,
tanto na sua gestão do ano passado. como o vem

fazendo agora. Frizou também, que se o Executi
vo tivesse agido contrário á Lei Orgânica dos Mn
nícipios, poderia a Câmara tomar as providências
que a ela compete. Esclareceu o Vereador snr. Ar·
tur Müller, ser excessivamente necessário por têr
mo a situação criada,' em virtude de o snr, Prefei·
to estar desprestigiando a Câmara com suas exor

bitânoiaa, cobrando os Impostos além da fixação
da Lei; fazendo pagamentos ilegais e ainda bai
xando simples Decretos, revogando Leis, votadas
legalmente pela Câmara. Submetido á votação. o
Projéto-Resolução e parecer, devidamente assina
dos pela mêsa, foram aprovados por maioria de
votos. Pediu e obteve a palavra. o Vereador snr.

Artur Müller, requerendo sejo subinetido á dísous-
são e votação, independente de parecer,' o Projéto
de Lei que "Proroga prazo de pagamento de Im- ·f:::::::::::::::=::::::::::.::::::=:::::::::::::::::::::::..':....:::=-

..

.::::=:::::::::::::::::::�

postos e Taxas e dispensa pagamento de multas li Th10> l'H1O> lTrlHI TCl' i\lUfiMl' i\ 'NN' ii
de Divida Ativa", em virtude da exiguid'ade de li 1UI�o .I.I.d�ll\L, 1l\\.ß\ J..VllßU�l� ii
tempo, merecendo O mesmo a máxima urgência H MEDlfJO CIRURGIA.O, 1,.11'
para o enoerramento da' votação. ,Foi discordado II I'

. pelo Vereador snr. Raimundo Emmendoerfsr, [ul- ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
gando ele, ser um Projéto de máxima importância, rI! sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre I�
O qual não poderá ser resolvido em questão de i

.

minutos. Com a palavra, o Vereador snr. Erich ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II
Batista, frizou não estar inteiramente conträrío ao II OLINICA GERAL .. '-.."

prorrogamsnto do pagamento de Impostos, pois o !I ii a

ALIVIA AS
:1 tORga pratiea em H08pitais Europeus ,II

Exeoutivo também iria enviar á Câmara um Pro- ii ,II CÓLICAS
[éto, de Lei â esse respeito, mas' considerou não II Consultório e residência: II
ser essa a sessão oportuna para tratar de tal as- li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 It UTERINAS
sunto. Em seguida foi submetido á :vo�ação, o re- ii CONSULT,AS: !l Combate as,
querimento do snr. A.rtur Müller, �,qual foi apro- �I II

vado por maioria de votos. Em d�scussão e vota-

I ii
Pela manhã: das 81/2 ás �1 horas II 'rregulartda-

ção o Projéto de Lei, que prorroga prazo de pa-

II Pelà tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas III!
.

es das fun·

gamento de Impostos e Taxas e dispensa: paga- ! ções periódi-
manto de multas de Divida Ativa", independente I Atende chamados tambem à Noite II - cas das senhoras.
de parecer, conforme requerimento' anterior, foi �.------_.--..._----------...-Jj :,- -'--'1: 'calmante e re.

aprovado por maioria de votos. Passou-se á Ordem
...-----------.---------------.....,.._

do Dia: Lido o parecer da Comissão de Lagialação guiador dessas funções.
e Justiça. referente aos requerimentos das Bolsas
Escolares. solicitou a palavra o Vereador snr. Bai- te. Livre a palavra, dela fez uso o Vereador Inr.,mundo Emmendoerfer. o qual tecendo comentários José Pasqualini, requerendo seja otiiciado ao snr.

sôbre os mesmos, declarou seu voto, em contrário prefei. to Municipal, encarecendo a necessidade de
Iao aludido parecer, em virtude de ser essa uma um auxilio de cincoenta mil cruzeiros para a r�

atribuição do ExeOl�tivo. Acescentou ainda, 'que o construção da Estrada Ano-Bom. no Distrito de

Governo decidiu não distribuir mais Bolsas Esco- Corupá. O snr. Presidente em Exercicio solicitou

lares. EfiJclareceu o snr. Artur Müller, que o Esta- que fosse apresentado um requerimento por esorito,
do determinou a nlio distribuição de "NOVAS" para melhores esclarecimentos; o que foi concorda

Bolsas Escolares, porquanto os requerente de anos do. O snr. Pasqualini, em virtude das inúmeras

anteriores continuarão a recebê·las. O snr. Emmen- reclamações da população Corupaense, teceu am

doerfer julgou inconstitucional a lei que está sen- pIos comentários söhre os i�postos, os quais pela
do ventilada, 'alegando que a mesma não está en- Lei votada nesta Casa, for�m majorados a vinte

quadrada na alçada dessa Casa. O snr. Artur Mül· por cento, sendo que B mesma foi desrespeitada e

ler em defesa, esciareceu, que o snr. Emmendoer- não cumprida: Acrescen'ou o mesmo Vereador, que
fer julga qtie devem pre,a.le�er OB D!cretos do se as Leis vetadas e aprovadas legalmente pela
Executivo, rlaptando esse direIto da Clamara em Câmara são inválidas,' é desnecessário que a mesma

Legislar e p�sBando á Bua ad.�inistra�ão. Se assi� continue a se reunir. O orador foi muito aplaudido
o fôr frizou o snr. Artur Muller, naO serâ malS nas suas justas considerações. Nada mais havendo

nece�sário a Câmara se reúnir. Encerrada a dis- a tratar. foi encerrada a sessão, sendo designada
cussão foi o aludido parecer lubmetido â votação, para a pr6xima, o dia 29 do corrente, com 8 se

sendo 'aprovado por maioria de ,�tos� P�diu e ob- guinte Ordem do Dia: Trabalho das Comissões.

teve a palavra o Ve:"eador snr. Joao LU�IO da. Cos- Não compareceu á Presente Sessão, o Vereador snr.

ta Lider Udenlsta requerendO que os requerlmen· Durval Marcatto. Sala das Sessões, em 22 de Ja

to� de Bolsas E�colare. fossem encamiuhados á neiro de 1957.

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, e

posteriormente â Comissão de Eduoação, Saú.de e

Assistência Sooial. para Um completo e aperfeIçoa
do estpdo. Em votação foi aprovado unanimemen'

..---

.Câmara Municipal
Ata da Reunião Ordinária de 22·1-57

Seu lar também merec:e o melhor t

REFRIGERADORKILVINATOR

(1)

Declaração

Pequeno
p�r fora•••

mas

grande
por
dentro'

Gabinete exclusivo "Frio Total" - com "espaço refrigerado até o chão"
Congelador "Largura Total" - capacidade poro 18,5 quilos
,Compartimento para manteiga na porta
Prateleiras - de fino acabamento, com bordas douradas
Vitalizador - conserva frutas, legumes frescos e úmidos
Prateleiras na porta
Bandeja de carnel - com capacidade para 9,5 quilos
Ullidade Selada "Esfera Polar" - Garantida por 5 anos I

Eu abaixo assinado,
PEDQO BEN'TO, lavra

dor, residente á Estrada
Nova. declaro que no dta
16 p.p., vendi uma partida
de -arroz ao Snr. ROLAN
DO DORNBUSCH pelo
preço certo de Cr$. . . .

420,00 a, saca.

Agora o Snr. DORN
BUSCH, só quer me pagar
Cr$ 320,00, sendo que o

preço nesta praça hoje é
de e-s 380,00.
Tenho procurado o ônr,

DORNBUSCH por três
Vezes pára acerto de co

brança, tendo ele respon
dido Que pagaria s6" o

preço de Or$ 320,00 caso

conrrérío- retire o arroz do
tanque.
jaraguá do Sul, �8 de

janeiro de 1957. '

PEDRO BENTO

Reconheço verdadeira a

firma supra de PEDRO
BENTO.
jaraguá do Sul, 28 de

Ieneíro de 1957.
Em teine HAS da verdade.

O Tabelião
Hilario Alido Schiochet

I �U�UE�OL
COtiTÉM
.EICELEIfTES

ELEMUTDI TOIfICDS

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

TOlleo dos eOlvalesllentes
Tonieo dos desnutridos l
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra-

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga
nismo com\ o

\ §angllllcIDlO!

Cure seus males e, poupe seu
bom dineiro comprando na

FAftMACIA NOVA
.e ROBERTO M. BORST

'

. A que dispõe de maior sortímea,
to na praça e oferece seus

. arti.
gas à preços vantajesos

'

Rua Mal. Deodoro 3 • JarRguá
��

Ajudantes
para 'fundição

procura-se

eia. MaqUinas Famae

Não'perca esta chance de possuir um KELVINATOR I

FABRICADO NO BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORiFICAS LTDA

DISTRIBUIÇÃO ,EXCLUSIVA DA COMPANHIA -COMERCIAL BRASILEIRA -' SÃO -PAULO

CONCESSIONÁRiO '*-eL�a:Eo./a. AUTORJ.ZAÕO

CASA· SONNENHOHOL

dJ"••••:r.x.·••4.....iIti••••••••� .......•4.i••4•••••••-:-,j••4••••••••"••••••••4••y•••••'\ .t.��.
li ClfDiea d. GUtOI - Gari.o. - lariz e Gargallta g
{�. DO •• ._ ....11••••• ' B
g .

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA B
� A melhor aparelhada em Santa Catarina B
li Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" B
l: - jOINVILE - B
, " ,;;:::

••
*•••••••�:�····.:."e·····.··.·"·····.··��-:,··.··*·�········ ,. ,

.

�.••.••• 't:

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
- Partol' "Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bis,turi-détrico '" Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e' azuis.

Avó, Mãe, Filha,
.

Todas devem usar' {' §
, 1"flUIItSEDlfIJjl!;'? �

ÇaSA.} MARIO NICOLINI
JOÃO J. BERTQLI
FIDÉLIS WOLF
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ANO XXXVII - JARAOliÁ DO SUL - DOMINOO, Õ DB FBVBREIRO DB 19õ7 -

.

C O R R E 1·0 '0 O· P o· V o,�lI'h�F,.,r.:r:5�:7�;;i�la�.., lJ.., Maleitas,
,
Tremedeira

- CURAM-SE, RAPIPAMENTE COM ..,....

"Cápsulas Antisesonicas
..Minancora"

SANTA CATARINA - N. t.9211

Em Todas as Boas FarmáciasL Q, C A I S Sociedade Masical ((Rio Negrinho')
. ,

Da Sociedade Musical cRio Negrínho» recebe-
, 'acis miaras. APrefeitu- tU080 vigario da Paro- mos a comunicação da eleição da nova 'Diretoria
ra mandou um tropeiro quia e o sr. Prefeito que ficou assim consnrutde:
a Lages afim de com- Waldemar Grubba. A ví- Presidente de Honra: Frederico Lampe.
prar um lote de vaquí- sita tinha por 'fim trocar Presidente: Vagcmiro Ieblonskt,
Ihonas para revenda aos ideias sobre esse impor. Vice-Presidente: José Zipperer Néto 'Redistro Civil de João Oamíllo e -de
nOSS08 lavradores.' tante conclave, ficando 10. Secretário:, Nivaldo Simões de Oliveira.,.. Emiliana Fernandes.
Acontece no entanto, assentedo que�' do pro- 20. SeoJle.tário: :

. Agenor Gullgen, Aurea MüÜer Grubba, Oticial Ela, brasileira, aolteíra,
que a compra não latis. grama a set organisado 10 . .Tesourelro:

'

Eurico Prüss. do R e gis tr o Civil do doméstica, domiciliada e
'fez aos íntereaeados, vis. entre o sr. Prefeito e o 2°. Tesourelro: Albino BorJikovsky. I('. Distrito da. Comarca Ja- residente neste distrito,
to que a maioria" dos Presidente da Associa- Dlretor' Técnioo: Antonio Vicente Thomaz, raguá do Sul, Estado, de á Estrada Jaraguá, filha
animais, são de raça in- ção, constaria a demons- Dir. Técnico Auxrlrer : Humberto Lindner.' Santa Catarina, Brasil, de Salvador Afonso Al-
ferior, sem qualquer ca- tração prática no Centro Diretor Artfstico: José de Ollvelra, faz saber que comparece- vel e, de Doroteia de
raterisca de qualquer A g r o p e c u á r i o "João Orador: Rodolpho Jablonski. ram no cartório exibindo os Freitas.
gado de produção lei- Cleophas", no dia 11 do Conselho FiscaL: documentos exigidos pela lei

I E para que hteira. 'corrente, a8 14 horas, Presidente: Alois Taschéck. afim de, se habilitarem para nhecimento de Cto%ie,��nd�i'I'endo.sosredo mais da com. apresenta9ão de Membros: Affonso Weiss, Bivino Ta- casar-se: "

dimetade do gado em Ja- maquinas etc. schéck, Rrl;doll'n A t J
-

S h' W' ld'
. passar o presente e ital que.' n OD, oao C ler e a ormro

Edl'tal n. 4.145, de 24-1-57'. será publicado P'ela impren-raguá, a Prefeitura man- Francisco Anton.
dou O tropeiro vender a Acontece que o pro- Irineu Camillo e

5� e em cartório onde será
,

ob 8' C Nã f It d afixado durante I � dias. Si8 ra em io erro. o I grama, numa a a . e
O d E t fesla do Ac.rat. Desde on-

Maria Salvador Alves
, I b di'havendo ali pretenden- ética, de educação e do- ,reco I Irroz. 8 amos a guem sou er e a gum im-

tes,. leguio O gado para losamente, por politica- em plena colheita do tem que a Sociedade de ' Ele, brasileiro. solteiro. pediments acuse-o para os >

Massaranduba, na pro- gem numa reunião mui- arroz, que este ano al- Desportos Acarai está operário, domiciliado e fins legais. '

cura de trouxas para ta léria, foi mandado eançou um preço com- em grande festa com a re8idente neste dist�ito, AUREA MÜLLER GRUBBA
aquilição. imprimir sem aquela par- pensador para o traba- inauguração da n o v a á Estrada Jaraguá, filho Onerai

te e sem a eoneulta- a08 lho dOI lavradores. praça de desportoB.
Fall� de élica. Ço� refe- demais componentes da I A safra abriu com o Ontem as 16 horas, o civil na residencia dos

rencie a um boletim so- eomíssão, o _que viria preço de 420 a 450 cru-
sr. Artur Müller, Presí- pais da noiva.

bre e program� da la., ,trazer confusao, ns for-, seíros .o Baco de 46 qui- dente da Liga Jaragua- Os noivos recepeíona
Semana Ruralista em m� de costume, pelol. 101, tendo. tido ligeira ense de Desportos fez ram fidalgamente os seus
Jar�uá, quere.mos. es- or�entadores do. sr, Pre- baixa a medida que a entrega da Taça Díseí- conVidados no Salão doá
c�arecer o segwnte. Em Ieíto. colheita vai aumentando. plína, conquistada por Atiradores.
dias da semana passada, ), aquela simpatica agre-
estiveram em visita ao Queremos _ com esta 'Em Ouritiba o arroz míação em 1956, bem aliwer$j,ios. Fazem anos

sr. Artur Müller. Presi- nota, esclarecer que está custando Cr$.... aasím foram entregues o h?je a :raJ AéaM�flIer, VA N AO IO ldente da ASloeiação Ru- aquela demonstração se- l.ãOO,OO- a 1;600.00 o saco diploma e faixa8 do cam- �lU;::'nineO ��nno� fifh�ral, 08 snrs, revmo. D. rá realisada na hora e de 60 quíloe, o que obri· peonato de' aspirantes. ,do sr. Leopoldo Fiedler,Ináci� Krau�e, Dignisli. l�cal•.designado., disto

I
gá o conlumidor a pa- Hoje continurão as fes- comerciante em Estradamo BISpo Diocesano, Pa- cientifIcando OB menos gar cerca de Cr$ 25,00 tivicl_ades com inIcio as Schroeder.dre Orlando, Kleis. vir- avisados. o quilo. naquela cidade.

8 horas, com diverlos Amanhã a sra. ,Lidia
================::::::::::================= jogol dos clubes filiados Erlching, esposa do sr.

�;_"'<!J_"<'Jo_"'<!I'_Ioo(!lo_"<!Jo"""'o(!Jo"""'����.,
a Liga. As i6_:,horas se- Jorge Ersching, ·alfaiate
rá oficialmente inaugu- nesta cidade e' a srta.

,

rada a nova praça de Ortrud, filha do Pastor

'i
Desportos e as 17 horas Waidner, residente na

a partida. principal entre Alemanha.
a S. D. Acarai e o C. A. Ainda amanhi a sra.

t Baependi.' Yalesca S. Schmidt, es·

, No local haverá um posa do sr. Alex Schmidt,

i
bem I

inst81ad.
o bar e res- relidente em Joinville.

taurante. ' Dia 5 a menina Tere-
A Soco Acarai, na8 zinha, filha do sr. Alfon- ---------

,

pessoas de S,6US dirigen- so Nicoluzzi e o jovem mesma data o sr.. Euge
tes o "Correio do Povo" Eugenio Strebe. ,nio Pradi Sobrinho, re-

i apresenta cumprimentos. Dia 6 a sra,' Gertrudes
sidente em Itapocuzinho.

,

.
Bruch, esposa do, sr. A todos os aniversa-

J i,'
Enlace Mees - Sassen. Rea- Adolfo Bruch, QO,mer-

riantes 08 cumprimentos
v

Usou-se ontem em Co- ciante nesta cidade, do "Correio do Povo"�

I rupA o enlace matrimo..; ,Dia 7 a srta. Claudete, Casamentos. Realisaram-
,

'

( nial da senhorita AlciÍla filha do sr. Claudio Stul- se ontem nesta cidade

) " Mees. diletk' filha do ca- zer, residente �m Rio os seguintes cl,lsamentos:

J f
sal Francisco Mees, com Vermelho. Norberto Oliveira Cunha

, o jovem Hélio· Sassen, Dia 8 o sr. FrancilCo cQm a srta. Osilia Jun-
filho do casal Carlos Mei�r. 'Na mesma data kes Pe.reira; A nd r é

L
Sassen. o sr. Emilio Behling: Schwerkowski com a

,O áto religioso foi rea� ,Dia 9 a sra. Otilia Mo· srta. Otilia Raboch e

lisado na Capéla do Sa� a.r, esppsa do sr. Her- João Julião lnácio com

.

'

,grado Coração, no Se. minio' Maser, residente a srta. Geraldina Anna
�"'_�.���� minário de ,Corupá e o ,em Unifio'da Vitória. Na de Jesus Cordeiro.

� um produto dos Laboratórios MINA�CO�A I- Joinville - Sta. Catarina -

,
..

LUCU_ I 1. I I .11: II!

MAGROS�.

FRACOS

t indicado
nos C&II08 de
fraqueza, pali,
_d�, magrezil e

'

fastio.
Em !!lua fór'

" mula e D l r 11 III
Vanadaio de

sódio, Licitina, Glicerofoirat().�
Pepsina, noz d� Cola, etc" de
ação prontà e eficil.7. noo CIIIB08

, de fraqueza e neur:;'llt�ni&s. Vana
diöl é indicado pll.r� homens. mu
lheres e oriançaa. sendo, Irua fór·
mula licenciada pela Sande 'Pu-
blica.

"

�================��
,

CDIIRA casP"
UEOA ODS Ca.

BflOS E DEMAIS

InceDn BP ,

.

. OURO CAmuol
TONICO CAPILAR

POR EXeELENCIA

PA R A F e R I DA S,
E C Z E M A S,
IN'FLAMACCES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ES'PI N H.A 5 I E TC.

�================� .

.

�
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!I ,Pudl'm Medeiros - A Melhor' Sobre'mesa �
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, •

!
.

I economisa-ae tempo e dinheiro.

Lavando �OrTl ,Sabão (Iaarci Reg1strada�

Virgem Especialidade
da ClAo WEllElL KN�l[J§IIK![ JOllIDlville

)

•

I
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


