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ANO XXXVIIl � JARAGUA DO SUL - Domingo,,28 de Julho de 1957 ;_ Sta. Catarina � N. 1.948

Governador

Completou, Jaraguá do Sul, dia 25 úl'
timo o seu octogésimo' primeiro ano de
.fundação.

De ha muito, o nosso MuniP.1!up ,&Unjpu'
'a sua maioridade politica, 80.1, aôoiinis..
trativa e operosa.

O marco plantado pelo Çoronél EmiJio
Carlos Jourdan, em 1876, viu ao seu dere
dor, erguer-se uma comuna das mais pro
gressistas do nörte Oatarínenee. ,

Subindo o Rio Itapocú, auxiliado por
operários seus, caboclos e pretos, contrata
dos na vila de Barra Velha, depois de pe
n0808 mêses de trabalhos exaustivos á bordo
de frágeis canôàs, o Curonel Jourdan, apor
tou nésta abençoada terra virgem ainda,
,que o' recebeu com a fertilidade de seu

solo, qual braços amigos, o homem civiliza
do, propiciando, o desenvolvimento de um

simples povoado ao n08SO exuberante Mu-
nicípio de hoje. "

Face ao assombroso desenvolvimento
lógo de início assumido pela nóva Povoação,
foi arduamente disputada entre os Municí
pios de Joinville e Paratí, para sómente

. vinte anos depois de sua fundação, ser ele.
vada a categoria de 'Distrito do Município
de Joinville.

Já em 1934 éra elevado o novo distrito
á Município, tendo Hansa como seu distrito.

Como intendentes passaram pela -admí
nístração de Jaraguá do Sul, Victor Bosem
berg, Henrique Píazera, Leopoldo Jansen,
Arthur Müller, João Doubrawa, Roberto

, Marquardt, José..Bauer e Waldemar Grubba.
Como prefeitos, José Bauer, Waldemar

Grubba, Leopoldo Gerent, Tte. Rui Stokler
de Souza, Tte. Leonidas Cabral Herbster,
Renato O. Seara, Joaquim Piazera, Walde
mar Grubba, Arthur MUller, e na atuaU-dade
novamente Waldemar Grubba.

Ao Coronél Emilio Oarlos Jourdan, seus
operários, canoeiros, e a êstes ilustres eí
dadãos deve Jaraguá do Sul, o seu pro
gresso" e a sua estrutura politica e social.

Do Coronél Jourdan a Waldemar Grub
ba, todos os que administraram este torrio
catarinense, o fizeram com idealismo e al
truismo, vendo nésta magnifica terra o

êmulo propulsor do progresso, e no braço
de sua operosa população a pedra angular
de uma civilização, para que nós hoje ti
vessem.os êste magnifico Município incon
testavelmente um dos mais progres8istas no
norte do Estado, e razão' do justo orgulho
daqueles que aqui tem terra natal e adotiva.

Pelo teu 81°. aniversário, Jaraguá do
Sul, os teus filhos· te cumprimentam, e aqui
fazem a, solene promessa de cada vez mais
trabalharem 'pelo teu engrandecimento e

progresso, para maior felicidade de todo� nós.

DIA DO COLONO25 de Julho -
Quem fixar, num eeque- Chama-se a isso "co- cultura e evolução, pode-

ma, os contornos geográ- Ionização externa", pare riamos denominar "colo
tícos do Brasil, terá ein destacar o fato histórico nização Interna";'
largos traços a idéia su- da fixação de nossas O d h
mária do que foi a colo- fronteiras com relação aos

ia 26 de jul o assi-
nala a data Iestlva do

nização brasileira em 400 países vizinhos, de nossos "Dia do Colono". B' uma
anos de . penetração no direitos e deveres na or- efeméride da nossa "co
vasto território desconhe- dem internacional. Ao Ionização Interna", B' a
cído, sua conquista e por outro fato histórico, que data em homenagem aos
fim sua defesa através

IS�
relaciona ao povoa-b' I

das. armas ou da dlplo- menro do país, seu, de-
ravos Imigrantes a emães,

'macia.
'

seavolvímenro interno, sua (Cont. nll 311. pjg;nll)
)

Dr. LUIZ DE 'SOUZA

1- UM PIONEIRO
essa alma nobre e caridosa,
mas nem porlsso sua memória
deixa de se perpetuar no trans
correr e llvultar dos dias, cres
ce a sua lembrança, presente
que está na Data por, cuja
significação e cultuação foi um
dos primeiros a se debater -
O Dia do Colono.

As homenagens que no dia
de hoje se prestam à figura
valorosa de Artur MUller, com
a inauguração do seu retrato
do "Posto Agro-Pecuário João
Cleofas", do qual foi fundador
e intransigente idealizador, essa
homenagem póstuma é um
preito pálido mas não menos
síncéro da pujante classe 80
seu guia � ex-presidente, a

quem a colonía de Jaraguá do
Sul sabe quanto deve pelos
sacrifícios que a ela prestou,
pela servnude que sempre de
monstrou e pelo cerarer com
que sempre se evidenciou em 'Idelêse da classe - alicerce de
Jaraguá do Sul - o Colono. I

Ao transcurso das comemo

rações do "Dia do Colono",
que tão particularmente diz
respeito às tradições de Iare
guá do Sul, nas homenagens
que se prestam aos bravos co

lonizadores, os que constituem
os recursos naturais da puían
ç� econômlca de toda a Nação
e a grandeza e a independência
de seu povo, nêste dia cari
nhoso para a nossa terra no
culto ao Hornern da Enxada e
da Charrua, se destaca, em
'todo o Munlcíplo, enüleíra-ee
entre os primeiros propugna
dores do Bstado em pról do
colono, essa figura dlnâmlce,
êese espírito empreendedor,
ousado e vitorioso, que foi o
baluarte agro-pecuário de Iara-

, guá do Sul - Artur MUller.

Não qulz. o destino que' o
povo comungásse, também este
ano, com a alegria de Artur'
Müller, sempre na vanguarda
dos nobres empreendimentos,

�oldado incondicionál das cau-

••TUR MÜLL••

sas públicas, de acendrado e

peculiar devoção aos proble
mas da nossa "HInterlandla" .

Já não está mals entre os
vivos eese espirifo combativo,
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':::::"'1 Refle�MelO
realista, de Augusto Sylvio; exce- ')

:
lente apresentação gráfica, formato 16x24, õ68 �:.l Se desepaeeeesse o mal a Iundç,
páginas, capa em tricromia, fino papel buffon J por os homens pensarem com mais tino,

8.: a nossa vida então, seria um hino /

g O Engenheiro Misael de esperança e de gôzo maís fecundo ...

{:::.:
. Se houvesse pura fé sem desatínoNão o encontrando em sua Livraria, pe-

ça-o, pelo Reembolso Postal, à Edttôra Edi- e sómente existisse amôr profundo,
- "C I " C' P I '417 J' '11 tudo seria encanto nêste mundo;

: ����a C���in�. aixa osta, o - omvi e

-'J e o paraíso, de todos o destino!

� ,�J Infelizmente, os homens são errados I ...
.......... .,� 'O �:"._.� 'j�u.··.··.·.,c:���··.··· ·.,r· ····.,o Preferem, ser dos céus abandonados,

e viverem sem paz, sem fé, sem Deus!
Por isso é que se perde a humanidade ...
porque má fé, rancor e falsidade .

'são .puras maldições' dos ätos seus!
; 'Jarsguá do Sul� 28 de Junho de 1957.

I .

VIAGEM DE INSPEÇÃO - O sr. dr. Aroldo
Oarneiro de Carvalho, Secretário da Viação e Obras
Públicas, de 22 a 25 de junho pp.,

.

realizou uma

viagem de inspeção às obras executadas, pelo Setor
Rodoviário do POE, no norte do Estado.

LOCAÇÃO PÓRTO UNI.10·RIO TIMBÓ - O
Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em sua

sessão de 2 de julho pröxímo, apreciou e registrou
o contrato celebrado entre o Govêrno do. ES.tado
e a firma SAJO Ltda., para a execução dos 89r

víços de locação do trecho Pôrto Uníão-Rio 'I'ímbô, ----'-------------...,..,.�-�......,_...,...-

da Rodovia Pôrto União-São Francisco do Sul, do do- coerente, foram recebidas, pelo DERISC,. pro-Plano de Obras e Equipamentos. postas para a importação de equipamento rodoví-
.

A firma contrataute já locou, até; à presente ärio, por aquêle Departamento.
,

Idata; mais de 22 quilômetros, possíbilitando, assim, Trecho P"r'to Unl·a-o-RI·. TI'mb6 _ De 16 a 29 de [un-a execução dos se.fviços de terraplanagem, centra- U

tados na mesma época, ho, no trecho Pôrto União�Rie 'I'ímbö, cujos ser-
.

MAIS EQUIPAMENTO PARA AS- OBRAS VIÇOS da terraplanagem e8�ao a cargo da SIN.ODf CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA" ERODOVIÁRIA� A f' "O t k E" h' Ltda., foram removídos cerca de 9.300 metros ou-

"
o -:- Irma on e" ngen ana bicos de material terraplanado. . ARQUITETURA DA OITAVA REGIÃOLtda. , contratant� do t�e,cho BR2. -: Trombudo I Por outro lado, o serviço de locação atingiuCentral. da rod�"Ia Cur,Itibano.s,ItaJal, do Plano

a estaca 821-
de Obras e EqUIpamentos, acaba de aäquírte para , .

I
•

aquêle setor 4 tratores D 8, sendo que
- dois já .

Ponle sAbre o RIO Tlm�6 - No parlO'do compreen- Pelo presente tõrno , público que o Snr. FRE-
estarão nesta quinzena em trabalho e os dois res- dído entre 16 a 29 de Junho pp. foram concretados DERICO LAWI" 'T .

t C IhA

d 30 t
I

bi
-

d t d t -I
.

41, requereu a es e ,onse o a re-
tentes serão recebidos até o fim do mês. c�rca e

. m� ros eu 10011 o ,encon ro ,a pon e 'novaçãó de sua licença I
como CONSTRUTOR a

Da mesma forma a 'Construtora" AzUo Ltda., sôbre o RIO 'I'ímbö, a cargo da flrm� S�RG.E Ltda.
titulo precário para o Municipiö de Jaraguá do Súl

contrata,nte do. trecho São Bento-Oorupä, colocou - Esludos ,ar. aPonie s.Obre O RI� Bulll - Foram, Da Estado de Sa�ta'Catarina, de acôrdo com o pará:
em servrço mall um D 7. semana de - 23 a 29 de [unho findo, executada as grafo único do artigo 5 do decreto n 23 569 de

VISITA DE PREFEITOS - O senhor Secre- sondagens da secção do rio 8utiá,. necessárias à 11 de dezembro de 1933.
. . •

tãrlo da Viação e Obras Püblíeas, entre outras ví- elaboração dos cá_Iculos par� a sua estrutura e �r- Ficam, pois, eonvídados os profissionais ínteres
sitas de prefeitos, recebeu as dos senhores Carlos gaD1zaça� d,o projeto. RealIzou a s<?n�agem a fir- sados já registrad� neste Conselho, a se pronun
Zipperer

.

Sobrinho. de São Bento do Sul. que veiu ma espeeíalízada do Eng. Renato Ribeiro Cardoso. ciarem a respeito para o que lhes é concedido o

agradecer, acompahado de luzida comitiva. os es- Trecho Malra-Rio learlaho � De 16 de junho a 2 prazo de 30 díaa, a contar da publicação do pre
forços do títular' da Becretäría, pela efetivação da de julho foram, no trecho' epigrafado, realizados sente Edital.
da estrado' Säo Bento-Oorupä, e Walter Schmitz. serviços de terraplenagem pela contratante, Magui- Pôrto Alegre 5 de junho de 1957
Tai6, que acertou providências para a execução ar S. A., entre 8S estacas 1852 a 1877. e revesti- '".

�

dos estudos da estrada Tai6-Santa Cecília-Lebon mento de meia pista, numa distância da 3900 metros. Eng. FELIC�O �:M!ESZEKR�gi8.
-

a cargo da Físcalíaação do Plano de Obras e Equi. resi en e

Clneorreaela pari Aquislçil de Equlpamenlo .:._ Dia 10. pamentos .

EDI;TAL

........................

�
, ,., ,., ""'.,.:='.'..

".M�".'
'"., w••::;, :w.�"""" uAA.w·l \7Oesê aODstrÕi1

O nOYO . ·1 Veja _t•• .-.••
Tubos galvanizados 3/4." Ke 30,00
Tinta IDEAL-FOSCA GI 335,00
Tinta NITROLINA . GI 390,00
Fios plasticoa 12,100 m. RI 773,00·
Fios plastíeoe 14,100 m. RI 540,00 '

. ;'�� FiQs plasticos 16,100 m.
'

-

RI 370,00
Tampa pl W O desde Pç 120,00
Pregos 18 x 30 Kg 27,00'
Torneiras, deRd. Pç 60,00

ESTRELA DE PRATA Cera QBRILHO Lt �3,00
Meiacana, desde Mt 4,50 '

Porta- töalhas, desde Pç 45,00
Caixas dáguB, desde Pç 550,00
Chuveiros Niquelados, desde . Pç 53,00
Caixas de descarga, desde Pç 680,00

- Ralos Sifonados, desde Pç 75,00
Manilhas 4" Pç 30,00
E muitos outros artigos nos preços f>portunos.

CONSTRUTORA E GOMERCIIL MAGIAR UD•.
Av. Getulio Vargas, 668
Jaraguá do Sul

-

Pertinho do Posto de Saúde

, '

Léva a todos os lares
'\

as extraordinárias

vantagens que a 1
refrigeração elétrica �oferec!! para a saúde

�le o bem estar da ,

t família. CLIMAX

� atende rigorosamente, a

todos os requisitos" de

�.: qualidade, beleza

e economia.

·D...R�iD�
II A.DVOGADO " i

Escritório ao ládo da Prefeitura 1
JARAGUÁ DO�UL . i

��""",""'(!��,����

COMPRESSOR P, 91
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Campeonato, da Prímeíro Divisão de Profissionais
•

HOJE, la. Rodada - G. A. Bcependl X G. A.· São Francisco
No calDpo da Rua Abdon Balisla Haverá Prelímínar

'25 de Julho - DIA DO COLONO ]))e, Um lP@�o a Oll1ltr�
(Continuaçlo Ja primeir. página) __ELO::N JIU::NIOR

uma data símbolo, por I brando-se pelos demais melros imigrantes alemães, I Porque o colono, o le-
meio da qual se lança a Estados da União, rumo à procura de uma nova vrador é ainda o susten-

..

'

.
.

vista a lernpos mais

re-I
ao Oeste, como "manchas rerra, dedicados exolusl- táculo economíco de qual- '. DOIs amigos nossos, em

.
viagem ao Sul de

cuados na história pátria, de azeite" pelas linhas e vamente à conquista da I quer país; prestigiá-lo é MIDas, h.ospedara!B-s,e, cer.to .dia, no melhor h?tel
na solidificação da nosse picadas de outróra. Nesse terra, seu amanho e cultl- consolidar o progresso de Vargmha, a cidade mafs Iímpa daquela regíão.
agricuIrura, o nosso po- l�gar, dist�ito, linha ou vo, e�sa .data tem, aAssi!D' aaclonal; emperé-Io é �e- Alojados no apartamento, dirigiram-se à por
derio agropecuário nora- picada, mers tarde _se le- sua. IOtelr� proc�dencla. ver �e t!ldo o governo; � taria e se propuseram, ali' a preencher, como de
damenie no sul - que é o venta (como s� vem I�- Assmala esse dla uma conrríbulr e assoclaN�e a praxe, a ficha de entrada. A gerência, porem,
cultuador da data. vantan�o) uma VI.lai depoís noya. fase: .que talvez os d�ra ,

magná da coloOl�a- meio surpresa, obtemperou: .

uma Cidade disputando propnos dlrígentes do país çao e um dever de patrío- _ "Aqui não se preenche ficha não Senhor"
E' int�reSSaD!e observar auto�omia � q!lereDd� te- então não previssem..

mas tlsmo, d�. reconhecimento _ "O hotel é do delegado."
' .

como, eínda hole, em pleno zer-se MUDlCípIO. B ISSO que nós, agora, mers de aos herõicos homens da
desenvolvimento, os anti- quer dizer civilização, cul- um século depots, apre- charrúa, que nos garantem
gos núcleos de populações tura, solidariedade, asso- cíamos, compreendemos, o pão, sem o qual Inte
agrícolas" descendentes ciacionismo, corporação e aplaudimos, valorizamos e lectual nenhum pense,
dos velhos colonos ale- progresso. homenageamos com o que homem nenhum nebelhe e

mães, italianos e polone- de mais lídhno de brast- soldado nenhum lula. .

zes, se vão espalhando de O dia 25 de lulho, que lidade e de amôr à pátría Salve colono - selve
lugar em lugar, desdo- lembra d chegada dos prl- possulmos. 25 de julho.

-x-

Em 19M, alem dos pretendentes ao Senado,
às Câmaras Federal e Estadual em Jaraguá do Sul
56 candidatos concorreram à vereança municipal.

Por essa ocasíão, antecedendo o pleito de
outubro, o Bar Catarinense-ponto obrigatório de
reunião - teve as suas paredes recobertas de car

---------------------------------------- tases, muitas das quaís ostentavam, li par de opor
tunas plataformas" que não seriam, como sempre,

"

cumpridas, os retratos dos candidatos. "

Certa
_ manhã, enquanto um grupo de pessoas

papeava à porta do bar dois ou três policiais en

tretinham à margem da calçada, animada palestra.
Eis que se acerca das presentes, na sua natural
reserva, um colono.
Olha para uma das paredes internas do bar, de
pois para a outra e indaga:

-- "É aqui a' delegacia?
"

LOCAIS

-x-,

Cada terra com seu uso cada róca com seu

fuso, é o ditado que vemos confirmando pela
imprensa, numa noticia que nos vem de Tio Sam,
e que se ocupa da ex-atriz cinematográfica Ava
Gardner. '

Apesar dos três casamentos, fracassados da
irriquieta e neurótica artista, e dos varios roman

ces amorosos em que se viu envolvida, fôra
sempre o orgulho de sua terra natal, pequena'
cidade da Carolina do Norte, com inúmeras fãs
em outras regiões dos EE. UU.

O Arquidiocesano, Temos lauta mesa de doces aos se nesta cidade os se

tambem a visita dó O seus numerosos amíguí- guiates casamentos : Ali
Arquidiocesano, orgão nhos, do João Cattoni com a

,
oficial do Colégio Arqui- Ao Sue non e seus srta. Lucia Tissi; Lauro
diocesano da capital de distintos pais, os cum- Padri com a srta. Annita
São Paulo. primentos de "Correio do MaffezzoIli; Arthur Po-
Como de COstume, a Povo". rath com a srta. Wanda

re!,ista da. q�al o' �rmão Dia 30 a sra. EIds Cor- Lemke;VictorBoschaack
AtIC� Rubíní é_ diretor, rêa, esposa do sr. Anto- co� a .srta. Anastacia

f�calls� não sõmente a nio M. Corrêa. Leíthold; Pedro C .s: S?UVida mte.rna daquele Na mesma data a sra. za com a srta•. &. a�lina
educandá�ilo.' como. �s- Htídegard Buerger Rae-:- Wue.rges; Antomo Dímas

SU!lt08 gerall da. relígíão der, esposa do sr. Gün- da SIlv� com a srta, �uth�
e .lns�rução pública, ther Raedel"." ',_ '_ Arno.ld, Manuet da SI!va
.. . . D' 31 W d Pereire com a srta. Erlca

Amlersérlos: Amversarl- Ia a sra. an a
Ki . C I Ut h

am-se hoje os srs. Harry da Costa, esposa do sr. enten... a.r °VB.. e�Acdoml'
G bb L th S _ Manoel F. da Costa' 'D a sr a. Auarla leira,

_

o
ru a e o ar onnen

. . � pho Stenger com a srta.
hohl Am-nhã o sr GUI' - Jovem Daroldl Bona, a

R' 8t 'nT'lt 'ij ...��,..--�..po '. • •

f' egma enger' n 1 ri I
Iherme Raduenz e a srta a menIDa Marglt, Ilha '

H'l
S·l.· H t rIh d '1 do sr Guilherme Neitzel' Hansen com a srtaó' I da O seu grande pecado- o maior escândalo, po-
RI vblat- °Mrs 'HI at, o sr. alrta'. Irmgard E''ggert- e' Volk.mann; Bort lome.u ------.---- é d'd I
o er o . grs.

. . Petrl "'om a srta Rel-
r m, e sua VI a- para o qua nem mbsmo o seu

Ainda hoje festeja seu I
a menma Ilza Yara, fIlha 'ld S h 'tt vi DeclapaAi.o torrão natal encontrou perdão ou justificativa, foi

110. aniversário a menina do sr. Edemar Schmalz. K üa c mI e.

t eRner li" o de a atriz aparecer núma fotografia, por arte
Antonilda, filha. do snr. Dia 1o

•• �ranscorre a Mrn:�f com a sr a. osa
Declaro para todos os

de uma revista americana, de mãos dadas com o

Venancio Nicoluzzi. data natahCla do sr.Dr.' fins e efeitos que nesta humorista negro Sammy Davis Júnior.

Dia 16 transcorreu a Waldemiro Ma2Jureohen, data assumi todo o Pas-
data natalicia

-

da Sra. abalizado clinico nesta sivo e Ativo da Fabrica
Emilia B. Schmitt· 'J'ore- cidade; a sra. Florita E O I T A L de Móveis São José, de ffi_f!lilEi!!i!!E!!iEEiliili!i!iiliiOiI!1ii!lii!iiEE!I '-'li II IIi .. Ei!Ei!a1=!EEi!!I!I

neIli, esposa do Snr. AI- Junkes, esposa do sr. Oclidio Romão, de Coru-

F b Ibino ToreneIli, residente José M. Junkes e o sr. O Posto de Saúde .de pá, Município de Jara- e res
(Sezões, Malárias,

em Paranaguá Haroldo Isberner. J.araguá do Sul, aVisa guá do
-

Sul, que nesta Impaludismo
.

D' 3 E '1' R d
.

.

Maleitas, Tremedeira
.

,

Ia o sr. rml 10 a- que as casas esocupa- data requereu baixa deA da�a de 25 d� J�-� mos, fun c i o n á r i o da das só poderão ser ocu- todos _ os lançamentos
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM -

lho aS�IDalou o. 4. aDl- RVPSC; sr. Canditlo Zan- padas novamente me- existerltes em seu nome " C I A t"
"

Iversárlo do menmo Sue- h r" AU d M"l diante o "Habite·se" for-"
. apsu as n Iseson Icas -

non Mafra Pinto dileto 19 � mI, srJ' é
reHO uI

-

'd st Posto de
FICando mdependen�e M· "

If'lh' h d -

'

'd er, sr. os erme o neCl o por e e da mesma a EstofarIa' InancoraI ID o e nosRo assl uo Marchi e a, sra. Gertru- Saúde, sob pena de multa São José de proprieda- _

'

�ol��ra'1?r t Snr. J-osé des BäumleZimmermann. conforme artigo 106. de do !!Ir Oilildo Romão I Em Todas as Boas Farmácias
as 10m o � .sua .

es- A todos os aniversari-I Jara uá do Sul 22 de Jaraguä do Sul, 12 dJ /
, _

P?sa Snra. Cemzla Mafra antes os
.
cumprimentos Julho �e 1957.' Julho de 1957. I � um produto dos LaboratoTlOs. MI]S'ANOORA IPmto. do "CorreIO do Povo" INa ocasião, ofereceu'

.

Dr. Erich Kaulmann JORGE WILLE - Join'VUle - Sta. Oatarina - Ho aniversariante uma Casamenlos: Realizaram- Chefe do Posto de Saúde Proprietário iiialreiim.
'

ii. !I 5#5.. iWE!!!ßllElII>

"-

������
,

, ������
�=�===�������=�=����=���������
n"-----

.

,

.'

_'. -:-----"n

m ]orgl! mílUl!rle' t II. _. C."ia !I,In ,

',',
.

ATAC�DISTAS .
_' CASA FUNDADA EM 1918,

',',Av. Gelulia Yaraas. 998 - Caill Poslai, 609 Tel. 39 -- End. Tel. "JOMA"

II J,OI li V I:LLE SANTA CATARINA III
I' _. · .� II

\

,I Compradores de produtos' II
II colonias em grande escala II
n II
II \ Iftlportação • Exportação n
IIIl ' Im A t f

-
I

ti d J. , ti S IIIIf de Secos e Molhados, Armarinhos, Ferragens, LouQas UU

La!
orre açao mais. -an Iga' I aragua uD UIIU e Vidros, Conservas, Perfumarias" Papelarias, etc. 1111 =,'========��====�===dI

1111 ,< 1111 '

�����=�����������������������
-

���������������������������=� .

Cafe
ii

.. Iutte I
Torrefação e Moage_

de
CARL H.. F_ .JOTTE-

JARAIUi DO SUL RUI angela Piazerl, 144 SAlTA CATARIIA

..
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CORRBIO 00 POVO DOMINGO DIA 28-7-1967

CERVEJARIA CATARINEN�SE s. A.
. o
.'

Distribuidora dos produtos da

aomPAnBIA AnTARaTlaA PAUbl5TA
(Indústria Brasileira de 'Bebidas e Conexos)

.-

Posto de venda de �arag." d. ,Sul

Prefira ANTARCTICA' PILSENER, a· .cerveja ,leve e saborosa

, CEPÓSITOS EM :

CURITIBA
Rua Preso Carlos Cavalcanti, 691
Caixa Postal, 661 - Fone, 2728

PORTO ALEGRE
Rua Christovão Colombo, 1029

SÃO PAULO
Rua Tobias Barreto, 1113

Fone, 9-5446
_,;,..,.,o=-_

BLUMENAU
Rua São Paulo, 593

Caixa Postal, 559 - Fone_, 1250
RIO DE JANEIRO

. Rua do Senado, 326 - Fone, 52-77!6
COMPRAMOS:

Ossos, 'Nervos, Unhas,
Garras de Cortume, etc.

Tipos RUO. 'SACK:
em diverso8 modelos e tamaDho8

'.,

Companhia ,Máquinas FA�AC
JABAGUA DO SUL

, , INlleCOM.GOTTHARD KAESEMODEL LTDA.

��������� Reg�tro' Ci��r "lnformandoacontacimlntos'PoIHicos"
� INCUS,TRIA E C,OMÉRCIO,

.

00
Aurea Mul!er Grubba! �hclal

00
'

00
do R e g r s t r o Civil do ConJenseçio 'Je Soares Parto

,'. liollhilrd Kill!ll!modl!l., Lldil. � :;�PiSJ�tos��� C��:��� Jd� '!epotism_0 ,

'.

� FUNDADA EM 1803 11
Santa Catanna, Brasil. Marclo Barokel de Souza 'Braga, noivo da'

�
.

.

.

faz saber que comparece- sobrinha da espôsa, do Presidente da República,

; FÁBR ICAS' w ram no cartório exibindo os primeiranista de Direito, foi nomeado para o ren-
Z3l documentos exigidos pela lei doso cargo de Tabelião da Justiça do Distrito

.

Matriz: F i I i a I :' afim de' se habilitarem para Federal.
� Rua Joaquim Nabuco, 170 Avenida Brasil, 967 casar-se:· - X -

Caixa Postal, 66 - Fone, 686 FONE, 3-)-11 (Interurbano) Edital N. 4.�43, de.l�-7-57. O jóvem Júlio Soares Filho, sobrinho direto

J O I N V I L L E _.
Ferraz de Vasconcelos

'

João Orístofotíní _e do Presidente da República, foi nomeado para o

. Sta. Catarina
. EÉ!i.Cd:·S��u��t!i�O)

,

Ruth, Jaé! �. da Slly& cargo de Tabelião de um Cartório menos rendo-
Ele, braalleíro, solteíro, so mais ainda assim maís bem remunerado do

E mare,ineiro, domiciliado qu'e as patentes de General ou de Almirante.
e residente nesta cidade,

'

x
filho de Manoel Orístofo-

-

�

'Ilini
e de EtDma Ortstoto-] O mõço Luiz Soares, também sobrinho do

lini.
. P�esidente (ia República, filho de uma irmã sua;:

Ela, brasíleíra, solteira, f�1 quem fez a b�rganha oom O· célebre
_

Barreto
, doméstica, domiciliada e PInto, have�d� fícade com o se� Cartório que é
� residente em Guarami- um dos mais rendosos da Repúblíea.

I
rim, filha de André Ber- - x -

nardino da Silva e de João Milton. Prates, foi, nomeado pára exer-
Dsidra Graudin da Silva. cer o cargo de Escrivão da 58. Vara de Família
Edital N. 4.244, de 15-7·67. da Justiça do Distrito Federal, dizem que é êle,

w, Francisco Papp e' um dos aviadores a servíço da Presidência.
.

ms' Veronica Bockor __ x-� Ele, brasileiro, solteiro, _ A _ • A'

,00 lavrador domiciliado e sao portanto tres os sobrínhoa da Presídên-

00 resident� neste distrito cía da República que tiraram a sorte grande da

w em Jaraguá-Alto filh�' loteria chamada pomposamente Justiça do Dístrí
ms de Andeeas Papp e de to Federal. 'Todos dotados de extraordíaäría pre-
00 Elisabetha Watzko Papp, coci�ade (muito novos) para a responsabilidade
00 Ela, brasileira, solteira, de tao elevados cargos.

'

� dcméatíos, domiciliada e '
- x - '.

_

.

� I residente neste d.istrito, Contra, o General Lott, deu entrada dia 10

� em Jaraguá-Alto,. filha de d'ste mês, as 16 horas, no Supremo Tribunal Fe-

00 Jo.sé Böekor Juníor e de deral a petição doAdvogado Pedro Aleixo, como

00
EllsabethErhardt Böekor. patrono da Queixa - Crime, que os Brigadeiros

w Edital N. 4.245, de 16-7·57. Eduardo Gomes e Guedes Muniz, o General Jua-
ms Harry Schmidt e rez Távora e o Almirante Penna Botto, lhe estão
� Intrid Borehardt

'

movendo, em virtude do Gal. Lott, haver-lhes im-

00 Ele, brasileiro, solteiro, putado culpa num imaginário atentado a sua vida.

� tanoeiro,
.

domfcílíadõ e
.

_

I
residente neste distrito,
em Rio da Luz, filho de
Leopoldo Schmidt ,e de f
Frieda Geisler Schmidt. Arados' Jaragua'�. Ela, brasileira, solteira,

'

� 'doméstica, domiciliada e

Fabricantes dos Adubos "COMETA" tipo OSSOS pare iii lavoura fi �:i���tdanL��� f�:��i�o�
em geral. Adubos COMPOSTOS "COMETA", havendo um tipo ms Emilio Borchardt -e de

especial pare cada planta. Elsa Grützmacher Boro.'
Farinha Alimenticia (ossos) e Farinha de Ostras "COMETA" de chardt.

comprovado uso na criação de gado e aves. , Edital N. 4.246, de 18-7-57.
CAL e CALCAREO pera neutralizar terras ácidas. Ary Buchmann e

,

, I
Inseticidas "COMETA" . - DDT - BHC" - Geserol - Mpt,a - Brvas

EI bEric.al· !'doar It' .

- Rhodiatox - Sulfato de Cobre - etc. . e, rasl eIrO, so eIrO,
eletreçísta, domiciliado e

Fertilizantes como Superfosfato - Cloreto de Potássio - Hiperfosfato
w reBideÍlt�

.

nesta. cidade,

;00
- Sulfato de Potássio - Sulfato de Amônio.

ms filho de Harry Christia-
Materiais Agrícolas em geral: Pulverizadores manuais e meeanl- . � no .Buchmann e de . Anna

zados - Plantadeiras de Cereals - Ferramentas. � Buchmann: . .,

il Peçam Folhelos ElplicaU,as Adubo IICOMEJr o searedo da bOa cllheila 00' Ela, brasileira, solteira,
S'm. ' ,

.'
.

w doméstica, domiciliada e

Z3S LIxa Papel TATU - COMETA - COLA PEIXE - NERyOS etc:, ms residente nesta cidade,
00 .

.

.
I

. 00 filha de Oscar Moar e

iUI��OOOO�iUi����.�OOOOOOOOOOíl��lniOO�OOOO�OO de Frida Darein Moar. ===================,'

,���!moo�I FABRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS -

D.ORMITÓRIOS: de Imbuia, Ç�ela e li!

00 LEOPOLDO P. DA SILVA - Proprietá�io "

Pmho -. Sala- de Jantar - Copa - fi
00

'

Rua Elis� Stein" 667 (ao lado ßd POsto' de, Saúd�) J OgO, de Va r an d a (estilo m'oderno) m
� JARAGUÁ DO SUL

'

-
. RANTA

.

CATARINA
t á ó'

- m
Z3S V. S. encon rar s mente na

'

ms

I MóveiS: ESquadrias, __ ES��lhOS � M()�duras
, _

-

Fábrica de LEOPOLDO P: DA SILVA I
��OO�OOOO��OOOOOOOO�OOOO������OO�OO�OO�i���OOOO��OOOO�OOOOOOOOOOOO��OOOOOO�il
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>OORREIO 00 POVO

Süuaçäo financeira do P.O.E. �������oo��������
Até male de 19ó7 o de só no trêcho Mafra-mE' m tt .�Plano de Obras arrecadou Rio Negrinho foram re- � . rD' I-no en ,.,9o o �Cr$ 246.122.391,00 e gas- movidos 489.093,66 me- zes �

.

tou a importância de Cr$. rros cúbicos de terra, no 00
.

.

. .

107.998.617,80, havendo, valer de Cr$14.268.046,40. 00 �-
por conseguinte. um saldo Foram pràticameote cons- I

- -<,

I. de e-s 138.1. 23.973,20, de- truidos, nesta rodovia, es
' F

.

E R R A R I A
posilados em Bancos des- quilômetros entre Mafra- sm'
ta Capital. Lençol. As pontes, nessa �

C
.

No setor de estradas de estrada, são em número 00 Fábrica. de arroças �
rodagem foram -gastos de 6, nas quais 3 com -e 00 �
e-s 67.390.606,70. e no extensão total de 10

I
Ferramentas' de Corte, etc. Ide energia elétric.a Cr$. metros, e, que consumi-

29.428.068,00 e no setor ram a importância de
da Agricultura Cr$.••. Cr$ 4.166,466,60.
7.662.61!,Oo,

..

além dás des- Na estrada Iotnvtlle-ôão Ipesas dos setores de Edu. Francisco. foram gastos I E S TR ADANO VA
cação e Saúde. - Cr$ 4.490.313,30 e na Cu-
No setor de estradas, rttíbanos-Irelaf, trecho Blu- � JARAGUÁ DO SUL SANTA OATARINA

as
. �randes despesas. se menau-Gas�ar gastou-se s:m .

verificaram nos servrços com o movimento de ter- �

de terraplenagem da es- ras a Importância.de Cr$. il _

.

trada DonaFrnncl�a,on- ��&10�6Q . OO��OO���������i�������1

NA F.ALTA oe
APPETITe

.,
,

Magresa
Csnçacc
Pallicez
Praqueza

Ê. ii:uf�pe�aa.�
o uco do

IODOllNO

.

As Atividades do Plano ftdol!rl!ßeiil dI! Pio,
de Obras e Equipamentos XII ..eontrü 01 müll!l
Nas reuniões que se I dem ser destinados ex

realizaram, no palácio do cJusivamente (por lei) as do m"'illl!f'-i1I,-c-moGovêrno, da Comissão determinadas obras do oS
Executora do Plano de setor de energia elétrica,
Obras e. Equipamentos, rodovias, educação e saü- CIDADB DO VATICANO - tentação de materialismo,
ein data de 16 dó correu- de. Mesmo que o Govêr- O Papa Pio XII advertiu reiteradamente denunciada

te, é! reportagem colheu no quizesse destinar êsses que todos os males do por nossos antecessores

diversas Informações de recursos pare. aumentar, rnarerlalíarno abundam não e ,or nós".
grande interêsse público. os diaristas, por exemplo, sómente

"

no comunismo Afirmou, a seguír, que
Conforme já registra- construir escolas, grupos como também no mundo o esplrlto do marerlelismo

mos em outro noticiário, ou novas estradas, não cristão. não se limita ii "essa
existem depositados em poderia fazê-lo. Sua advertência faz filosofia condenada que
estabelecimentos bancá- parte. � uma Enciclica governa a política e a

rios, Cr$ 138.123.873,20 redigida em termos enér- parte cerimoniosa da Hu-
do P.O.E., importância que gicos por motivo do pró- manldade (o comunismo).
tem sido respeitada pelo _

ximo centenário da Capela Também se mánifesta
Govêrno do Estado. Nem Anuncie no de Lourdes, na França na avaresa de dinheiros
um cenravo dessa impor- "CORREIO DO POVO" Meridional. cujos estragos crescem na

tância teve a sua finalida- "O mundo - disse o

I
proporção em que cres-

-

de des.virtuada. Aliás, os e tome seu Santo Pâdre - está nas cem as empresas mOder.'recursos do Plano só po- produto conhecido garras de uma terrhtel nas".
,

/ __ _.., ,.. ...

CORREIO DO POVO
- A Gerência avisa aos seus assinantes

que estão em atrazo com soas assíuaturas,
para nos remeterem com brevidade.

Outrossim, comunicamos aos nOSS08 as

sinantes de 16ra da séde, e, aos de outras
looalicades que poderão fazer a remessa da

�rtância pelo Correio.

_.
'

Dr. Murilla Barrato de Azavado
_ -I ADVOOADO I

, Escritório no predio (Á Comercial Ltda)
'Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul

_OO��OO�OOoo���__.oooo�mUJ1Dl�_OOOOOOOOOO���
�

.

�

I "TRANSPORTADORA ANDORINHA I
-

I Matriz: .laraguá do Sul Praq_ Rodoviária Fone, 24e �

00 �
00 AG/ENeIAS: E

� B LUM ENAU - Hotel São José - Rua 15 ds-,Noverabro - Fone, 1504 R IODO TE S TO - Hotel Henning 1.1
ms

TIM B 6 - Hotel' Pahl IN D A I A L - Hotel Hardt . }i'one, 05 C O R ti P Á Padaria Thieme iJ

II! HORARIO DE PARTIDAS E OHEGADAS DOS ÔNIBUS I; 00

I I'
� �

;- �
� �
00 �
� II·. 00
00 •

� I
00 �

I RAPIDO ANDORINHA I
I

I
I. . ..

oo�����oo��oo������.

DE II A II PARTIDAS II CHEGADAS n DE II A II PARTIDAS II CHEGADAS
.

,

Joinville Blumenau 7 - 16 . 19 • 19' Blumenau Joíneílle 6 _ 14 9 - 17
Jaraguá do Sul Blumenau 8 - 17 10 .,: 19 Rio do Testo Joinville 7 - 14 9 - 17

I Rio do Testo Blumenau 9 - 18 10 - 19 Jaraguá do Sul· Joinville
.

8 - 16 9 - 17

Agencia;- BLUMENAU _ Rua 15 de Novembro, 619 - Fone, 1-455 JOINVILLE - Rua 9 de Março, 372 - Fone, 405

HORARIO DE PARTIDAS E 'OHEGADAS DOS ÔNIBUS

�.� �'�+�'�+�'! �'���I�
,., ,., ,.,t", ,.,t4ll'.,

,.,+,., ,.,+, , ,., ,., '·1 ,.,
;".;".;"+;.,,;,, ;" ;" ;"

..
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o Tribunal Regional fotógrafos locais no sen
Eleitoral autorizou aos tido de aceitarem o pre
juizes eleitorais a pro- ço mais módico possível.

\

moverem coletas de pre- Assim é que, conforme
eos para o fornecimento comunicação recebida
das fotografias índíspen- dos juízes eleitorais, o

sáveis aos novos títulos T.R.E. já esté habilitado If:::=====::::::::::::::::::=-':::::::::::=--==::::====::::::�eleitorais. a fixar em quinze cru- ii D PAULO MOSER II Dr. Waldemiro Mazurech:en
Tendo em vista a es- zeiros (Cr$. 15,00) o pre- It- r.' .

I: CASA DE SAUDE
cassês da verba posta à ço dai fotografialil Das i! I' I I!.

.

disposição da Justiça seguintes zonas eleito- ii IlDVOGfJDO
. I:i Rua Presidente Epitácio Pesôas N°, 704

Eleitoral e, ao .. elevado eaís.; .Blumenau, Bom Re- II
.

.

• II (antiga residência de Eman'Ul;llc Ehlers)
número «lê f'?tografia8 a tir�, Campos Novos, In- II Escritórios; Rua Bàrão do Serro Azúl,' 36 - !! Clioica geral médico - ,cirurgia A_e �dultos e crianças
��rem fornecidas, o Pre- dal.al, Jaraguá _do Sul, ii' 20. ando (Ao lado da Catedral) Curitiba-Paraná ii - Parto!' . Diathermia-- Ondas curtaS e Ultra-curtas
81dente do T.R.�. reco- LaJes, Mafra, Palhoça, fi .

'.' I' . Indutotermia - Bistu.,ri-détrico • El'ectro-cauterização
menc;log. 8Q" ju.í2:es que I Pôrto União,' Rio �o Sul, I O advogado dos catarl�enses no Paraná. II .' ,. ,

- Rái<?s Inira.vermelhos e aLuis.
fizes�em um apêlo aos .huporanga e P$lmltos., �:==:::':::'-':':=====7-::::::======:::U ..1IiiiII1IIIIIÍ'íiií'.'IIi·...•..• _iii' •.------

lri�un81 Regional fleitorol. de Slfttl totorino A lingua Esperanto am Santa Catarina
Os Prefeitos colaboram Esteve nésta cid�de, I Cidade de Niterói.

Al- EI· 1 o Prof. Oarlos Geiser, Em palestra que man-

no Istamento eítore Delegado da A8S0CiÇão'ltivemos com o Prot. Geí-
• • A

Intemacíonal de �8pe- ser, é sua intenção de
O Tribunal Regional I apelo, sendo que o de ranto, em visita a nossa formar um Curso de Es

Eleitoral- vem tomando Timbó se prontificou a Redação disse nos ele peranto em Jaraguä do

u�a série �e pr?vidê�- fornecer as .fotografias que vinha -percorrendo Sul, caso ouver alunos

<:la8 com.o firn de íntensí- para. to�o eleitorado do todos os municípios Ca- suf�ientes para o mes
fícar � alIstamento, t�ndo m"!Dlcíp1O, á. razão de tarlnenses para fazer um mo fim.
em. V18t� que. os titulo quinze cruze.Iros (Cr' . . livro que será apresen-

.eleitorais antigos perde- 15,00) por alístando. tado no 10.' Jubileu dEI "Oorreío do Povo" de

rão;a sua validade a Outros prefeitos como Ouro do Esperantismo seja ao Prof. Geiser, um

partír de 31 de dezembro os de B�usque, q�çador, Internacional que reali... bom' exito nésta grande
do corrente ano. - [Ooncõrdía, Ourltíbsnos, zar-se-ä nêste mês na missão. '

Nesse sentido o Presí- Herval dOeste, Indaial,
dente do T.R.E. dirigiu Itajai,

'

Lajes, Palhoça, ------------a:-,.._,------,.._,-,---:-.�:
uma circular aos preíeí- São Francisco do Sul, I MAGROS r" � Itosmunicipais solicitando São Joaquin, Sombrío, I

.

.' f? • e- "r�l
que os mesmo cooperem Videira, Xaxin e Urubí- '

- \f) 'l� i
'

tO
� �J

com os juizes eleitorais, eí se prontificaram a �RACOS :�)i.'",:�: : t'l � .:� :�'principalmente, no que fornecer transporte e es- ..
.

, � & ! :3 .Eb ' �
diz respeito ás fotogra- tadia aos Iotögratos, • : G. � Üz :
fias. quando em s�rviç.o fóra V"A N' AO lO 'L i .!5 MI � tO <CVários prefeitos já res- da sêde dos respectivos' '.

"

: ....... - ... ::

ponderam atendendo ao municípios. : .:i MI III fã tO CLl
: "'�fI.): I iiM w ,,!!....J
: ao iiMX cC;-

t:
CD MI -c (l1 E >: :! .. � tOii"

: =_Cl:-OQZ

f� o«�:5--
• ,...- (l1tO: "_,,Cl: ... q_; O

�:" ,,���- �:).i ..
... ta CO �:.S.� oe I

n ! 8 � �� ��"� X .....

'l: _-= � ca :
• .= :s.'
,:�, 0::

. .

.., F (!I- - - fiIIR - _ - ..- ..�,_..dlil8l__IiIIi �8Q .._I8i.�

Jri�unal Regional fleitorol de Santo· Catorin8
O preço das fotqgrafias
para Alistamento· Eleitoral

.{! indicado
Doa caaos de
fraqueza, pali·
d�, lDagreza e

f&lltio.
Em IIUIl fór'

mula'! n l r a m
Vanadaw de

a6dio. Licitina, GlicerofOlrBtO"

Pepatna, noz d, Cola, etc. de

ação pronta e eficaz noa caS08

de fraqueza e neurastenias. Vana

diöl 6 indiClldo pe.ra homePB, mu
lheres CI orianças. aenc;lO lua fór·
mula Jicenciada pela Saci, ·Pu·
blica.

Cortadeiras' para Ração

Vencedora
( .

AS MELHORES

DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DO SUL

Companhia Máquinas FAMAC
JARAGUÃ DO SUL

Fotoll'afias e. Geral .- fotocopia. de Documento. -
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A· pecijclo. aleade a domicilio e tcuíabem
em localidade. YiziDhas

-- POSTO HEYER'
.I.raguA do Sul Rua Marechal Deodoro da Fonseca Nr. 158

� -

Santa Catarina

I .

./.
t ., \

Seo9i.o de lavagem .. Depósito. de_ lubpi:fieantes
Combustível .. L brilleavao - Cal'ga de Batepias, e�c.

CODsêrto' -I Reforma e Retificação de Automóveis e Caminhões

Retifiaadora de Cilindros
.

,

.0 PQSTO BEYER avisa aos srs. proprietários, de automóveis, que
acaba de instalar üDia grande "RÉTIFICADORJ,l DE CILINDROS
bem como. um -retificador de valvulas e de -assentos· de valvulas'

1
•

Para reti-fie,ar seus .motores procure imediatamente o

POST0 BEYER O Preferido da Cidade

lIr Serviço, rápido e garantido,
, \

���mul��OO�����IUJii_II�����m����oo_��:��
/
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"

A caravana de Jaraguá Em nome do eléro Ia- orientação' das almas da
,

do Sul, chegou a Joinvil- lou o Revdo. Padre Hen- diocese.
-

le, quase as quatro ho- ríque Zicke Vigário da Te.rmina�as estas cer.i-
ras dá tarde do dia 20 .' momas fOI D. Gregório
p.p. Arcidade fôra a ex- paröquia do S. C. de Je-I,conduzido ao Palácio' Ia. Rodada te. Rodada
pressâo do sentimento de sus, dísse dó contenta-jEpiscopal, donde no-ou- 18-8.57

'\

24-11,67
alegria e contentamento, mento do cléro ao rece-I tro dia, domingo .foí tra-

Agua Verde x Ipiranga Ipiranga x Agua Verdedo povo cat6lico de Join- ber seu novo chefe. zido .para Catedral em
Selelo x Estrela Estrela x Seletoville e de toda a diocese

A
- f: . solenissima procissão, in- João Pessoa x Aval Aval x João Pessoapela chegada do novo recepçao OI, term�- tegrada. por todas as as- '

Bispo DomGreg6rioWar- nada ,com a .palavra !l- sooíaeões religiosas pre- B<!tafogo, Botafogo
melling, que passou' a

brante �e D. Gregörío, sentes e por todos os lia. Rodada lia.' Rodada
ocupar o trono de D. Pio S. hExçld,ai agtradectenddo componentes do cléro que ESTÔMAGO� FiGAOO.J ,INTESUMOS 1-9-61 '

8-12-67
de Freitas.

' pen ora 8D)eo e ,a o, Si enlio se encontravam 'em " '
, , '

, Autofalantes da praça
as -homenagens de q.ue Joínvílle. As nove horas, Proporoonem bem-estar geral Bolafoi"Q, x João P;e5s0� Ioão P�ssoa .x Botafogo
era alvo prometeu I: dío- '

..
,
.' _, ','

." Aval, x Seleto ,,', ,Seleto, "

,

v Avaíanunciaram a aproxima- ,
-'

ta '

na Catedral teve íníoíoa t It d t d '
....

d J v II aC11 am a Iges ao, escon- 'Estrela x Agua Verde AO'ua Verde x Estrelaeão.. de sua Excelencia. cese e o!n I e, um pas- solene Missa Pontifíeal, f' di'
o

y torado fehz tudo fazen gestlonam o Iga o, regu an- IpiranO'a IpiranO'aA �18gria e O entusiasmo ,,' .

-

celebrada por S. Excia. I!>, o

inconlidos na alma dos do para contínuar a em- Dom Greg6rio. zam as funções do �.
'

ma., Rodada lila. Rodada
,

'

d J
'. '1'1' pregar suas forças e to-'

_'. \.díoeésanoa e OIDVI e, da a sua energia na POt Dsárla 1. Scbremer 15-9-67 :l:2·12-61�'
externou-se em aclamo' Ipiranga x Estrela Estrela x Ipiraoga ;,

rosà salva de palma de
Agua Verde x Avaf Avaf x A. Verdetodo, aquele mar de gen- Selelo x Borafogo Botafogo ?C Seletote à saudar S. Excia. João Pessoa João Pessoa

��:li1:���a:o :::: IO �ue vat U}do futeboL JuveIDln� 1'I��'tr� ..

1
",I��_��ada

sar em seu carro acom- Colaboração de PD
. João Pessoa x ,SJlefo" ôelero x João Pessoapanhado por Dom Jnã- , , Bola.fouo':' x.. A .. Verdé A., Verde x

'

Borafozo.

K t'··' Rumou domingo ültí- turno foi aos 'poucos me-'I etapa com o mesmo rí- '6 ..... I "CIO rause, a e emao Avaí x Iptrenga lpírenge x Avafadministrador Apost6lico mo para a vi�il!ha cid�,- lhorando, e dai que eon- timo de jogo, 'pois a
E I

o o

E
da diocese, saudava bon- de de Guaramírím a eqm- seguiu o empate por in-. equipe visitante faíendo stre a srrela

dosamente a toda a mul- pe de futebol. da A. A. te-rmédio de Sino, apf>8 duas n;tOdjfj.c�çõeB na .ve. Rodada, Va. Rçdada
tídão. Junto a Sua Ex- Portuguesa, afl� de dar ter falhado toda a dete- sua equipe, saíndo Reno 13;-10.67. 19-1-58
eelencia Reverendissima combate á equrpe local sa. da lusa. Mas não. tar- e Ade, fazendo entrar

E I A í A
no palanque oficial, des: do .ßotafo�o F. C. dou para a Portuguesa Paulinho M. e. Adolfo, I

�tre a
r

X va vaí x Estrela

tacamos entre outras as As equipes entraram tomar as rédeas por' de- atacou com mais entu- plranga x Botafogo Boretogo x lpiraga
seguintes autoridades em c�mpo, �erante a um fini!ivo da partIda, para siasmo. O, Betatogo por Agua Verg�i:to J. Pessoa J. Pessoa x Agua Verde

r e li g i o s as' S. Excia. regular públIco, mas as- entao PaulInho D. mar- seu turno tambem luta- Seleto

Revdma. D. Felício C. da s!m me8�0 a partida c�� o segundo tento dos ,:a bastante, pois jnc�n- , ,Via. Rodada VIa. Rodada
Cunha Vasconcellos Ar- tInha atratlvOA. VISItantes, no qual o ar- bvados pela sua torlnda 27-1057 32 68
cebis o MetropeÚtano Logo de' inicio via-se queiro local, falhara nes- foi para frente, e num

- -

Coadfutor de Florian6po- a Portuguesa como a te lance. Terminou o pri- dos seus vários ataques, rebelO x f�ua Verde A. V2rde x Seleto

lis 's E:x:cia. D. Inácio maior figura em campo, meiro tempo com o mar, Zéca empatou para .sua
. essoa x plranga Ipir�nga x J. Pessoa

K;�u�e além de diversos pois abriu o escore por cador de dois tentos a equipe num bonito lan- BQJ,a1Q.g� � ,Efstrela Estrela ,,' X. 50tafogo
sacerd�tes representantes intermédio do ponteiro um a f�vor da Portugue- ce, e d� ra!o oportunis-

,', va ' '. ,," 'Ava-f

das par6quias da dioce- Ade, num dos bons ata- lia, pOlS teve a melhor mo. FOI daI para frente Vila. Roda.da Vila. Rodada
se. Dentre as autoridades ques da Lusa Jaragua- condduta dentro do gra- que. a portugluesa dse 10�11.67 17�2-68
Civis - Exmo. Snr. Dr. ense.

'

.

I
ma 'O.' ,re.amm,ou e v� tou a 0- Àvaí�' x BolafoC7o BotafoO'o x' AvafPaulo Fontes Secretário O Botafogo por seu Veio então a segunda mmar a mela cancha c. I ,J

_ pe I!>

�
, 'a.;.l!hrela X oao tssoa João Pessoa x Estrelada o::;aúde,. representante '.

'

Ipiranga x' Seleto Seleto' x IpiraniadeaE�a·��,�������WW=����,��=�W� ����e A�V�eLacerea, Governador do �=��ms�2:a'S=zm��mllJ:Sz:ml:m=l:mmsl:m=�tmmm " '

Estado, o snr. Ademar ,ij ,
" �,A tabela aoima foi aprovtlda em assembléia

Garcia, r6psesentante dos 00

Cl
� geral, realizada em 8 de jutho de 1967, cuja ata será

senhores Ministro Ner�u 00
,

C''A'SA' , ',KO'�M'AN�." ij publicada em Boletim ofidal da, Liga Jàraguaeose
, Ramos, Senador Francls- II

I
de Desportos.

,

'

'

co Gallotti,' depu,ado �' ,

Aderbai Ramos e o sr. m
,

' H. KOKMANN ----'---------------------

Celso Ramos; ainqa o sr. 00 '

César Guimarães, repre' 00 Rua Mal. Deodo_ro, 240 IflRfi5Uft DO SUL 00
sentante do sr. deputado 00 �' "

Joaquim Ramos, entre w RÁ 10 Á
'

I
-

;
dando uma demonstração lo e Amauri foram os

muitas outras autorida· � D S - ,M QUINAS DE COSTURA - BICIOLETAS
, !le bola para o seu an- destacados, enquanto na

des civis e militares. � M.ÂTERIAL E.LÉTRIOO - 14'ERRAGENS - FERRAMENTAS tagonista, e foi no 8eu equipe local apenas lu-
Antes de serem inicia- tm PÉOAS E ACESSÓRIOS PARA BICICLETAS 00 ataque mais perigosoque tadores.

dos os discursos teve 1u- 00 � Paulinho' M. aprov�itou. .

gar o imponente desfile 00 �

00 para marcar o goal ã� Eq.Ulpes - Fortugues�.
d� b, i{licleta�, motôcicletas I TINTAS - ESMALTES _ VERNIZES � vitó.ria, no lance mais Marlo',.Angal,o. e PaulI:
e autom6vels. É m bonIto da sensacional n�o D., Ernam, �maurl
Em nome das autori- PINC IS BRÓeJHAS - ESCOVAS 00 partida. A partida aos

e Ademar; BenedIto, To-
dades e do povo saudou 00 E TODOS OS PERTENCES AO RAMO DA PINTURA 00 poucos foi ao seu final, t!l' Mahnke, Reno (Pau-

I S. Exc�a. D. Greg6rio 00 00 saind� com o consagra-
bnho M.), Ade (Adolfo).

Warmelhng o ,sr.pr. Nor- � R" I t d· t ·h·d d LIQUIGA'S 00 dor trIUnfo da A. A. Por- Bótafogo: João, Tatu
�erto de M!randa R�m?s, 00 epresen an e e IS ri UI or a «C

); tuguesa que indiscuti- e Raul; Harri, Nino
I1Uilt:r� �Ulz, de Direito

00
.

.

' velmente o mereceu, (Amauri) e Francisco;da pnmrura Vara da Co-
���w�=W���W��w=�W��W�������w� V�lo� a de�aca�naIEdg�, �in�r� Zéc�SL

marca. tmmzmmmsml:mzmz:mml:ml:mm�ms=l:m�m=ZIr:S=�zasl:mzmzm� eqUIpe vencedora Ange- no e. NIvaldo.
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TIPOGRAFIA
.. '

PAPELARIA
••

LIVRARIA

i

I - Impressos de todo gênero Livros Comeroias Materiais Escolares

Papeis de todas as qualidades � Grande sortimento de Artigos de Escritório - Baralhos � Albuns para fotografias
,

P ra tos e Bandejas de papelão, e demais ax:tigos\ do ramo
.

I,

"

CARTOES DE FELICITAÇÖES DE TODA ESPÉCIE PAPEL CELOFAN

dARAGUÁ DO SUL Caixa, Postal, 37 Avenida Getulio Vargas, 350 SA.NTA �ATA.BI:NA
/

..�Ma��_...._�.��lauMUHa�_���W......�.. 1

Dom Gregório 'recebeu' em Ioínvílle,
homenagens dignas de um príncipe da Igreja'

Tabela do Campeonato da.
28• Divisão 'de Profissionais
Patrocinado pela liga' Jaraguaense de Desportos

TURNO ,

RETURNO
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Na rua ou' via principal de Mafra, se ergue a magestosa casa branca, com os distintivos de cruz vermelha que
\

a noite se vê de
todos os pontos das -dues cidades co-irmãs. É a CASA DE SAÚDE DR. F. KIEFER, bem no coração, de Mafra, em nosso Esrado.

Ao entrarmos nêsse estebelectmenro hospitalar, -deparamos com estantes, com um grende : e variado mostruário
ae peças anátomo patológicos, d4S mais variadas operações realizadas por seu médico diretor. Chamou-nos atenção os granaes
quistos e tumores abdominais, alguns com mais de 6 qullos.. Os enormes pedaços de estômago inflamados com suas respectivas
úlceras ou já em cancer. A grande celeção de pedras do mais variado tipo e tamanho extraídas do fígado, vlsícule e rim. As
prostetes ou iralides nódulos que impedem' ou dificultam a saída da urina da bexiga. Grandes masees esponjosas tiradas dos

, papudos ou dos que sofrem de hipertiroidismo. Seios e grosso intestino com seu respeçtlvo cancer. Ainda notamos uma fotografia
na qual se vê grande número de enfermos operados das maís variadas enfermidades: Ulcera do estômago e duodeno, pedra da
vlsícula, tumores ebdomlnels, hérnia, apendicite, amigdalas, papos ou bócio, etc., e que após 'a intervenção efetuada pelo Dr-. Kiefer,
estão' goeando ótima saúde.

.

\. .

Chegando á sala de espera, deparamos com algo norével, que dificilmente ee vê nas salés de espera dos
médicos especializados das capitais. O que notamos foi uns' vinte diplomas ou certificados de especteltzação principalmente no

campo da cirurgia, enfermidades de 'senhoree e partos, nos hospitais universitários de Curitiba, Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Alemanha, Austria e Suiça. - Fomos recebidos por, um homem dê mediana estatura, caréca, gordo, -slmples e modesto, bem
humorado e sempre atarefado com o grande número de enfermos, das mais diverses localidades que convergem p�ra êsse estabele
cimento hõspitalar. esse homem era o Dr. Kiefer, 'proprietário da Casa de Saúde, que leva seu nome, o qual emaveímenrenos
conduziu pelo estabelecimento, mostrando-nos a secção de ,dIagnóstico, onde primeiro é verlãcedo- a cause que está produzindo o

sofrimento do paciente pare que então se possa indicar o remédio acertado para a eliminação da, mesma.
.

\

'.
r

.

NA SECÇÃO DE
.

DIAGNÓSTIOO OONTA -COM LABORAT0RlO DE MIOROBIOLOGIA E ANÁLISES

OLiNICAS PARA EXAMES OOMPLETOS DE RANGUE, URINA, FESES, BILE, ESCARRO, �US, ETO.

MODERNO APAReLHp DE RAIO X - Com completo serviço radiológico pera pulmão, coração, estômago,
fígado, intestino, rim, bexiga, ossos e fraturas.

ELETRÔCARDIOqRAMA - Para ii verificação precisa das enfermidades do coração, por mele de Irlcados elélrloos'

URETROCISTOSCÓPIO pera, exam-es especializados de rim e bexiga.
-

RETROCIGMOIDOSCÓPIO para verificár. hêmorroldee e cancer na porção terminal do grosso inresnuc.

NA SEOQÃO DE TRATAMENTO

e- ELETRICIDADE MÉDICA; bisturi-elétrico, infra-vermelho, ondas curtas, ultra-violeta, termo cautérlo, ultra som,
. redlostat, serra e perfurador elétrico, para tratamento da dor, reumatismo. inflamações, regras dolorosas, anemias, etc. .

PNEUMOT0RAX Oxigtmioterapia para .rratemento das bronquites e enfermidades do .coreção,
SAL,A DE OPERAÇÃO AMPLA, clara e modernamente aparelhada, incluindo Romulos o melhor aparelho de

anestesia gazosa para maior segurança e garantià da paciente no ato operatório. Ultra moderno autoclave Elefante Branco para
ser mels perfeita a- esterilização ou destruição doa micróbrios é evitar a i�flamação e supurações das operações. Estufa alemã pata
manter o material eSferilizado e sempre pronta pera operações de urgência quer de dia ou de nette. - Abundante material cirúrgico
pera realização de qualquer tipo de operação.

ALTA CIRURGIA - Operações pera úlcera e cancer, estômago .e ,gastro duodenal, ffg9do, pedras e inflama-
.. ções crônicas da visícula e vias btlares. Rins, pedra e tuberculose renal, bexiga, próstata, papo e ílpõlde. Utero, queda, tumor e

cancer, feridas, cesariana. Seios com nodulações cancerosas, tumores e quistos ebdomínets em geral.
.

-

. PEQUENA CIRURGIA -:- Parto sem dor, apendicite, hérnia de qualquer tipo e região. Trompa, ovário,
varizes, úlceras verícoses das pernas. Hemorroides internas e externas. Hidrocele, varicocele, amígdalas, luenetes. Fraturas e cirurgia .

óssea em geral. Dr. Kiefer nos disse que opere por processos modernos, precisos e aperfeiçoados de acôrdo com, o que se vem

fazendo nos hospitais nacionais e eetrangejros, onde pratléou e íezdiversos cursos de especlalízeções no Rio de , Ianeíro, Buenos
Aires, Alemanha, Austria e Suiça. Quartos e dependências confortáveis com água correnre e higienicamente culdados. Enfermelras
e auxiliares dedicadas e cumpridoras do dever. Casa de Saúde [)r. Kiefer com apenas 6 mêses de existência, mas já .se profere bem
longe, alem fronteira, pelas grandes operações nela realizadas pelo seu médico diretor. - E o que lá vimos surpreende o maís
cético observador. por' vermos a convergência particular e exponrânea de enfermos, dos mais diversos lugares .e por se tornar em

pouco rempo, a melhor Casa de Saúde na região, por ser a mais completa e modernamente aparelhada. - Não queremos com Isto '

sugestionar os leitores. - Verifiquem- com seus próprios olhos porque está aberta ao povo e aos srs. médicos, (Diz o adagio,
vence sempre o mals. hábil, o mais esforçado, ou o mets preparado, diz a vonfade popular). I
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Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR.,.
.

ME o n. 1, 2, 3 e 4 .

Proteja a saúde de seus tilhos e a' sua próprial
Evitará muitas -doenças e poupará dinheiro em

. remédios
.

Compre boje mesmo uma �O�BBI&OEIBA
". MUlA.ICORA,. par.a'-o seu. filhinho. .

E. um produto dos Labotatórios Minancora
- JOINVILLE

/
OORREIO,DO POVO DOMINGO DIA 28,7-1951

A TAC se expande pelos Céus do Brasil Declapaväo r=;;R�illiiKIDfiÃi�NlA C· .
'" Declaro para todos os II o .!.I..d iirUZeli'.o do. Sul te aéroporto de Criciú dias present-:s, a TAC fins e efeitos que nesta li MEDIUO UI.BUBGIA.O iis, A., a mais antiga e ma. não mede esforços, nem data assumi todo o Pas- :: iiuma das maís poderosas Com a presença do sacrifícios, na valiosa sivo e Ativo da Fabrica Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- iiemprêsas de aviação co- Governador Jorge La- cooperação prestado' á de Móveis São José de sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre !im�rCJal n!> Bras.H, co- cerda, do Ministro Nerêu vida catarinense. Oclidio Romão, de C�ru- IIbrindo hOJ.e mOVI�ent.a. Ramos, de. representant�s _ �speramos que, com pá, Município de Jara- CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B IIdas. róta� InternaCIonaIs, das aut?rldades fe.d�ra�s, a Inaugura�� do aéro- guá do Sul, que nesta' CLINICA GERAL ii8:0.InclUlr em seu pres- estaduaís e mumcrpais, porto de Crl�lúma, ?om· data requereu baixa de H LODga ,ratie. e,m Hospitais Entope.. I'tígíoso grupo a Trans- além de grande número p!etand<a a rede ,avlató- todos os lançamentos II iiportes Aéreos Catarinen- de elementos das elas- na do Sul, todos proeu- existentes em seu nome. ii Consultório e residência:' lis.e - TAC, sabia que e�· aes produtoras d? sul « rem sa�er do esfôrç.o o Ficando independente II Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 IItImulav� a uma das mais eatarínense, a maugu- da dedíoação que' �sse da mesma a Estofaria I! IIexpeessrvas forças eco- ração do aéreoporto de representa para a díre- são José de propríeda- I! CONSULTAS:

IInomicas de Santa Cata- Orloíüme e da agência ção da TAC e para o de do sr Oníldo Romão. II P�la manhã: das 8 1/2 ás 11 horas IIrina.
. da

I TAC naquela pro- consórcio Cruzeiro do '
.

II , ."Estabelecendo, com a gressista cidade, capí- Sul. Jaraguá do Sul, 12 de

II
Pela tarde . das 14 1/2 as 17 1/2 horas IIIpenetração de suas lí- tal do

-

carvão brastleí- Mais uma grande eta- Julho de 1957. I Atende Chamados tambem à Noite linhas, uma rêde propul- ro " foi acontecimento pa foi lançada pelas re- JORGE WILLE 'Lo '

. ...lisionadora da melhor e Incluído como uma gran- feridas companhias asso- P letärío �..======:::=:::=:::=::::::=====:::=::::::=:::.::=:::7
mais moderna circulação I

de página, na história da cíadas no campo de de- ropn

.�......r.!!II.IIIlJI_"''' iIII''''''IJIII''''de riqueza, a TAC 'faz evolução econômica da senvolvimento econõmí- �--�"""'-<!J"''_'''''_'''(!)
a cobertura das mats laboriosa gente barriga- co de Santa Catarina, Lure seus males e poupe seu

Dr. Mur·III'D, Barr·elo da AzeveJointeressantes o díversí- verde. justamente em uma épo- bom dinbeiro comprando ali

Uficadas regiões geo-eco- A TAC é, em verdade, ca dítícílíme' de restri-
FARMAGIA NOVAnômicas, ampliando hoje a única companhia de I ções generalízadas, onde .

seu raio de ação por ou- �viação comercial que, sómente a segurança e de 'BOBE8TÓ M. BORSt
troa Estados, até alean- cobrindo o Estado de San. a certeza do trabalho J que dispõe de maior sortímen.
çar essa promissora Bra- ta Catarina, desde o seu do homem catarinense to na praça e oferece seus artí-
sílía, • prova eloquente primeiro día de vida, e autorizariam a execução gos à I?reços van�josos
e viva do poder criador com, prioridade erono- de empreendimento .de Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
dos homens públicos que lógica sôbre as demais, tamanho pörte. �-.. '_""-<!J�
nos dirigem.

.

não gosa de quaisquer :..... _

Nessa politica "de ex- favores de ordem oficial, A '
.

parssão e de conquista embora procedam díte- Soe. Esp. e Reer. "BOA ESPERANÇA"_!�--_-----------_,do mercado aéreo, em rentemente os govêrnos Assembléia Geral Ordinária O ANJO PROTETOR DE SEUS FlLHOS É Aque tão diretamente' se de outros Estados, com

LOM"RIGUEIRA MINANCORAempenham o ilustre Dr. seus territórios servídos Edital de Convocação '�
José Bento Ribeiro Dan- por capitais privados, In- Pelo presente ficam convidados os senhores sócios II
tas presidente da Cru- vesti na aviação comer- 'quites·a comparecerem a séde da sociedade; à Rua Preso
zei�o do Sul e o emí- cíal. Epitácio Pessôa, pelasA 9 horas do dia 1� de Agosto .de 1957,'. .

d afim. de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.nente Professor Ferreíra A despeito e um es-

AI- Prestação de Contas da Diretoria;Lima, ilustre Presindente Iôrço titânico, vivamente B _ Eleição dà nova Díretoeía e do Comitê Fiscal;
da Transportes Aéreos empenhada. em uma po- C - Assuntos diversos de interesse da Sociedade.
Oa'I'arínense eöm a as- mica recuperadora de NOTA: De acôrdo com o Mt. 5°. dos Bstatutoa Sociais,sisténcia'perinanente dos eliminação de despesas, a Assembléia Geral Ordínäría füDcionar�, em primeira eon-

. . .

f f d
. vocação com 1/3 de sócios quites e, nao havendo númerodemaís d_Iretores e equi- par!, ,azar ��e, e O�CI- legal, funcionará 30 mínutos após, em segunda convocação,pes técnícas, ti. TAC con- lações aaleríaís, deriva-

com qualquer número.
quístou, nos últimos dias, d!1s da: conjuntura infla- Jaraguá do.Sul, 12 de Julho de 1957.•
mais uma vitória, com a clOnárla- em . que o ,pais BENJAMIN A. RIEDTMANN - Presidente
inauguração do excelen- tanto' se-' amargura, nos RUDOLFO KLITZKE - Vice-Presidente

•

I ADVOOADO I
Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul \

,

-__1 __l,
I ,

\'
,>

VENDAS NOS SEGUI1S'TES MUNICIPIOS: Joinville, Blumenau, São Bento. do Sul� Rio Negrinho,. Guaramirim,
lndaial, Timbó, Rodeio, Rio. do Sul, Lajes, G�spar, Itajaí, Tijucas, Brusque, Camboriú, Biguacú e F�orüiriópolis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORRBIO no povo
/

OOMINGO DIA 28-7-1957

Sociedq;de �sportiva Ipiranga E O I J A L
Convoca-rão O Posto de Saúde, de

"
- Jaraguá do Sul, avisa

.

Pelo presente, ficam convidados os �enhores que as ca�as desocupa
SÓCI08, para comparecerem à Assembléia Geral das só poderão ser oeu
Ordinária, marcada para o dia 1°. de Agôsto vín- padas novamente me
douro na Séde do Clube, com inicio às 8 horas diante o "Habíte-se" for-
da noite, com a seguinte Ordem do Dia: ,_. necido por este Posto de

10.) Prestação de contas do ano findo. Saúde, sob pena de multa
'

20.) Eleição para a' nova Diretoria. conforme artigo 106.

30.) Assuntos Diver.sos. Jaraguá do Sul, 22 de
r Julho de 1957.

NOTA: Não. hayendo númer_? legal de sócios ,1 Dr. Erich Iluflann'
pr.e�entes, na pnmeira oonvocaçao, se�á a mesma Chefe do Posto de Saúde
ínícíada com qualquer número de SÓCIOS, às 8,30

.

horas.
,,'

Pelo comparecimento agradece a

DIRETORIA

- Comercil .e Iß�dslriB I. Hndueoz S/ft.
lio d. Çerro - "aragoi do 'Sol - S.C.

ASSEMBLÉIA OERAL'ORDINÁRIA
--

'

Edital t!e CODvoc.ção
Pelo presente ficam convidados 08 senhores

acionistas a comparecerem na séde da socieda
de, em Rio do Cerro, Municipio de Jaraguá do
Sul, às 15 horas do dia 24 de Agolto de 1957, '

afim de' deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
'

. a) Discussão e aprovação do balanço geral
encerrado eDi 30/6/57;

b) Eleição do conselho fiscal e seus suplentes;
c) Assuntos diversos de ínterêsse social;
NOTA: Acham-sé à disposição dos senhores

acionistas, na séde da sociedade, os documentos
de que se ,trata o ,art. 99 do Decreto Lei 2.627 de
26/9/1940."

"

�
Jara-guá dalSul, em 6 de julho' de 1957.

WILHELM RADUENZ - DIretor Presidente
DELFINO RADUENZ - Diretor Comercial

y\\�
� 'rregl:Jlarld'a,·'i! '

___ I�'- es das fun·,
. _ . ções periódi·

-

.

__�-:-:-. cas das senhoras.
.. -

É calmante e re

gulador dessas funções.'

Ven4e�se
Uma ótima proprieda

'j de, sita em Estrada Fran
cisco de Paula, com 93

-------------........--- morgos de terra,' inclu
sive casa de material
com luz elétrica e ran-
chos.

"

Preço de Oeasíãs.
.

Ver e tratar com o

proprietário snr. JOSÉ
ALVIZE;Máquinas para beneficiar madeira

- Plainas - Desempenadeiras -
,

Respigadeiras Lixadeiras, etc. , "

f---··--·_-_·---,·-
.. ·__·-····-·.. ·· ....···:r:=-_·..··--::1�-·-.-.-.- :!.,

i
..-- --.- -----.- -...... � -- _- -_._

_"

II ](J)lo !EIXCIBI KAmFMf!NN li
II. .' " !i

H' . MEDI.CO VIBUBGIAO II
•• I'

I
li Formado pelas Faculdade.s de Medicina dás Univer- ii
II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre . II .

H n
"li CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B I!

ii CLINICA GERAL !!
,II I!

II Loaga �ratiea em Hospitais·Europeu. II
II Consultório e residência: li
II Tel. 244 - Rua' Preso Epitácio Pessôa, 405 IIu !

1.1 ' CONSULTAS: II
II II

ii Pela manhã: das 8 1 /� ás, 11 horas ii
1 �

Companhia ,Máqulnas FAMAC iii
Pela t�rde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

JARAfiUA DO SUL I Ateade chamados tambem à Noite ii
.... .. �==========:::===;::::::==:::===::=::Ji

Baterias FORD
Duram mais porque são

. testadas uma a uma

SEYER

Avó. Mãe. Filha.
Todas, devem usar ':

a HUIO-GIDAJINA-! ,

I
_,

MASSAS
'll JMiEM'ftctAS

SE-MPRE

AS MEl.HORES

\

Peças
Acessórios Diversas Márcas

Todas as' medidas

& elA.
\ -

,

LTDA.
(Vis' a Vis ao POSTO BEYER)

Rua Marechal Deodoro, 183 . Caixa Postal, 19Telefone, 299 JARAGUA DO SUL

Molas

Borrachas

Lâmpadas

Correias

Rolamentos

Lonas de - Freio

QF.ICINAS

\

)

'Anéis Parafusos

'Juntas

Amortecedores

Velas, Champion
Tapet€Js

- -

- Mangueiras. - Pistões

- ',ESTOFAMENTO
I

-

, .
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OORRBIO DO POVO , DOMINGO pIA. 28-7-1957

'Deutsche Beilage des' "Correio do Povo"
Die 4.,Gresse Landwirtschaftliche Ausstellung'
Jaraguá do Sul feiert heute den "TAG DES KOLONISTEN" -, Die alljaehrliche
landwirtschaftliche Ausstellung im "Centro Agropecuário João Cleófas" - Anwesenheit

_ S. Exc. des Herrn .Gouverneur und Iríneu Bornhausen
Wie alljaehrlich, findet heute die 4 te. grosse 12 Uhr - Bpíessbraten zu Ehren S. Exc. des

landwirtschaftliche Ausstellun� im hiesigen Land- Herrn.Dr. Jorge Lacerda u, anwesende Obrigkeit;
verein "João Ole6fas" staU, wo zu die Assooiação '15 Uhr - Ausrufung und Vorfuebrung der
Rural, die Praefektur, die Munizipal-Kammer und praemíerten Tiere;
der Auss�huss der Komission zum Gedenktag des 16 Uhr - Verlosung det: Praemien zu Guns-
25. Juli die Bevoelker.ung im allgemeinen hers- ten der _'ssocia.çãO; Rura], insg�lJamt 11)9 Prämien.
Iiohst einladet.

.

Wir werden gebeten'die Interessenten auf das
Reelement der AUBstellugg zUI verweisen.Das fuer den heutigen Tag entworfene Pro- W,.ehrend der beute stattfindenden FesHich-

gramm ist folgendes: keU.n 1st bestens fQer Trank u� Sp,eise gesorgt
9 Uhr - Empfang S. Exc. des Herrn Gou- worden. Verkehrsverbindungen finden von Zeit zu

verneur, dr. Jorge Laoerda;
,

Zeit alle 30 Minuten vom Stadtzentrum nách der
10 Uhr - Einweihung der landwirtschaftlichen Ausstellung staU.

'

Ausstellung;' Grcases und, baaonderea In�er.sse eJ'weckt die
11 Uhr - Ehrung des verstorbenen Herrn

I
Ausstellung des in unserem Munizip' gezogenen

Â.rtur Müller, Gruender und ehemaliger Präsident Búfalo-Viehes, und die verschiedenen landwirt
des Landvereios; . sehaftlíchen Masch�enen deI,' [araguaenser Industrie.

der TreueDas Lied Muedlgkelt und
Schlechte Launevon

Gedanken zum 25. Juli

sehen. Mit ihr sind er

standen F a m i I i e n und
Voalker,· mit ihr sind
erstanden Laender und
Reiche.

Wieder naht jener Tag,
der uns zur Besinnung und
Einkehr mahnt und uns
des vertraute Lied von der
unsterblichen Treue singt.
Damalswars, als die ersten
V o r bot e n Ingendllcher Treue. - Einst war der
Kraft in uns, erwachten, Handschlag Siegel des
als unsere Bub e n a rm e Wortes. Jahrhunde-rte galt
sehnige Keulen wurden er ohne Vertrag. Die Hand
und zarte [ungfreaullchkelr
ins Leben reifte, da haben ----.-----

wir sie kennengelernt. die
Zwillingsschwester der
Wahrheit: die Treue. Seit

�- ...l\.
...

jenen T,agen begleitet sie ,,� �l\)
uns beim' Bau unseres '.ff...-....
Lebens, ringt sie mit uns' \..! '�

gegen eine Welt, die sie
verloren, erfuelU sie uns

im Kaempfen und Siegen.
. Treue. -- Mancberorts
wurde sie geschaendet '\�
und zertreten, mancherorts
verspottet uod .verlecht, -J1'den7iJ11doch ihren Glanz hat "bi �

h d k I vor und nachkeiner noc ver un e I, der Hceserbeit NIVEA für Ihre
Treue. - Dfeses Wort Hände; sie macht spröde Haut

ist Inbegriff einer hohen glatt und gesch�eidig. Wie gut,

ja heiligen Tugend., Im,�daß
es NIVEA gibt!

_

Mutterboden der Ehre ist ""\ ,. i
sie erblueht und mit der \

'

Wahrheit gewachsen in (iI!'"
' -

, 6J5O

das ôttrenleben der Men-

Apotheke "Sobulz"
JABA.GuA DO SUL schlitzt NIVEA Ihre

HCllltfleiWmd,vn6Wetter_'bleibt
sallllllelwBidl und gescfnneidig. Wie •

gut, daß es NlVEA gibtlMEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten iu deó geringsten Preisen bedient.

t Danksagung
Hiermit teilen wir allen Verwandten,

Freunden und Bekannten mit" dass es Gon
dem Allmaechfigen gefallen hat am 9. Juli
Abends 9 Uhr, meinen lieben Gatten" unseren

guten Vater, Sohwiegersohn, Bruder, Schwager
und Onkel

.'G8 Bla'lt
im Alter von 62 Jahren, 2 Monaten und 14
Tageq von dieser Erde abzurufen.

Wir danken allen denen, die uns in den
schweren Stunden mit Rat und Tat zur Seite
standen, unseren lieben Nachbar und dem
Preft2kten Herrn Waldemar Grtibba (tier seine ,

.reue Hilfeleistung, sagen wir unserer; Ile�z
Iichsten Dank.

Ganz besonders danken wir unserem
Piarrer Herrn Carl Gehring fuer die trostrei
chen WOfte Im Hause und (Im Grabe, ferner
danken wfr noch allen lieben' freunden, die
unseren lieben Verstorbenen das letzte Geleit
zur Rubestaette gaben, und Sarg und Grab so

reich mit Blumen schmueckten.

Jaraguá do Sul, Juli 1957.

Die trauernde GaHin; 'ekla Braun geb. Rahn.
lin�lr; Rulh Braun und ,Heinz Braun.

Steht ihr' einst an meinem Grabe
Stoert mich nicht in meiner Ruh
Denkt was ich gelitten habe
Eh ich schloss die Augen zu.

Weizenernte in
Sta. Catarina

•

Haemorrhoiden
Juckreiz EkZllme, FIssIren.
Haedensa (Pomade) be

ruhigt, schützt, heilt. So-
PERTUSSIN fortige Wirkung, beque

me Applikation. Formel
Das weltbekannte Mit t e I der Haedensa - Gesellsgegm Keucbbulten, Bronchial- h ft B li ZKatarrb wie -

'alle AHektio�en'C !lo' er n.. ü«elassel1
der Luftwege ist wieder ueberall beí den deutschen Kran.
zu babe�. �epk8ssen.
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OORRBIO DO POVO DOMINGO DIA 28-7-1957

�iUinl���OOOO!U�.�����!i��BIUi�OOOO'�OO�����BH��iiU��OOiIMiIM.
,

�,

. Preferindo os

I Oi REGf><''<'
. Produtos da Fábrica Oi REGI'><''<' ·1

I,
� Conta co_ larga experiência .. profunda prática no ra...o

.

�
-

I
'

'00

I
PRO,?UTOS FABRICADOS NOS ESTABELECIMENTOS. NAS INSTALAOOES MAIS MODERNAS E HIGI�NIOAS

I
� �
00 E

�
�
�
,�

.

�!?C- ��!!��635& T!>!: �!9alegr�!Poo�;
· 'I

; W I M I - A Lalanjada que revoluclonou o mercado paranaense �
�

-

�
J.lOO_ti���, �1���iUBI� ��_�

�I�· lndö�trias Reunidas Ja�g�,·�I��•.
Essências, Cal�ína

I J A R A G U Á DOS li L F:J''';ai:: :�=;.�: FE� UE::!:: CATARINA _ BRASIL I . e FeCdlaria I
� .. I'ti

Fábrica de Essen!;ias P8r�a��=:::: �:' :r�::e S::::laP:�a:: :::�d::t:;:la!:0�a�::j::S8S) ÓleoB::i�:ra�;:olicaÓleo d�a�:�:���n: doces Sorvetes

00
. ; fabrlcanles das seguinles especialidades: Óleo de Limão Deterpenado, - Óleo dê Laranja DeterpenadCi - Óleo de Tangerina, Deterpenado I
,�

,

Extrato de Guaraná Natural, em conformidade com o' que dispõe o 00'

� regulamento do emprego do GUARANÁ. na Iabríeação de bebidas ;

I .. ARTIGOS para sorveteri�, copinhos e sbrvetina I
��OO���oom�BHOOBH����OO�OOi�OOBHOOOOOOOO����OO�OOOOOOOOOO

���;:ã:êTransportes. "FR���;'"
•

,JARAGuA DO SUL.....:.. Caixa Postal, 22 '_ Endereço 'I'elegräfícc ; i'EMEDOBLEVE" - Telefone, 222

INDÚSTRIA FUNDA.DA EM 1.9�4

Laranjinha GAZOZAS Depósito da REFRESCOS, Refrigerantes
a mais natural Abacaxi - Laranja

Cia. Cerv. Brahma
Guarané Extra 'Naturais'

a maís conhecida Franboeza
Aguas Minerais Refresco jaraguá

SUCOS de Abacaxi
Engarrafamento de Xaropes diversos

Gengibre Especial
a mais -gostosa Limão Vinhos - Aguarde�te Agua Tônica • extra forte Sücos de Laranja

,.,.,., "'+'.'4""'+"'."'+"'4'" '"� ,., "41'+,., ",t, ,.,+,., "'+"'4"'+'" '·'.'·'.'·'4'·'.'�' ,., "t,.,., ,.,. "'4'.'
;,';;,;t;.'t;','t;',";,'1;.'t;,'t;,'+;','t;,' ;",t;.' ;" '"'+;.'.;.�t;.'.;.'+;" ;",;",;;".;.,;;., ;.,;;.,.;" i., '.'t;.'

Dispomos de amplos armazena para carga-em trânsito bem como perfeito serviço
de despachos junto à Rêde Víação Paraná-Santa Catarina em Jaraguá- do Sul

�W4l,Z:�Tradi�ã� em Transpor=��JVNwd

Matriz: " ...aguá do Sul,
alenida .elulio 'arlas, 472 - Calxl raslai, 25 ...,.. fone, 254-312 - Endereço lelegrélico: "f R E • Z f l"

Transportes Rodoviários em'Geral

BlUMBNAU
Rua São Paulo, 1184 - fone,1414

Agencias:'
CURITIBA

Rua Ioäo Negrão N. 1900
I

fon'e, 121

,
.

jOINVILlB.
Rua 15 de Novembro, 786 - Fone, 632

TIMBÓ
f.Domni,ng
IBIRAMA

RIO DO SUL
Avenida Rui Barbosa, s/n.

,

"

Transportes em caminhões pröprios com entregas, de
-

domicilio a domicilio nas praças \ de CURITIBA,
CANOINHAS, JOINVILLE, JARAGUA DO SUL, BLUMENAU, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBÓ e IBIRAMA.

Aceitamos cargas para qualquer parte do Paraná e Santa Oatarina com redespacho

•

... �

"

I
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C
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M
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I<t���"���I'�"�amara unlClpa J HAB E RESTAURANTE I:
� Câmara formulará, pedidos �e informacões ao Prefeito Municipal 1 I de ADOLFO BRUCH Isobre 'o arame farpado - Comissão de vereadores que foi desfeiteada
pelo Prefeito em seu próprio gabinete - Pareceres das comissões J P t d'

,

I
.

t
. � . .

"

on o e a moço e Ja" ar
Sob a presldêncla do e Justiça, para' parecer, unanimidade de votos

08)
Vereador João Lucio da e na sua volra á ,plenário pareceres das Comissões Bebidas nacionais e estrangeiras
C�sta, .reuniram'se' terça- será votada e então, feifo sôbre os seguintes prolé Doces, Oonservas, Galinhas assadas, Churrascos, etc.feira, día 16, os vereadores pedido de Informações ao tos de Lei: n. 31 "que C id

.

FidélisWolf, Martinho José Prefeito, Oficial e Legal- 'abre crédito suplementar
omi as quentes e frias

Hau�k, .J0s�. Pasqua.lini, mente, por parte da es de e-s 694.140,00, para:l
a qualquer hora Café

I:Mano Nlcollnl, Frencieco mera, ne sentido de ser retorço de dotações orça-
Modrock, Augusto Sylvio esclarecido detlnítívämeme mentértes" n. 32 "abertura Rua

M,
arechal Deodoro da Fonseca, 136

',.JProdoebl, Erich Batista e a procedência, custo, forma de crédU� especte! de Á
'

Durval Ma�catto, pari!mais de aquisiçã�, .maneira de e-s 20.800;00
-

pare paga-
JARAGU DO SUL - SANTA GA,TARINA

uma Sessao da Cêrsare venda e dlstrlbulção, do menro
" da confecção de �_IItJ4IIJ._WIjgI-�g-J'���JI��de Ve�e��ores.. .

A R A M� F:A R P � D O. �apas do Municipio", e I . NWJ"l! Nm'N'Ç'!Wm�:iII'L?e 1n_ICIO, f�)J Ilda uma Caso, oao seja a Camara If ne l m e n t e n. 14 que ri � ���J
Indicação, assmada pelos de Vereadores, atendida, "inclue no Plano

ROdo-I
.

ISnrs. Mario .Nicolini, Au- inc�rrerá o C�efe do Exe- viário Municipal, a Eetra- BLO5F'E 'LD .& C I"a I Ltda I

'

gusto SylVIO' Prodoehl, CUtlVO em Crime de R�s- da Gr d ta - Fun d a via

Fidé,liS WOlf" Francisco ponsabilidade.
'

Itapocú-Hansa.'

IModrock, José Pasqualini Foram aprovados por
'

e Martinho José Hauck, e

dirigida á Câmara, com ------------,--------

substanciosos consideran-'

Idos, no sentido de que Abalad,a Londrina por cena de sangue"pelo Chefe do Executivo, .' •
-,

sejam prestadas informa- ,
entre um JUIZ e um advogado

ções ii Casa, sôbre ocaso' ,�
do Arame Farpado, ven- LONDRINA - Chocan- No local,' acompanha':' .I!
dido e distrlbuldo pela te cena de sangue veri- do de representante da

'IPrefeitura Municipal. Tal ficou:s8 na, rua Tupi, imprensa; "esteve o dele-
,

Indicação, prende-se ao esquma com a av. Pa-' gado Borges Maciel, que"
.

Rua Presidente Epitácio Pessôa, 68
fáto de não ler _ sido res- raná. Foram protagonís- ao que se apurou, diVi-1''',ondida pelo Prefeito tas, o juiz I�mael Dor.. SO,uo,carroc,ha,pa8.36-93, _ JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
Municipal, um pedido de neles de Freitas e o co- de Arapongas 'em cujo .

I',

informações he meses nhecido causi�ico Alci- interior� estariam os jUi'l i.� ���formulado, PE}�O _Vereador d�� .Tomazettl, que se zes Hercules 'de Mscedo '

.

"

�
.

Mario, Nlcoiiní, e porque, dirigia para sua casa, a �ocha e "I'eobaldo Na- ._jJ=::::::::::::::;::::::=:::===-=:::::::;::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:..::.-:::::::::::::::::::.::.==::::::\.\...
agóra em dias da semana 60 metros do .loeaí da volar, além de outra pes- ii E

.. - '

S 'I B' -I
ÍI

d EI t íd d S A '€!
passada, por designação cena. O advö.gado Aleí- soa, não Identíííeada.. li mpr. u ' �asl elra� e e reei ,a e.. li
da Presidência da Sessão �e8 'I'omazettí foi alve- Segundo rumores, cír- !! 1'IAr:RIZ = JOINVILLE � j�
do dia 9, ujna Comissão

I
Jado no li'onta1; por= um culantes na .eídade, o ii li

�e Vereado�és, compare- tiro de revolver calibre motivo teria sido !esul- II "Pata a nóssa distinta" treguezia mantemos em estoque: f
ceu ao Gabmete do Pré- 32, sendo que o segundo tante de desentendímen- !I Uma, linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ji
íeirc pera obter pessoal- tiro não oatíngíu. Trans- tos profissionais entre o 'I! ','.. rotação, para 220/380 V. - 5'0/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- iI
mente informações sôbre, portando imediatamente: juiz. Ismael Dorneies de !I ÇAO -' Bombás para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS Ir
o Arame Farpado, e por' para-a Santa Casa. o sr. Freitas e o advogado ii OPASRA O LAR. Sortimento coinpléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- I�
ter a mesma comissão Alcides 'I'omazettí :' fo� Alcides Tomazetti. " !, , de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de It
sido desfeiteada pelo Chefe locor!ido pe�os !Dédic?s �onforme informações II luz e força de q�alquer, �ap'acida�e. Contad�res OE a prazo.., . It
do�Execu,rtvo, que exigiu ,Moa,cir Mar�lJ�s� �arCl.a obtídaa na Santa Oasa, 5' II,. ',"

A nossa seção de instalações atendera .com presteza a qualquer pedido de !h
da .mesma � c o m iss ã o, Lopes e AnISIO Fígueí-í estado de saúde da vítí- ii Instalação de luz e força. .' Ij'
CREDENCIA:S, c�mi- redo. ma é de8esperado� ����==�_�:::�=:::=:::�����_��:::��=:::����'
nendo, por dirigir insultos

-

pessoais a um dos verea

dores, e fazer acerbas
crttlcas á administração
do falecido Prefelfo Artur
frlüller, e finalmente, -

não prestando informações
alguma sôlJre o motivo
que havia levado a Co
missiio ao seu Gabinete.
Os protestos foram 'em Igrande número- por parte
dos Vereadores ao Presi
dente da Câmara, sendo
entre outras coisas dito
pelo vereador João Lucio
da Costa, que até a. pre
sente dala, nunca havia
um Pref�ifo Municipal,

- exigido de uma Comissão
de Vereadores, Creden-

[ciais, título de Nomeação,
ou Resolução da Presi- ,

dência� para que a mesma

se apresentasse ao Prefeito,
concluindo, que desde que �
se apresente uma Comis-

'

são de Vereadores ao
------_;;__---

Prefeito, ésta merece 'o

necessário crédito por
parte do Chefe do Exe
cutivo. Pelo VereadorErich
l3afistd, foi feito um con

vite á todos os Vereadores,
para que comparecessem
ao Gabinete do Prefeito,
para alf receberem, as

informações desejadas, o ELE.tITOs TOIICOS
que foi recusado, pois, já n===::::::=:::=::::::=:::==::::=::::::=::::::�::::::=::::::=:::=:::"l\
se havia feito um pedido Fósforo, Cálcio, Arsaniato II . i,de inforrnações e a desig- e Vanadato de s 6 d i o 1IIIIII Ir r (fi) § 1f o 1m JE, Y JE to>

:::::1 IIIInação de uma, Comissão, _

� __j
para tal fim, e não tinha TODlCO dos convalasotntas I;

"

a casa recebido o acata TODlco dos I,da,S,nUtridOS 1'1
RUA MARECHAL DEODORO DA FONBEOA, 158 II F=::::':=:::::'=::::::=-�::;_-::::::=====�-::::::=:::=�

mento e r�speito que me- !:il
JARAGUÁ DO BUL BTA. CATARINA

III 1.11 .a••• e I a .... � • H ac, .- _ '11111rece. E ainda mais, éra Os Pálidos, Depauperados, II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, • 1
• � • 5

I'bem provável, que o Pre- Esgotados, Magros, Mães !I combustfvel e acessórios. II I!
_ JARAGUÁ

' I
feito exigisse de todos os

que Criam, Crianças, ra- U Lubrificação-carga de Baterias etc. II II DO SUL -

, II
ver e a d o r e s presentes, quitl'cas, receberão a to- ii II 1'1 IIC d N '1 CONSERTO -

-

Medicamentos e Perfumariasre enciais, omeação, nificação geral do orga- ii REPORMA B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- III ii I!
Resolução, ou mesmo os nismo com o

II MÓVBL B CAMINHÃO. I ii Simbolo de Honestidade .!

Dipl9mas de Vereadores...
" III I !I Oonfiança 'e 'Presteza II

A In d i'c a ç ã o feita á

I �aIDl<Df1UlPl1l1lri� I SERVICO RÁPIDO E GARANTIDO II 1,1 ,A que melhor lhe atende 1,1Câmara, foi encamhihada' .;j' � �lUl\YJl \ II I ,e pelos menores preços , II
á Comissão de Legislação �::::::=.:=!::===:::--===:::=:!:====�=====::dJ �:::::::======::::::=:===::::::=:::====:::._::::::::::::::P
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.

COLO IIO ii .Pneus - Brasil, General, Pirelli I:
I TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS II

Foi condignamente come- Digno que é das mai· e exclusivamente o reflé- Que a geração atual PARA AUTOMOVEIS e CAMINHÕES I:
morado no dia 25 do cor- ores reftll'ências pelo seu xo dos seus esforços. olhe com coragem, admi- H
rente, em todo município, gigantesco esfôrço, nunca' Quando há decênios ração e entusiasmo parlili ii

a, tão expressiva data que será demais o lembrar, atrás, tudo era selvagem a sua arrojada luta. pois II .1.11. a CI... ...... ii
é dedicada ao nosso Co- mais uma vez, que nesta e perigoso, não vacilou que nada mais além do, II II
lono, esse heroí anônimo zona, todo o progresso e na conquista da terra a- seu grande ideal,

\
eonstí- li ,

Oaixa Postal, 19 'FQnê, 299 ii

do nosso bem estar.e bélo aspecto de suas cí- graste, mesmo que para tuiu a razão do seu ad- ii JARAGUÁ DO SUL li
prosperidade da nação. I dades, ,representa tão só tão nobre empreitada, gi· mirável triunfo, numa ii ' li
_____________________ ganteseos fOlsem seus es- digna e humana justiça do. �"-:::====:::::::::::::::====::.:::=:::;.=:::=:::::::::=======:::7

forços, pois tudo estava proprio destino, que nun- ====================
por fazer da simples pí- oa néga o troféu, da ví-
cada para a penetração toria aos que sabem lu- perante a nossa grande
da terra; com todas suas tar com dignidade. Pateía.

"

féras, 'doenças e outras Tão admiravel 8 extra- Ressaltando a mamoriaquasi insuperáveis dífíeul- ordinária epopéia foi e
dades. têm sido a luta do nosso

dos que cemnosoo, espi-
ritualmente, comungamMas mesmo assim esse colono, que não obstante de tão excepcional acon-

heroi não recusou. Ao 'a beleza e riqueza do tecimento, saibamos aprocontrário. O que para ou- nosso vocabulário, jamais veitar o resultado de tão
tro poderia pareoer in- poder-se-á definir com to- admirável exemplo, portransponiveis abismo, ele da justiça tão grande luta. que a grandeza do paíseafrentou e venceu, eon- E, hoje, passaâoa que se reflete no esforço dos
seguindo, 'assim, a con- são 81 anos, podemos seus filhos.
qUista do seu grande ideal todos nós, com maia or

tonar-se, como nós outros, gulho o seu descendente,
digno desta terra que lhe oomtemplanmos todo seu

conquista o coração. esfôrço que o ímortalísou

ANO XXXVIII -

as DE JULHO
SALVE. O DIA DO COLÔNO
Salve Operários Da Agropecuária

\

JOSÉ DE CASTILHO PINTO

Conforme acontece todos os anos, o

municipio de Jaraguá do Sul vive hoje
horas felizes porque comemora mais uma

passagem do "Dia do Colôno".
E' a reverência agradecida do munici

pio à grande classe da agropecuária, a08

Ieboríosos homens que trabalham nos cam

pos e nas fazendas, que movimentam o ma

chado, a trôlha, o arado, a foice etc.
Dentre as homenagens ao operariado

agrícola de Jaraguá, destaca-se a festa que
desde es -prímeiras horas da manhã está se

realizando no Posto Agropecuário João
Cleofas, de que participam todos os [ara
guaenses. Todos os muníeípíos, repetimos,
porque à uma tal manifestação ninguém
seria capaz de fugir porquanto o trabalha
dor agricola é já hoje reconhecido não co

mo um simples colôno, mas ° como uma das
alavancas mestras do progresso nacional.
Reconhecido é que no 'seu trabalho árduo
nos campos e nas fazendas assenta a báse
da nossa produção agropecuária, da qual
tanto necessitamos já não diremos para fins
de exportação, Omas para o nosso consumo

,
interno que aumenta dia a dia. Sabido é que

. da sua luta quotidiana gepende a quantida
de e qualidade dessa produção e, que desta,
está dependendo a solução do' crusciante

, 'problema da baíxa do custo dé vida no se

tôr da alimentação. 'Pois é conclusivo que
se dispuzermos de maior quantidade de
produtos agropecuários, baixarão os preços
dos gêneros alímentíeíos e conseqüentemen
te o CUlto da vida.

E aí está' a razão porquê a laboriosa
classe que inoureja nos campos' e nas fa
zendas; que impulsiona a maquinária agrí
cola merece, não só no dia à ela consagra
do mas sempre e cada vez mais, o prestigio
e o inteiro apoio do povo de Jaraguá do
Sul e principalmente das autoridades go.
vernamentaís em geral.

Pára nós, que pertencemos à imprensa
livre, limpa e bem orientada e que mante-

, mos OI olhos sempre voltados para as bôas
causas e para os legitimos 'Jnterêsaea da
coletividade, o "Dia do Oolôno' jamais po-
deria ,passar despercebido.

'
,

Fique portanto aqui, devidamente re

gistrada, a nossa modesta ma. sincera ho
menagem ao 25 de Julho, essa data: dedioada
à grande classe dos criadores e dos que
trabalham a terra.

Salve pois o 25 de Julho; salve o "Dia do
Oolôno"; salve Operários da Agropecuária.

,

,

"l,'·IW.

I;
o .......:

festividades no pôs to
A g r 0- P e c u á r i 6 João
Oleofas, homenageando' a '

grande data, que para
maior brilhantismo terá ii
presença do exmo. snr.

Governador do Estado,
seus ilustres Secretários
e outras altas autorida
des Federais, Estaduais,
Municipais a o povo' desta
magnifica. cidade, que
naquele local oom os

Organisadas pela Asso- Colonos confraternisarão
eiação Rural do Municí· J pela passagem de tão
pio, haverá hoje graudes I grande acontecimento.

...

"FERGUSOn"Trator Diesel
Agora com o acessório' "Meia.Esteira" tôdq de aço,
própria para arrozeiras ou, terrenos �antanosos

Estoque Para Pronta Entrega
Informações e demcnsrreções sem compromisso na

COMÉRCIP e INDÚSTRIA
Germano Stein S.A.

. RUA DUQUB DB CAXIAS N. 23
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