
Com a melhoria de uma ferrovia no Estado de _ Minas Gerais, após
exames feitos, é' Blumenau quem preenche os requisitos para a reins
ta� da mesma O dinamismo e trabalho profícuo e proveitoso Na Convenção do "Rearmamento Moral, "'o
do Dr. Nas ri, tem dado à ferrovia que dirige notavel ,progresso! Prefeito Amrehn falou perante mais de mil

egu"bdo a'1'eportagem dos fatos aí está para ro de vagões que a Es- delegados de 43 países "Berlim é mero

colheu, extra-oficia]mell' corrollorar a nossa afir- trada já recebeu, tríplí- ponto de cristalização de uma grande disputa
te, estaria a Estrada de mativa. cando-o. ideológica"
F�tro Santa Gatarina, na Tanto é, que a terro- Con,gratulamo-n08 com O prefeito de Berlim, Na sessão piésididaiminência de vir' a ser o sr. Dr. LUI-z Na8tari '

1 t .•. d f t
.' via deverá .receber, den- Franz Amrehn falou pe- pela líder socialista feml-e e nnea a, a o esse que tro em breve, 6 locomo- por tão auspicioso fato, rante mais de mil delega- nina francesa, Irene Laure,se consumado, virá dar r8afl'rma'ndo' ma:' uma d d :c.

à tívas, sendo duas Tem- ßJ os e 4" peíses, na con- representantes socialistasmesma, um novo e
weel e 4 Pacificas. vez, a grande adDlira�!o vençäo do Rearmamento e ex-comunistas tomaramnotável surto de pro- que temos por S. Sa., M al b

- -

lOS'
.

, gresso I .

d flor , so re a euuacao a pa avra. ecretarto

Consoante é de nosso
Com o reforço dessas pois que, e ato, a em de Berlim," Geral dos Operérloe Tex-

nhecímento, o Presidente locomotivas, o probleJ»a de um verdadeiro cavs- O confllro de Berlim teis da Franç(l (Force
JK., resolvendo melhorar

de tração estará resol- lheiro, tem sido, sobre- não era meramente uma Ouvrtere), Maurice Mer-
f'

vido de momento, em tudo, um admi#istrador disputa entre Blocos de cíer, lI$segur9u lIO', pr�ft!i-uma �rrovIa n�, Estado virtude do grande nüme- de escól Potên,cja, como ,poderia to A,"'.rehn a solíderteda-de MIDas Gerais, pelo ,. <;W'

que _ diante dos estu- ,.
" parecer, mas sim, um de dos operértos -sQcíaUs-

dos feitos pelos .nl(�mbr08 Um 1Iadre' entre os ....."LI... 'de ,F'I"deI Castre choque entre dois mundos tas franceses.
da Rede Ferrovíärta S.A., ('" I' IUIJ1iIIItA"

, espirituais, declarou o pre-

chegou-se .a conclusão RIO, 1 (RP) _ O eapl- determínadas por Fidel
feito. Esse choque se dá A reunião tnternaclonal

de que � reínstals ção do, tão Sardina, que é padre Castro. Dissemail que
em torno dos quatro prln- levantou-se como um sö

ma t e r Ia p.ertencente A integrante da _ missão as execuções não ferem cíplos do R�armame�lo homem qUtindo o' presl- "'===========
1 f d A

� Moral; honestidade, llm '

aque a errovia, eV6J:'G dos barbudos de Cuba, a doutrina de Cristo.
pesa, destnreresse e amor. dente do Banco da Ingle-

ser
.
em Blumenau, �or falando à reportagem Adiantou que se a justiça Seria uma grlWe ilusão terre, �fan" Hoar e o

r===::;;==::::;:::::===:::::;:

eqUlparar-�e com. a x explicou sua participa- não determínasse as exe-
querer resolver :o pröble- lider sindicalista france.s,tensão quílométríca da ção na revolução de euções o povo se encar- d B r

.

I d �
r.eferida, que é de du- Fidel Cartro da seguinte regaria dos algozes. De �a B rer J� ISO a ame��, prometeram ao prefeito Grandes no' dia 1 de
zentos ,quilometros, en- maneira: "Quem, com pois adiantou que Fidel de. ti: �rllml' e !!Ierod poú� o berlinense, em nome de maío. Näo -se 'dtve per-,

-

.
,

,

"
"

-, . e CrlS .a Izaçao e ma �quanto 8n.s�te',m,' cento lerro �re com'f�rr� sel'á Castro' é um verdadeiro

grallde�isPUJ,itideoIÓg,ica»:ltodoS, os�, pre,s�Ptes, que der de VIsta, entre;tanto,
».()�� . tq.�"�' '. _,

-
' �-é 0...., ..._'·A:...'�"':�-·*� "�-.:ui"'- nW"--sl'4& stSeftfjd08, ....ue�.. iiJovié'ttcd"Xsífiií senilo conVlrla- d' C· 't 'Ih d' ·t·," ( oon",pftlu I'nnn:uu. V 't ..", ......._ 'i .,.

mos afirmar' ue será pa �v.ras e rIs o p�ra ve o a oomilva. con- imporfava era· solu<:t.onar para apoiar a populacão coloca aparentemente em.q JustIfIcar as execuçoes tando 40 anos de Idade.
o problema de Berhm a d B I' Ialgo de excepCIOnal para e er Im na sua, uta pe- primeiro lugar as ques-

o nosso Municipio, e oxalá «::==::::::======:::=:=:::==r=====:::\ base. de um.� ,ordem, que Ia defesa da Iíberdade. tões de Berlim e do
que tal se-'"concretise.' ii

L E ITO R ES II domln? regloes mals vas-
Tratado de Paz, camo

Vale outrossim. diz�r, Ü
'

"

II �:de� �enletJfi�::�i;��� �O�N, 2 (IF) - Numa base de negociações. Na
9ue graças ao d�nBmis- n Dl-a 19 de AbrI'l de 1959 sera

I

I'nau- li paz real. P!I�elra tom�da de po- Alemanha as referidas
mo e esfÔrço ao seu ii 1.1 8IÇO�S a respeIto da nota
atual diretor, Dr. Luiz iii gurado O Hospital "SAO JOSÉ" de

�I
O prefeito encerrou o de resposta soviética, questões estão sendo

Nastari, tem a. ferro!Í& I Jaraguá do Sul, O novo estabelecimento li o s�u discurso com o c1rculos governamentais consideradas como «po�- _

sob s.u a d Ir e ç a O'!I a Rua Mal. Deodoro. A tua contribui- ii segUinte apelo: «Quero �hamam a atenQ�o. a tos de examen. As eXI

co�s�gUldo 'g�a�des be li ção para a 8ua inauguração tornará III �ssegura-Ios. que. podem IlDguaem ser�n8, obJetiva genciss soviéticas nesse
neflcIos, benefiCIOS esses II -

1 d t J .1 d S I d II
I;onlar cornos berlinenses. e não-polemlca do docu- sentido não foram en

que se revestem em fa- ii p08SIve o ar arag?a. o u e um
li B volfando a Berlim po mento. Parece assegura·

vor dos que valem-se 11'1 d08 mel!Iores b OS pl tal s de Santa II derá afirmar que os ber- da 8 realização da Con. dO�8adas nas propostas
desse meio de transporte, lo! Catarina. • I linenses poderão contar ferência do� Ministros do 10cIdentais, que servem

pois que, a realidade \!�:::::�:-.======:::...-==:::======::::::::::::�:U com vocês, aqui reunidoslt. Exteriór dos Qua d r o s de base à Conferencia.

maior pen�tração no interior do nordeste catarinense
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Seria Elelrificadá
de 'F-erro ,Sanla,

_a Eslrada Conflíto. .enlre dois
Catarina :mundos espiriluais

o caso de Ber li:m

Você 'sabia que o

ORÇAMBNTO DA
PRBFBITURA PA
RA 1968! foi de
e-s 6,860.000,00, pe
ra a RECBITA e

DBSPBSA? .

Você, sabla� que a

POOFBITUI?A: AR
RBCADOU o ano
de 195&a-imporlâncill
de e-s 9,308.09ó,10?
Você sabia que

ficaram contas à pa
gar do ano. dé 1958,
como "RBSTOS A
PAGAR" no

-

vetor
de e-s 3,610.6!8,40 ?
Você sabe fazer

contas? Bnt�o,:,veja
lá; - GAStOU-SB
no ano de 1968
c- s 12.818.724,00;
portant!, Cr$....
6;q6B.7�4,ãO Á'MAIS
DO ORÇAMBNTO.
Você sabe lá o que

é teso?
B o que foi feito

,0Is�Ur�1�&��:r ?
Imaginem só o qUe

aconteceria se a CÂ
MARA, não etrepá
lhasse, como BLBS'
dizem! t t

SABICHÄO

O tUulo que encima esta colaboração foi P
,

I sapalos usados para confortar este humilde lar
tomado de empréslimo de um filme que ara que os ou ros cristão. Puderam as irmãzinhas da inditosa Lúcia

terça·feira foi exibido no único cinema da cidade • e a pobre mãe, graças aos agazalhos forneoido�,
- o. Cine Buhr. Conta o mencionado filme a his- posaa:m, vIver assistir os serviços reUgiosos de sétimo dia. Não
t' ia de um grupo de pessõas, a suas lutas,as'" fosse esse vali.oso auxilio, talvez Qão pudessem
d iculdades, as öções heróicas, para que pudessem aumentava dia a dia. O insucesso de sua emprei- nem ,comparec.er li esse átb �e fé, cristã, tão _"ouca
sobreviver àquele momento dramático... para" que tada fez adoecer Deonário aos poucos. Sem que éra a indumentária, tanIa, éra a falta de agasal"',
com o seu exemplo pudessem os oulros viver, num alguem o percebesse li sua mente se transformara, lanta éra a miséria. Couöe, a Irmã Superior Ma(ire
mundo são, num mundo de paz e de tranquilidade. e o crâneo doentio passava a elaborar um plano Ludgéria, a Irmã' Diretora Cleon1ce, a Irmã Alicia,
a Ululo lambem se adapta a .uma oulra his'ória, li sinistro, de exterminio de toda a soa> flJmilía. No em companhia do sr. '\rnafdo OUo 5chulz e sua
um outro grupo de pessôas, -num ambiente de igual dia 2!, quando Iodos se entregavam as suas rarefas, filha Neusa � missão da ennega d() protJ.�to árre ..

tristeza ê de Indagações .. , num cenário jaraguàense. Deonário, realizava o seu macabro intento, golpeando cadado pelas boníssimas moças, (ia Divina provi
Conta a história,de uma familia de pé no chão ... com um machado a infeliz Lúcia de 7 anos. Senil dência P. verificai' "in loco" a, condição mi�er�vel
de uma. familla de barriga vazia ... de:·uma fanülia o fim de toda a família. Seria o fim de tanta misêria. da Familia de Deenário Le«tt1dro.. Com a.morre do
que tinha por chefe um honrado lavrador, preocu- Vizmhos mais chegados impediram que-o seu plat'lo irHeliz pai, oulras _entidades exponlôneaQlente se

�pado com o amanho da terra para prover numerosas lograsse êxito. Consumara-se a tragédia, como se diSpõe para auxiliar ii familia, entre elas os abRe
bocas inocentes, à despeito do destino que sempre consumaria' Q último epi ódio da morte de Lúcia, B,aOS Irmãos Mal'tstas e Senhoras de nOSBa socie
lhe parecia ingrato. É a história em largos traços autoeliminando-se o própriO Deonário, justiçando se dade percorrem as çasas da' Cid-ade, angariando
do itNeliz Deonário Leandro. Vivia êle e sua familia com uma afiada navalha, com profundos golpes víveres e rQupils pài'a Bßlparar a desgraçaqa familia.
-numa faixa de terra lá nos confins da Bslrada no pescoço.

"

- Assim, el11 mdo de dificuldades, d� lutas, de sofri·
"Chico" de Paula, na alrura em que só um caminho 'A pobresa, entretanJo, ficara. Havia mais preo- mento �'de amõr ae pr6ximo é .que 'nM�eln. os
simples de roça indicava alguem morando na' mo- cupaçiio nos olhares dos infflizes. Havia rmJIor gestos el'Utlrecedores e brotam as ações que digni
desta cha. Mesmo trabalhando, com afinco para angústia nos corações d& pobre GJ)Ô8a oe dos filho ficam_ os corações bem fermados, tornando mais
sQ$enftt qlu:ise uma_ �úzia de bocas famintas, nunca inocentes.

'

ameno o sofrtmento alheio. Agor8'f mesmo com a

cODseguiu reunir o <linheiro suficienle para tornar Como sóe acontece nesses momentos •

.'eatrás falfa de , ..m pai e espõso, CGm a falta de uma filha
mals confortável a sua moradia. Nas duas ou três crianças levadas pelas mãos de Sanlas Irmãs deram e irmã, telão de reiniciar a dura Tútá pela vida que
salas, ..,eu-. uma mesa losca e um banco, um ao público jar.aguàense a nota de a1.0 senthnento o destino lhes impôz. Mas a luta, à despeito de
fogão prlmUivo e duas camas para t,oda li familia. de humaiiidade. Tão logo souberam do doloroso tudo, .erd por certo melhor compreendida, porque
Ptsra fugir à vergonha de qualquer homem sensato, desenlace; as caridosas Irmãs da Divina Providência conta com o sentimenlo de humanidade. dos jara
embrenhou se" na I,ongfnqua mata, como a qu� apelaram para o COração das aplrcadas alunas e iuàen�s. As próprias criança's. o� escelares deram
__.ur da obse�v8ÇãÓ dos curiosos, para qUe os estas q.ue já se preparavam para.. dar a ftésta da moslras de quanto pode reaU�ar a solidariedade
fllbos pudessem/ crescer como Deus os pôz na terra. Pascoa aquele cunho eminentemente cristão, presen- humana. o trabalho desinleressado de amparo ao
Neste ambiente' desol.dor com o quadro de ,estrema teando com chocolales as suas queridas mestres- alheio, de reconduzir 08 inocentos seres à grande;.
pO,bresa sempre presente Deonário e sua familia guias e sabedoras de que as próprias 'Irmãs- dis- familia jaroguàense, pafa que os outros, menos

,CUI tiv,aval1l:;, a, ter�a'I",espectar.lva. de colheitas mais' pens.avam as, d�divas em favor dã infeliz familia. a�uinhoad05,. possam viver. Um eXemplo que dig
promissoras para s r do pauperrlsmo-par.a_ dar, ao reuOlram D9 mímmo de tempo a quantia de Cr$. ,D1fica a mOCidade 'e o povo de )arawuá.
menos, um poqco

,_
assistência a sua ,prole que 1093,00 em dinheiro, além de chocolate, roupas e BVl SINSVAL
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S'OC·IA.-IS
Aniversários

Por JoIO J. AYROSO

... Df!'ICrar�6�o
Pelo presente instmento _particular, datílo

grafado, eu Geraldo Hornburg. brasileiro, casado
comereíänç, domiciliado e resídente na -Estraa�

�======::::::::====�======� Schr.oeder II, Municipi<;) de Quar.mirim, declaro
O garotinho Darío Edital n. 4.575, de 24 3-59. para conhecimento' de 'quem ínteressar possa que

G. Schützer, filho do sr. José Anacleto e
conheço desde longa data a sra. Virginia de Souza

. Rolando Schützer em Othilia alexandre Meier, esposa do sr. Jor.ge Meier, residente na

Estrada Schroeder. . mesma lo�a�idad.e � pOSElO __
afirmar que ela é uma

Fazem anos hoje: Ele,brasileiro, solteírö, senh��a multo dístínta e nunca fez qualquer reíe-
_ O sr. S e ver i n o Dia 6 operário, domiciliado e rêneía des!l�onadora ao protestantismo, ou, me-

Soe. Or!flc�rC:��riida Uda. Schiochet.
.

- A sra. Ana Bona, es- residente nesta cidade, lhor, à �ehglão Protestente e a08 protestantes.
_ O sr. Maj{ Thieme. posa do sr. Hilário Bona. filho de José Serafim Assím sendo, declaro ,que mentí quando aíír-

,

_ O garotinho Her- - O sr. Verediano Anacleto e de Manuela mei a diversas pesscas que havia ouvido a men

milio Glowatzki, realden- Borges dos Reis, resí- Angelica Anacleto. ciouada senhora proterír expressões que constí-
te em Garibaldi. dente em- Oorupã, Ela, brasileira, solteira, ruíam uma injúria ou ofensa à Religião Prorestante .

,

D'
.

5
_. O jovem Raul Oar- doméstica, domiciliada e Autorizo o sr, Jorge Meier e sua esposa a

Ia los Guesser, filho do sr. r�sidente nesta cidade, fazerem desta declaração o uso que melhor lhes
Sra. IREIE LUZ DAIIAS Augusto Guesser, em filha de José Man o e 1 convier, inclusive publíeendoa pela imprensa.
O Carnet social aasí- Concórdia.'

Alexandre Filho e de Guaramirim, 31 de março de 1959.
, Angelina Spezia.nala para o dia 5 o Dia8. (ass.) Oeraldo HOl'nburg

transcurso. �e maís uma
'

-;- Ö sr. M f g u e 1 Edítal n. 4.576, de 24-3 69.
'

.

' , '
.

I data natalícía da exma. Schwartz, residente nes- Cezário A. de Oliveira e' Reconheço a tírms de Geraldo Horttbttrg e

sra. da. Irene Luz Dan- ta cidade. Paulina da Silva dou fé.
.

- �,

tas, esposa do sr. Dr.' _ Nair filha de Eu' Ele, brasileiro, solteiro; Joiilv1lle, 31 de março de 1959.

Arquimedes Dantas, ílus- genio Soa�es. lavrador, domíellíado e - IIka ferreira Vaz - 1°. Tabelião
.tre eausídíco de nossa - O ar. A 1 f r e d o residente neste distrito,
Comarca. Müller. em Três Rios do Norte,
Senhora de acentuados _ Elfi Seidel filha de filho de João Alves de

dotes humenítéríos, figu- Leopoldo Seidei e Linda Oliveira. e de UrsuIa
ra .de respeíto e realce Ristow Seidel residente M a c hau o Pereira de
da nossa sociedade, a em Corupá.

'

Oliveira.
generosidade de seu Dia 10 Ela, 'brasileira, solteira,
coração grangeou-lhe doméstica, domiciliada' e
um largo circulo socíal - O sr. Lauro Voltolini. residente neste distrito,
de estima e apreço.

- O jovem R e ins i em Três, Rios de Norte,
«Correio do Povo» an· Behling. tuha de Leopoldo da Silva

teeipando se às justas - .Sra. Ma�ra Dirce e de Maria Velozo.
'

Orgle de maior' penetraçlo provas de admiração de Schmídt, e�posa �o sr.
.

DO IDterior do Dordéste que a distinta aníversa- Ruy Sc.h.mldt, residente Edital n. �.577, de 25 3-59. Reconheço verdadeira à ftrma de Felippe Kreis

catarlDense. riante será alvo no dia em Curítíba, Helnz Bast e de que dou fé.
'

::-__.....;;;;;;;;;Õ==;iiiiiõliõiiiiõõiõ;;;;;;i! de seu aníversäeío, trans- .

- A sra. Lina Presti- Elvi�a �Hese .

Em teel". GM da verdade.
mite-Ihe respeitosamente DI,. espos� do s.r. Augus- Ele, brasIleIr�,.s!>lteIro, I Massaranduba, 30 de março de 1959
os seus cumprimentos to Tome!In, resídente em lav�ador, domlCIlI�do. e

O Tabelião - GERHARD MEYER
com votos de perenes Itapocuzínho. 'resld�nte peste �Istrlto,
venturas.

.

_

- A sra. Matilde Za· em RIO - Cerro, Iílho de
:- '_

pella, esposa do sr. Luiz C�rlos Bast e de Elsa
---

Sr. LOURENCi SRESSllGER Pavanello em Itapocuzi- Muller Bast. ßlfil'-illilr'-iI d m d-

RéilB'tä, o próximo do: nho. Ela, brasileira,-soJteira, ' ii O ii
mingo a data nataUcia doméstica, domiciJiada e

do benquisto cidadão sr. Noivado 1_ .re8m�idRel!loteC!:lesta f�lihstridto,Lourenç o GressiIiger, 'erro, I o e

I
.

á' t
.

d L e o pol d o Giese e deunclon �IO ca egorlza o Com a gentil senhorita Alma .Wendorf Giese.da Pret�ltur8 MuniciP!ll.l Darci Franke, filha di-
T�soureIro da ASSOCIa· leta do sr' Rudi Franke Edital n. 4.578, de 23-3.59
çao Rural onde s. s. vem contratou �úpcias dia 29 Osvaldo Höppel e
de há longos anos em- de 'março p. p. em Gari- Valtrudes Taufenbach
prag.ando o seu labor baldi, o jovem Arno Ele. brasileiro, solteiro,
para o seu proveito ge- Welk, filho do sr Artur operário, domiciliado e
ral da classe ruric�la, o Welk. '

. residente nesta cidade, á
sr. Lourenço GresslDger Aos distintos noivos rua Abdon Batista, filho
pe��ence as ho�tes da

os nossos respeitosos de. Augu8to Höppel e de
�Dlao DemocrátIca Na- cumprimentos e votos de Frleda Rödel Höppel.
ClonaI on�e também des-

perenes venturas.
' Ela" brasileira, solteira,

de há mUlt(_)s anos oc�pa doméstica, domiciliada e
o carg� �e Teso�reIro. rasidente nesta cidade. á

.

Ao dlstip.to aDlverSa.. Registro". Civil rua Abdon Batista, filha
rlante envu�mos os nos- de Antonio Taufenbach e
sos - cumpl'lmentos com Anrea Müller Grubba, Olicial de Calma L e p ins k i
fartas messes de venturas. do R e gis t r o . Civil do Taufenbach.

o

1". Distrito da Comarca Ja
o==-===================;;; raguá do Sul, Estado _ de Edital, n. 4.579, de 25 3.59.

MO"DE.R'NISMO
.

Santa Catarina, Brasil. Aliberto Glowatski e

_

faz saber que comparece-
Odeti Ema Fagundes

ram no cartório exibindo 05 Ele, .brasileiro, solteiro,
documentos ,exigidos pela lei lavrador, domiciliado e

lfim de se habilitarem . para
residente neste distrito,

Ja pensei de- estar fa-l.que horas são etc. ? Em casar-se:
em Francisco de Paula,

zendo papel triste em vez de, cai, não a ligo .

tilho de -Eduardo 010-
me meter a escrever e quando for 11ma' liga- EdItal n. 4.573, de 24,3-69, watski e de AngelinQ.
para a imprenla. '. ção telefonica' então Adolfo Müller e Lepinshy Glowatllki.
Julgo que muitos hão pode-se dizer, ligo pra Joana Leitold E�a, brnaileira, solteira,

de pensar que é muita ela, ela é noiva, pergun- Ele brasileiro solteiro industriária, domiciliada
pretençio dum individuo tei que horas são. Por- come�ciário do�iciliado' e residente neste distrito,
atrazado como 10U. 88 que pAdi emprega-se e residente 'em JoinviUé' á Estrada Nova, filha de
que não d�sponoo duma num sentid� e perguntar filho de Henrique Mülle;' Teodoro Acipio Fagun,des
competenCla capaz para noutro sentIdo.' e de .Rosa Müller. e de; Ema P e r e.I r a

uma cron.i�a de valor e M o d e rni s in o para Ela, brasileira, solteira, Fagundes. .

que ofJ dIrIgentes dest� massacrar nossa lingua d0l!léstica, domicil!ad� e Edital n. 4.680"de 31.359. residente neste distrito, lF""'===;=='=======.conceItuado org,ão.«Cor tão rica em vocabul08. reSIdente neste dIstrIto, Alfredo Schumann e em. Rio da Luz, filho de
re.l"o do Povo. aceItam a não é possivel!

•

Ga!ibaldi, filha_de A�dré Hildegard Krehnke GUIlherme Klabunde e de
mlI�ha colaboração, é . Modernismo' numa ca. Leltold e de Ebta FrIese Ele brasileiro solteiro Adele Meier Klabunde.
mais por um ato de .

d h
.

d . Leitold '. '
. . 'EI b '1' I" .

gentileza que pelo valor mls� e ome�. to a " lav�ador, domlclh�do. e a, rasl eUá, so teIra,

qu.e se pode. dispensar cheIa de fI O r s I n.h a s, Edital n. 4.574, de 24-3-59. re8ldent� ne�te .dlstrlto, do�éstica, domicil!ad� e

do trabalho de tão
de calças com W. W. Harold �atqut�rdt e em Garlbaldl, fIlho de res)d�nte neste �18trlto,

humilde articulista. .nas bocnecha� está Erna Klemann' Ricardo Schu�ann e de em .Rlo. da Lu�, filha de

Mas 'por outro lado
,cérto.

EI b' '1' It'
Frieda OestrelCh Schu· AlvJDO Krenke e de Ella

,

,

.. e. raSI ßlI,'O, so elro, mann
" Krenke

observo que alguns dos Em VIsta de tod08 estes lavrador domiciliado e
.

. ..'.' :============º

que, Se tem por- «grandes modernismo bobo, eu resident� neste distrito, d· El�, �raslleIra! ��lteIra, E para que chegue ao co·

coisas» usam termos que tambem me �nimo a á Estrada JaragJlá.Es- o� stIca, dO�Cll�adf!' e nhecimento 'de todos, mandei �-.��
�!1ssacram O nosso b�lo bancar o escrItor. Mas querdo, filho de Ricardo, resld8nt� ne�te .dlstrlto, passar o presente edital que Cure seus males e poupe seu
IdIoma alegando .que nio comtudo reconheço que MallquardtedeHedwigem �m ,. arlbaidl, fIlha, de ..será publicado pela impren- bom dinbeito comprando na

é erro I Que é apenas sou um desses e�critore8 Ehlert Marquardt. _

.

enrlque rehnke e de sa e em cartório onde será Fmodernissmo! Mas é! da roça que IlluIto ér� . Ela brasileira solteira' CarolinaLemkeKrehnke. alixado dUIante, IS dias. Si ARMAGIA NOVA
Heim t

.

·E po� isso, vamQS dizer domé'stica, domiciliada ..� EditaLn. í1581, de 31 3-5.9. alguem souber de algum im- •• ROBERTO It. 1I0RST

Ist!> é b�rrice ou mo� «escritor moderno» par� residente ·neste distrito, Ale)Çandre Klabunde e pe�imen�() acuse-o para os,. q.e disppe �e maior soriimen.
dern�smo �hze� -.- cai um acompanhar a' moda .. : em Rio' Cêrro, filha de Alinda Krenke tins. legais. . ,

to na praça e oferec,e, seus artf-

tomti.o, n�9ligo pra ela'ITá! __

".; 'Ricardo ,KlemanD e' de Ele brasileiro'solteiro AUREAMOLL RG I
gos à·preço.. vantaJo�

ela· está noivã; eu pedi' E' só por enquanto.
.
.Emilia K��Iílann.

� lana'dor, domi�iliado .�. - oikTa! �,uaBA -���
- .

..

Declaração
Eu, Felippe Kreis, casado, lavrador. residente

no .Iugar Jacú-:à.ssú, Municipio de'Guaramirlm, por
meio desta renro as palavras proferidas centre o Sr.
Vlcror Wulf, e declaro o mesmo pessôa de bem
merecendo meu respetro e acafamenfo.·

'

Masseranduba, 26 de fevereiro de 1959;
FELiPpe KREIS

- de -

JOÃO EISSLER'

.

_'Comunicá à 'sua distinta freguezia que a

partir do próximo mês apresen,tará, como sem

pre� va�iado es t o que de casimiras, linhos,
.

naCionaIS e estrangeiros, em a sua nova Loja
,(Edifício próprio), à Rua Marechal Deodoro,
em frente ao Posto Wolf.

CONFECÇÕES FINAS - ESMERADO
,

ACABAMENTO - SERVIÇO PERFEITO -

PROFISSIONAIS COMPETENTES.

Alfaiataria da Moda
agora à Rua Marechal DeodoTQ, em

JARAGUÁ no SUL ;

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

lOMBRIGUEIRA MIHANCORA
Vermifugo suave e de prontó

.eteito ,Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

, ME o n. 1, 2, 3 e -4
Pr?tej� a ��úde de seus filhos e a �ua própria!
EVitara mUitas doenças e poupará dinheiw em

remédios -

Compre boje mesmo uma 1.0MBBI&UEIIA
.mANCOU, para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

Precisa-se
Com Urgência de

um torneiro mecâ··
nico. Informações
na Firma Ewald &
Franzeiler em Gua
rámirim:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ARTIGO DA SEMANA II
....

e••:.....,· . Ide 6 até' 11 de Abril r
BICICLETAS

A vegétação demasiada reduz igualmente a

residência das plantas centra as pragas.
O emprego do adubo organico proporciona

Goluna Agrícola, em face das noticias cor- colheitas iguais em quantidade, sem que surgem
rentes, vem hoje, com a única intenção de tratar inconvenientes.

�,

dos interêsses e dos problemas agrícolas, abrir O adubo orgânico divide-se em compacto e
sua página para ver se a razão' e a justiça ainda fluido. Para o preparo do compacto cava -se no chão
possam ser salvas .para o bem de todos QS que uma cova' de 20 a 30cm de profundidade com

trabalham em agricultura.
.

. 2,5m de largura à 4: ditas de comprimento. A base
E' sabido que as más noticias sempre' se da cova apresenta ligeiro declive para o escoamento,

divulgam facilmente e então terna-se assunto do num receptor especial, das essencias liquidas exes- :.l;;;;;;; iiiiiõi iiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõi;;;i;;;;;;;;;;;;;;;ió
momento. O que se comenta por aí é que a nossa sivss do amontoado de composto. Na cova' feita
Associação Rural vai sofrer uma grande pêrda. delta-sé primeiramente uma esteira de ripas grossas

Se fizermos um levantamento histórico da amontoando sobre ela alternadamente camadas de
Associação Rural de Jaraguá do Sul iremos en- estrume, esterco e terra vargem, recebendo esta M I LHOEScontrar diversos Iatõres que influiram para o seu um lençol fino de cal Virgem. ,

desenvolvimento: a bôa vontade e o árduo traba- AlcanQando o amontoado a altura aproximada
lho das Diretorias que não mediram esforços pa- de 1m então a terra vargem em vez com di é
ra trazer o progresso que hoje é testemunhado salpícado com extratos de hervas medicinais como
por todos; outro tatõr, que é o motivo de !;lOSSO dente-de-leão, urtiga, macela etc. Ultrapassando o

assunto é o Tesoureiro da Associação e também amontoado a altura de 2m envolve·se ele totalmente
encarregado do seu movimento diário. Todos o com uma camada terreosa de 20 a 30cm de espss
conhecem, quer pelo seu incansável trabalho de aura para o controle da ventilação dentro do amon

organização ou seu modo de saber atender um toado.. Um revestimento com esteiras contra 08

colono em suas compras ou em seus diversos efeitos das intempéries completa a obra.
problemas. O excremento de gado vacum, a principal 0·.,.... o CoraçAe. •

Para 'criar uma Associação Rural é fácil mas fonte do composto, compõe- se do muco de horminios o. PuIm6M. • P...

para fazer progredir essa organização é preciso intestinais e da parte Ienosa de vegetais extraídos, -...... 00rH __O..n. ..... ID..

inteligência, capacidade, dedicação, trabalho, pêr- O muco como o agente fertilizante perde gradual- 1Iemo. Cepelra. Queda do Cabe-
da de horas e horas que poderiam ser úteis para mente o seu poder não sendo logo aproveitado. .. ....m AboÍ1ft.
sua vida particular, saber compreender os colo- Deixa-se, ele, secar um dia afim.de grudar na parta . C u o ftJ�DO
nos em suas necessidades, conhecer o comércio fenosa antes de integra-lo ao amontoado. • popgla, 'depuraUyo
para poder adquirir materiais agrícolas por prê- A. fermentação do composto controla-se com

ItLIX Icoa compensadores. Tudo isto já é comprovado repetidas molhagens (caso não chouver suficiente- .. R 914
que o Encarregado da Associação possúe e não mente) com aguá da cisterna ou adubo fluido. Ao elYo_ .'PeJamo. A'rada.
estamos em época de desperdiçar o que é bom passo que o calor no aglomerado amenta, por en- como UfR Ile6r. Aprovado co.
nem de jogar fóra o que nos é útil. Nossa Asso- cauto, a proltteração dos fungos, bactérias, lavas � MO .uxUlar no tratemento dA SI.
eíaçãe é hoje uma das maís fartas, uma das mais minhocas 3 a 4 mêses acaba toda a vida aa metro- ..US e ReUMATISMO da me..
bem organizadas do nosso Estado e quiçá do pele tão agitada e os excrementos e cadaveres dos I •• ora•••• pelo o- N s, P.
país; tem um capital elevado, fruto do trabalho habitantes formam um adubo em cor, cheiro, estru
desinteressado de meia dúzia de pessoas que ti- tura e ação igual as terras do mato. 'Ü adubo ob-
ram de suas vidas horas preetosas

:

para darem tido presta-se para todas as espectes de cereais e

em beneficio de nossa agricultura, em proveito hortaliças. Para culturas menos exigentes como r"";;MJI'��-��r"o(l.,....o"""(!'J""-<!II-'oo�:!I""o-l!I"'o-�.....ai�

dos colonos. Nossa meia duzia de pessoas so- legumínosas, forrageiras etc. prepara-se nas roças,
bressái Lourenço Gressínger, funcionário da Pre- pelos mesmos processos, compostos de terras e

feitura Municipal que por, uma leí está á díspost- estrumes.
ção da Associação Rural, e as noticias que' cor- O adubo liquido é o fator nO. 1 em todas as

rem São das mais chocantes; vaí ser feit-o um economias ruraíamodelares. Necesíta- se
.

dele para
projeto para revogar a Ieí anterior e "recolher" o preparo de outros adubos e á normalizaçio da
êsse funcionário para suas antigas funções dentro vegetação des uni f o r m e na roça, pomar, horta,
da Prefeitura. Essas são as novas que me ehega- vinhedo, jardins etc. etc. Este fertilizante, compa
ram aos ouvidos e que' transmito aos colonos, ravel com o dinheiro, nunca existe em quantidade
com muito pezar, pois, estou prevendo nisso con- cubíçada.
sequências que poderão ser fatais na admínístra- A produção do precioso liquido obdece a pro-
çäo e no desenvolvimento da Associação. cessos simples. Proximos aos estabulos e amontoa-

dos de compostos enterra-se toneís sem fundos e
. Orgãos e' Harmonias "BOHN"

feitos de pranchas de madeira. O fundo é formado Ipor uma camada espessa de argila de modo que
evita o derrame do conteúdo sem de impedir o con"

tato elétrico com o subsolo. Aprovaita-se, no minimo,
3 destes loneis, sendo um a ser enchido, outro
cheio a fermentar e o ultimo formentado para o

uso. ,O enchim�nto do tonel receptor efetua-se dos
liquidos provindos do amontoado e estabulos e ainda
do esterco' Iiquificado cOm agua quente dos galin"
heiros. No soalho da estrebaria, no lugar onde OB

animais urinam existe grades que conduzem' o li
quidO a um canal embaixo do soalho. Este cana],
por saa vez, liga com Q receptor. A fermentação
do .conteudo feita com os mesmos ingredientes me

dicinais do compos�o nem dura duas semanas. O
O produto pronto apresenta cor escura, transpa
rente e inQdoro. O esteroo' d'Bs pombas, rico em

guano, prepara-se em vazilhames especiais pelos
mesmos processos de fermentação. Este fertilizante
liquido d.e .alto poder, ministra-se s6mente em quan- -------"!'------------.....--=

Muitos poderão responder que a Assoçiação lidades reduzidas aos pés de uvas, pepinos; melões, �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!
poderá ter um outro encarregado e nem por isso melancias, morangos, ,morangas, tomates etc. afim
irá fraquejar. Não é tão fácil assim como se de benificiar a produção destes vegetais.
pensa. Para organizar e dirigir, especular � com- O emprego dos diferentes tipos do adubo or

prar, atender' é vender é preciso' além de tudo, ganico combinado a um perfeito amanho das terras

muita prática e isso Só' se adquire com o tempo ainda não satisfazem completàmente as exigências
e todos sabem que êsts tanto constrói como des- das plantas descurando se do ãdubo verde.

trói. Nós não podemos perder tempo.'
, Éste adubo, por uma vez, aperfeiçoa a poro'

Vamos deixar de làdo tudo aquilo que afasta sidade do s610 e, pot outra, aumenta a ação dos

os homens em seus ideais, vamos deixar de lado adubos orgânicos. e anorgânicos. As sementes mais
as intrigas, quando se está tratando J do nosso usadas, em proveito deste adubo, são as de mucu

progresso, do progresso do' nosso município. Va- nas, tremoços, favas e especialmente erviJhacas.
mos abandonar eSSa idéil,L absurda, essa, injustiça (Vicia sativa). A utilidad!'l tripla desta planta mani
descabida e deixar "morrer" êsse assunto apenas festa-se equitativamente na adubação verde, na

em comentários para nio se.criar em projeto. extinção de hervas daninhas e no fornecimento
duma ferragem rica em proteina. A vicia planta-se
a arado' nos mêses de abril e maio. Em julho,
quando as más. henas germinam, ela, desenvolve
a ramificação dos caules tirando desta maneira o

espaQo vital dos concorrentes. (CONTINUA)
(PJ_MM .i_� _

MONARK - CENTRUM - MARATOM e

GOERICkB pare : HOMENS e SENHORAS
de Roda fina - meio balão e balão, em lindas
côres oferece por preços nunca vistos a Casa
Real. Aproveitem pois esta, oportunidade no

decorrer desta Semana.

���.U.!l.uu.�.!�l
". ., ,

(CONTINUAÇÃO)

II Coluna Aerícola,II
Antonio Alir Dies R.it.ni
Bngenheiro Agronómo

.. PEISOA.! tb USADO CO.
_ BESIiLTADO O PGPULAI

OEPU8ATIYI

ELIXIR 914
.• lIfU AlMA 'III , IBUIIS.

'rl UD AJI I
/

Frut/feras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kíeeíros, Maci
eiras, labonca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlíes,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

:>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupa

. Por tôdos êsses motivos, e, caso sejam ver
dadeiras essas noticias, eu chamo atenção aos
autores dessa injustiça para

:

que pensem no

aSBunto, mas pensem sem qualquer intenção par
ticular ou política, usando apenas de iLlteligência,
bom senso e responsabiUdade, cuidando dessa
maneira dos interêsses do município, -do seu pro
gresso, pois tudo que progride dentro do municí
pio só póde vir em beneficio dêste e r.epercutir
bem lá fóra de nossas fronteiras. Há tempo, o mal
ainda não está feito. Quem representa o pövo
tem de cuidar dos interêss8s dêle, assim é o caso
dos vereadores; Estará nas mãos'dêles, em suas

conciências, �ste problema que embora pareça
pequeno e sem impo}tância 'é tão grande como
também e é mesquinho.

Entravar o progresso de uma Associação
Rural, por qualquer motivo, é abandonar os colo
nos que lutam em suas terras, é jogar uma car
tada muita alta por um motivo tão pequeno.

I
Acabamento perfeito

. Sonoridade agradavel
Preços modicos '

Han.ORlos: 12 modelos,
especiais para viagem,

.

C apel:Js e Igrejas
Orgios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados·
Catalogos Gratis

Dé�ais . intormações
com ci Representante
Geral para os Estado�

de S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - Sio Benlo do Sul

Estado de Santa Catarina

.t !M�GROS.
��.

, FRACOS·.�
\VANAOIO'L

�

t indicado
.,.... ...... -._

.•

DOI eaeoe de
., 'fraquesa. pali

�,magrua •
f.mo.
Em lua f6r

mula eDirII. 11'
Vanada\u de

l6éIio. Ucitlna, Olicerofoefatolt
....... DOJ clt Oola, et.c. de

agio piOIlla •• efiou DOI calO8

de traquesa • DClUwteDiu. Van..

� 6 iDClicado para homelllr mOo

Iherta • oriaoçaa. sendo . eua fól'
IDU'_ .lioeDciada »ela Sadde 'Pu.
bIica.

Dr. Murillo Hanato da Azavado
I ADVOOADO I

-

FOTO PIAZERA
DEPRONTE! Á PREPBITURA - ,ARAOUÁ DO SUL

Fotogr••ias em Geral - Fotocopias de Documentos -
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. "toDd. eil· dQÍDldllo • tambem
om lciealldad.. YiäiIhaa

'Bscritório no prédio "A Comercial Ltda"
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguli do Sul
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 4-4-1959 4

A Eletrônica 6.480,00
Leopoldo Kelbert 20.745,00
Com. e Ind. Breithaupt S. A. 3.877,40
Empresa Sul Brasileira de
Eletricidade S. A. 135.548,60
Tratoristas e Motoristas

Como noticiamos ein nossa úJtima edição nenscrevemos .abalxo uma (variáve.l) outubro a des. 16.546,00
CeRTIDÃO extreíde do RELATÓRIO DO ANó ce 1958, epresentedo á Maria do _Naso. Gonçalves 7.000,00
Câmara d�, V�readores. pelo Prefeilo Municipal de Jaraguá, rererenre a "RBSTOS Benno .�uner .

3.920.00 Bre o que continha dila relação,
À PAGAR víndos do Exercfcio de 1958 Se o leitor é credor da Prefeitura Sebastl80 RaolIno 500,00 para que bem e fíelmeute a transcrevi.
Muntcípelcontes do ano passado, verifique se o seu nome conste da presente Pref. Municipal de Corupá 295.627,30.
relação, e se as importâncias aqui consignadas são as exatas. Se não as TOTAL . . . .- . . 3.510.628,40
encontrar em ordem ou se faUa o seu crédito, encaminhe a conta ou contas

T
- Ilhõ I h déá Câmara Munícípe! o quanto antes para os devidos fins sob pena de não . .res m oes qu n entes e z

.

b
'

"
'

.
'

CA mil seiscentos e vtnre e olfo cruzeiros Visto: VITORIO .LAZZARIS
mais �ece eres o que tens direito, pOlS só as contas aprovadas pela amare

quarenta centevos Preso da Câmara Municipalpoderão ser pagas pela Prefeitura. e.
.

. - N. R. - Lelror amigo: Não se espante com algumas CIPRAß
C ItRT I DA O eLeVADAS com que na relação acima constam CeRTOS credcres da Prefei

rure, pertencenteeae fileiras do PARTIDO POLíTICO e IIAMIGOS DO peiTO"
OERTIFIOO' a pedido do vereador sr. Murillo Barreto de Azevedo, do Prefeito. Para que estes não paseem por "BONS MOÇOS B VíTIMAS"

que revendo o Relatório do sr. Prefeito Municipal, apresentado à. Câmara damos as tmportênclas por êles já recebidas no decorrer do ano de 1958, nos

Municipal, sôbre o exercicio de 1958, encontrei a relação das contas ,indas guichês da Prefeitura.
do exeroicio de 1958 "Restoa a Pagar" que segue abaixo: Parmécle Central de HafferlTiann & Cia. LIda.

Irmãos Emmendoerfer LIda. (Posto Bmmendoerfer) ,

Indústria e Comércio W. Weege S/A. e POSTO TABU
1.590,00 H!lário Chiodini (tubos de cimento)

.:

4.905,00 Por hoje é só. Voltaremos na pröxíma semana com outras beleses
4.703-,00 como estas.
1.500,00

l�:g�::�� '-A-'--_--'ndústrias Raunidls Jarauuá S. A.2.6'8,00 tençao1.805,00
1.536,00

I' I C A AUTORI-280,00
ZADO O SR. GE- CONYOCAÇÃO4.::I:�� RIET MAERTNER Sio convocados os Senhores Acionistas da

1.350,00 PARA A COBRAN· Indústrias Reunidas Jaraguá S. A., para a Assem-
300,00 QA DE ASSIfATU- bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 de

-1.050,00 RA NA REGI g DE abril de 1959, às nove horas da manhã, na séde
3.4:50,00 ITAPOCUZINHO. social à Rua Rudolfo Hufenuessler, 715/901, a fim
2.070,00 :.- .____ de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
3.34:8,00 I I - Aprovação do Balanço do Exerc. de 1958;1.460,00 II - Eleição do novo Conselho Fiscal;4.870,00 III _ Assuntos de Interesse da Sociedade.250,00
1.090,00 NOTA: Achem-se à disposição dos snrs.

4.415,80 Acionistas 08 documentos a que se refere o arti-
200,00 go 99, do decreto-lei nr. 2.627, de 26 de Setembro

2.220.00 de 1940.
228,0.0 Jaraguá do Sul, em 21 de Março de 1969.

1.270,00 Dietrich H. W. HuleDlessler - Diretor Presidente
1.770,00

,

486,00
3295,00
3.360,00
8.575,00
2.560,00

.

380,00
550,00 ESlÔMAGO. fiGADO E IHIfSßlOS

.1.260,00
200,00 Propor<ionam bem-estar geral1.784:550,00 facilitam a digestão, descora-1. ,00

3.460,00 gestlonam o fígado, regytart-
600,00 zam 'as funções do -'

360,00' (p=== . -=======::::::::::::==='i::==:::::;�
�::g�:�� II ]()JRo lEIRCJB[ lK!1UfM!NN II300,od Mli�"""'IIIiMIII'"

il.!1 MEDIUO UIBIJ"GI.&O 'II680,00 -

2.850,00 �----------: II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
. 940,co Vende-se 111'1 sidades de Colónia {Alemanha).e POrto Alegre 1'113.010,00
5.075,00 II CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

II3.295,00 Um terreno c/ 80
II CLINICA tJERAL Iii1.008,00 morgos de terra, si-

Lo B ltal fi3.410,00 toado e Bracinho. ii Dga pratlM em os. s. oropeus II2 �60 00 Casa e bom rancho, 'I C ltó
.

'dê
. I.,* , ,onsu no e reSJ nela: I

217,40 tudo em pe rf e i to' II Tel. 244 - Rua Pres •. Epitácio Pessõa, 406 'I1.120,00 estado. 'I I
3.860,00 Tratar com o sr. Arllr

fi CONSULTAS: 1'1210,00' Vagtmansberger, na

I' Pela manhã: das 8 1/2, ás 11 horas 1'13.795,00 Empresul.·
I15.850,00 II

Pela tarde: das 14 1/2 as 17 1 2 horas II'1.600,00 Atende chamados tambem à Noite li19.755,00 Il., ..JI

l.�:H � A � G Uf � O l
'>===-==�=="

19.94:0,00
. I Dr. Waldemiro Mazurechen

3'!r�:�g COtiTêM . (}A8A DE _AlJDB
. 2.125,00 EICELE.nS Raa Presidente Epitäcio Pesôas N°. 704

ELEI11tllTOs TO.leoS (antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

.

- Ráios Infra.vermelhos e azuis.

CREDORES
da Prefeitu�a �uDicipal de Jaraguã do Sul

Contadoria da Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul; em 31 de de
zembro de 1968.

BRICH SPRUNO - Contador
Visto: WALDBMAR ORUBBA

Prefeito Municipal

RBNATA WUNDBRLlCH
.

Díretora da Secretaria

Relação das contas vlDdas do exerelelo de 1958
e-s ã4532,00
e-s 281..948,50
e-s 54.987,20
e-s 170.660,00Ola. Auto Com. Roesler

Casa do Amerieano S.A.
Oía. Oom. Sohrader
S. A. Agência Maritima
e Com. "Samarco'" 1.106,00
Ind. e Com. Meson Ltda. 39 900,00
Com. e Ind. Walter
Behmidt S. A. 2.000,00
Buschle & Llpper Ltda. 12.653,00
Figueras S. A. 2.246,00
Oía. Hoepfner Agrio. e Com. 37.756,00
Kartro 1.a3t,00
"Oia. "Gener" Técnica e Oom. 600,00
H. Carlos 'Schneider S. A. 85.433.00
Remington Rand do Brasil S. A. 11.165.60
Waldemar Koentopp 960.00
IMAR 172.337,20
Tyresoles Joinvillense Ltda. 7.100,00
Carlos Hoepke S. A. 24:.966,()0
H&inz Hornburg 14.500,00
Behling & Manske 500,00
Raulíno Neckel 1.340,00
Conrado Erdmann 2.205,00
João Lennert 9 540,00
Francisco Lui 3.500;00
Artur Hansen 13.948,30
Emílio Klitzke 326,00
R. Ballock & Cia. Lida. 1.637,00
Behling Irmãos

'

2.244,00
Siefert & Eichstaedt 22.894,00
Ind. deMadeiras Janssen S.A. 11.279,00
Erwino MenegoUö 7.359,00
Ana Duncker Pedri 84.930;00
Agro Ind. Retorcida Ltda. 10.965,40
Vitor Frel'gang 1.700,00
Vidraoaria Jaraguä . 692,00
one. Elétrica de Werner Voigt 790,00
Auto Real 1.729,00
A Curl' � 1.350,00
Oaea Kopmann 252,00
Auto Renovadora 1.710,00
Schulz Cia. Ltda. (vide abaixo) 18.276,00
Hans Beyer

.

534,00
Lothar Sonnenhohl 7.690,00
Schulz Cia. Ltda. 4.962,00
Associação Rural 28.568,00
FarmAcia Central de
Hafermann Cia. Uda.
BIosfeld Cia. Uda.
Soo. Gráfica Avenida Ltda.
Bernardo Grubba S. A.
Pôsto Wolf Uda.
IrmAos Emmendoerfer Ltda.
W. Weege Ind. e Com.
Pôsto Tabú de Ind. e Com.
W. Weege S. A.
Pôsto Enke
Ind. e Oom. de Peças
Grobba S/A.. 3.804�00
Hospital São José 79.655,00
Leopoldo P. da Silva 4.700,00
A Eletromotor Uda. (Perrazza) 1.559,00
A Eletromotor 2.685,00
Angelo Bisoni 10.925,00
Artur Sevenani 560,00
Antonio Rebello 2.360,00
Artur Baumgartel 1.880,00
Adenor Marcos da Cunha 200,00
Angelina Demarchi 120,00
Antonio Reck 414,00
Alwino Toewe 9.920,00
Augusto Strebe 1.644,40
Alfredo Lemke 1.995,00
Ar·noldo Krause 2.305,00
Arnoldo KraUle 1.500,00
A.rnoldo Liesenberg 2.312,00
Ar�or Lemke 1.821,40
Alwino Welk 3.375,00
Alfonso Glatz 3.190,00
Alfredo Leverenz 300,00
Antonio Schwartz 500,00
A.ntonio Schlawanitz 820,00
Augusto Schulz 5.996,00
A.rLur Enke 300,00
Alwino Boshamer 3.300,00
Artar Braun 79,00

3.530,40
760,00

23.025,'0

41.346,00
11.678,00
43.514,00
3.533,00
6.396,00

463.770,20
3805,00

30292,00
119.531,00

Ale� Sohmid t
Alberto Bloedorn
Alfredo Wendt
Alfredo Benkendorf
Aroangelo Picinini
Bruno Kleemaan
Bruno Dalmann
Carlos Gíelow
Celestino Pedri
Carlos Behling
Domingos Furlani
Erich Eberchardt
Erich Koepp
Erich Sievert
Erwino Siefert
Emilio Siewerdt
Emilio Marquardt
Ernesto Leus.
Erich Fischer
Felix Jablonski
Fritz Müller
Francisco Pangra tz
Emilio Gaâotti
Germano Koepp
Gabriel Schirkowski
Germano Meldola
Greg6rio Leithold
Geraldo Heínert
Henrique Heise
Harry Sjoberg
Hercilio Garcia
Henrique Koster
Henrique Krenke

. Helmuth Müller
Ignácio Salomon
José Torinelli
João Reiser
João Weiller
Jerônimo Trentini
Jorge Engelmann
Julio Torow
João José Bachmann
Leoberto Kitzberger
Ludovico Pinter
LeopoldO BIese
LeopoldO Lul'
Mathias de Souza
Miguel Müller
Marcelino Carlini
Matheus Weh
Oscar Kreisig
Olivio Campregher
Oscar C. O. Nagel
Primo SegundO Lunelli
Ricardo Porath
Roberto Zumach
Ricardo Viergutz
Ricardo Wendorf

.

Rudolfo Klabunde
Sebastião Pereira
Vanil dos Reia
Venicio CarUni
Vergilio Satler
Waldir Ropelatto
WaUer Laffin
Willy Flohr
Alfredo Gielow
Alwino Rowe
Augusto Martins
Operários do DMER e

DSG (novembro e dez.)
Waldemar Grubba (repre- F6sforo, C'lcl0, ArseBiato
sentação (março e dezembro) 10.000,00 • Vanldato de s 6 d lo
Waldemar Grubba (subven-
ção (março e dezembro) 30.000,00 TODlco dos conYlleslIIntes
Renate Wunderlich

.

4.000,00 Tenlco dos desnutridos
Fano. Públicos Municipais 604.300,00
LBA (outubro a dezembro) 1.360,00
IAPI e IAPBTBC (idem idem) 31.013,60
Sego dos motoristas (idem) 2967,90
Egon Voigt 20.000.00
Maiochi Barg 13 600,00
Emílio Gado"i 4.065,80
Hiládio Ohiodini 92.75',00 �angup.1Dll\nVereador9s (1.958) 157.200,00 � \\,; vA
F.ábrioa de acumuladores 5.610,00 1..-_, _

Assembléia Geral Ordinária

Dr. Fraaeísc« ADloDio Picdone
lt.IICeDICO

Girurgia Geral de adultos e crtançae CI1-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Espec/alls.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12. hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAR� das 15 as 18 hs.
COHUPA., - 8ANTACATAH.INAI

188.417,50

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com °

J) .

VlfDlel de Olhos - Ouvidos - Nariz e GargaDta
DO .a.....IU ••••

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA
A melhor aparelhada em Santa Cafarina

Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILB-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Municipal Auto Jaraguä S/A. - Int e C.
·

tAta da sessão .do dia 7 de janeiro de 1959. Assembléia Geral Ordinária, Todesanzeige
Aos sete dias do mês de janeiro do ano de mil O ONV O O A ç Ã O

novecentos e clncoenta e oito, pelas sete horas, na
_ . . .

Sala de Sessões, Edificid' da Prefeitura Municipal, Sao convocados ,f}s srs. aCloßl.st�� desta SOCI�-
reunlrem-se os vereadores srs. loão Luclo da Costa, dade, pa�a a Assemb!ela Geral OrdIßarla a se reell
Fidélis Wolf, Augusto �ylvio Prodöhl, Francisco zar n� dla 26 de ebríl de 1 �õ9. pelas. 16 horas. em
Modrock Murillo ßarretto de Azevedo Mário Nico- .sua sede a Av. Mal. Deodoro, 991, afim de deííbe
llnl, José' Pasqualini, João José Bertoli: Durval Mar- irarem sôbre a seguinte ordem do dla :

carro, Raimundo Emmendoerfer e Erich. Presidência: 1 _ Aprovação do balanço e contas do exer-
João

..

Lucio da �osta; Secretári�: Augusto Sylv10
.

cleío de 1968.
.

Prodf}hl e �ranclsco Modrock. Lida a ata da sessao 2. _ Eleição do novo conselho fiscal.
anrertor, fOi a mesma aprovada sem emendas. Bxpe- 3 _ Assuntos Sociais.diente: Boletim Oficial n. 61, oficio n. 205 do Pre-'

•. _ .
,

feito Municipal; cópia dos oficios expedidos n. 76,
.

NOTA: Acham se a dtspoetçêo dos srs. acto-

376; telegrama expedido ao sr, Presidente da Repú- DIstas os .documentos a que se refere o art. 99,
blíca ; Lei n. 21, que concede Abono de Natal ao Decreto-Lei Ns, 2.627, de 26-9-40.
funcionalismo público; cópia do oficio n. 377; oficio Jaraguá do Sul, 2 de Fevereiro de 1969.
n. 206, do Executivo Municipal; proposição do ve- FRIEDRICH BARG - Presidentereador sr. José Pasqualini, eumeatendo os subsídios
do Prefeito Municipal; requerimento do vereador sr.
Mário Nicolini, pedindo informações a respeito dos
últimos balancetes apresentados, quais sejam dos
mêses de junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 1968. Após a leitura do ASSEMBt,.:mIA GERAL ORDINÁRIAExpediente, o vereador sr. Murillo Barreto de Aze- Wer weiBs, wie nahe mir mein Ende I
vedo, pediu novamente a leitora do oficio do Prefel- (jON V O C A çÃO Hin geht die Zeit, her kommt der Tod;

Ach, wie geschwinde und behende10 Municipal, esclarecendo que a etruação da lei Kann kommen meine Todesnot.citada pelo Prefeito Municipal foi revogada pelos São convocados os Snrs. Acionistas deste 50- Mein Gott, ich bitt' durch Christi Blut;Bstaturos dos Funciónários Públicos, pedindo e Pre- cledade, pera li Assembléia Geral Ordinária a realí- Mach's nur mit meinem Ende gut.
eldêncla se oficiasse novamente ao sr. Prefeito Mu- zar-se no dia '25 de Abril de 1959, às 14 horas em

• 111nlclpal pare que respondesse não a uma lel revoga- sua séde social à Birra do Rio Cerro, afim de delí-
da mas à lei atualmente em vlgor, A Presidência berarem sôbre a seguinte ordem do dia:
deferiu o pedido. .Foram protocolados e lldos os 1. _ Aprovação do Balanço e comas do exer-

'

requerimentos das Bolsas Escolares pare 1959, re- cicio de 1958.' WENN MAN VON STEINEN
querlmearos êstes encaminhados à Comissão respec- 2. _ Eleição do novo Conselho Fiscal. SPRICHT •••
Uva. Ordem do Jlia: Lido o parecer da Comissão de 3. :.._ Assuntos de ínreresee da ôocledade. dan n im Allgemeinen VOD nicht gebaut, und wenn danaLegislação e Justiça ao requerimento n. 27 da Firma

,. . _ . Brillanten, Halbedelsteinen und doc:h so eia Steio da durchge.Vasel Cíe. Ltda , parecer êste aprovado por unanl- NOTA: Acham se a díéposlção dos Snrs. AClo- anderln sehoeneo Dillgen. Dann drueokt wird, .... na, fragen Sie
midade. Lido o parecer da Comissão de Legislação nistas os documentos a que se refere o arrlgo 99, gibt el eine Sorte Steine, von mal jemanden, der einmal eine
e Justiça refereme ao projeto de lei n. 18, que re- do Dec-Lel N°. 2.627 de 26 de Setembro de 1940. der man gar nicht so gern OaUenltefnkolik hatte!

. ,

I
s p r I c h t, und die .man noch Ja, werden Sie fragen, kannvoga o pagamento do subsídio aos srs. vereadores, Jaragua do Sul, 6 de Fevereiro de 1959. wenig�r gern. hat, !Jal!enste!ne man denn da gar nichts dage-projeto êste de autoria dos vereadores srs. Raimun·

WOLFGANG WEEGE _ Diretor Presidente naemlleh. W�ssen SIe elgenthc:h gen tun? Nun, wenn die Steine
do Emmendoerfer, Durval Mercatto e Erich Batista. ' wie diele SteIne zustande kom- erst einmal gross sind, dann
Com a palavra o vereador sr. Raimundo Bmmen- men? Nun das geht relativ hßft allenfalls MorphiÚD1 oder

einfach. Es f a eng t ziemlich schlimmstenfalls ein operati-doerfer, estranhava a demora do parecer da Comls-
harmlol an, naemlich meist .. it ver Eingriff. Was man sehrsão referente a esse projeto, sendo esclarecido neste I CLUBE AGUA VEROE einer Oallenstauung. Entweder, wohl tun kann, ist aber, zusentldo pela Presidência em que os signatáriös do weil durch irgendeinen aeusse- verhindern, dass sie ueber-

f Id
.

t di' t CO C ÃO ren Druck, oft durch Stuhl- haupt erst diese gefaehrlichenre en o proje o e er, se encontravam eusen es por NVO AO verhaertung verunaeht, d i e Groessen erreichen. Man kannvárias sessões, obrigando a Presidência fosse oíl-
OaUenwege abgeklemmt wer- naemlich dafuer sorgen, dassciado aos signatários do mesmo projeto de lei o seu Oon90cam'se os' senhores associados do den, oder weil ebendiese OaUen· eirunal die Gallenwege "ent-

comparecimento em plenário. O vereador sr. Raimun- Clube Agua Verde para a Assembléia Geral wege dwrch fremdkoerper, vom stopft" werden und somit die
do Emmendoerfer, estranha, diz êle, em. vários pro- . Ord�nária"� realizar-se ,n().- pr6ximo dia 12 de !!�:p��háb���e':3:rge��f:�1!: �:i�:!a��::�U:C�:�kr��T-jetos da bancada do PSD não houvessem merecido abril, com iuício às 8.30 horas, no Salão Böa weil die Leber zu viel OaUe ttge, einer Durchspuelunga atenção das Comissões respectivas segundo o Re- Espe'rança. p r o duz i e r t. Aus der in der gleichkommenden En1lerunggimento Interno dêste Legislativo. O vereador Barre- ORDEM DO DIA OaUenblase gestauten OaUen· der Gallenblase der gefaehr-
t d A d t f ador a I'no fhleasigkeit beginnen nun einige liche Griess und kleinereo e zeve o, em apar e, ez ver ao or -

a) Prestação Geral de Ooutas. Beltandteile aUlZukristallisieren Steine hlnausbefoerdert wer-pormndidade de sua indicação ql oaonto à sedssação ;!8.S b) Eleição da nova Diretoria. wie Zucker aus .tarkem Syrup. den. Wenn man ,diese vorbeu-subsi ios a verança municipa. verea or sr. Kal-
c) Assuntos de interêsse social. Zunleehlt bilden sich kleine 'gende Behandlung periodisch,mundo Bmmendoerfer, procura justificar o não sub- Kristadlehen, wie Sand, der etwa jaehrlich, oder noch

sfdio dos senhores vereadores pelo desfalque havido.. Jaraguã do Sul, Março de 1959. logenannte "Oallengriess". besser halbjaehrlich durch-
Die.e Orieaskoernchen ihrer- fuehrt, dann vermeidet manlias finanças municipais alravés do desmembramento Ingo Klitzke - presidente seita wirken als "Kristallisations- nicht nur die Bildung vondo Di3trito de Corupá. 'Causava lhe espéCie, disse, keime",

.

sie ziehen sich aUI Gallensteinen, sondern man
haver a Comlssão alegada verba consignada em o der fluessigkeit weitere Sub- beseitigt auch noch eine Reihe

t d 191':.9 12 t· d Bt,· .

.

A.. A
- stanz herau. und koennen so anderer, durch die Gallen-orçamen o eu. Llm. apar e () verea or arre o pretando que a Importancla destlOada aCamara Mu- allmaeblic:h bis zur Oroesse eine. stauungen verursachte Be-de Azevedo explica quanto à faha de en_trozamento nicipal beneficiaria a Prefeitura, Uma vez que os srs. Huehnereis heranwachsen. Sol- 8chwerden, zu denen z. B. oft,segundo a lei orgânica dos Municipios, abstendo-se vereadores não dependem pessoalment� da remUie. ehe, Steine jed�r O.roesse kann. hartnaeckige Kopfschmerzen,de se manifestar söbre o projeto de lei em pausa, ração indlcadil. O vereador sr. Mário Nicolini indica man lanre Zelt mJt sich her- Uebelkeit, besonders nach

pa"a ads,rl'nal'r se a uma I'nterpretaça-o J'urídl'ca em· . . -

' um.chleppen, ohne etwas davon etwas fettem Essen, in schwe-• to
-

•
, sela o proJeto submetida a votaçao secreta, contra o zu m e r k e n. Etwa jeder 6. reren Faellen Gelbsuchtaehn-causa. Interfere também na disputa da remuneração que se insurlile o vereador sr Raimundo Emmen- Men.eh leidet an Oallenlteinen, liche Zustaende, und, dies nichtda Verednça Municipal o sr. José Pasqualini e o sr. doerfer citando o Regimento Interno para que a vo- oft weiss er es nur nicht. Er als geringstes, die sprichMário Nicolini. Prosseguindo o vereador sr. Raimun tação f�sse nominal Nesta altura o vereador sr. merkt es er.t, wenn einer dieser w,?ertliche "gal!ge" Gemuets

do Emmendoerfer, apelando aos seus pares pela .

I
.

d À . Steine auf die unglueckliche Idee verfassung gehoren. Ein gutes
aprovação do prol'eto em pauta, indica os trabalhos M�r11 o B.arreto e zevedo ped� licença .pa�lI �e kommt, den Weg in die freiheit und bewaehrtes Mittel zur

. relJrar a firn de atender compromissos profiSSIonaiS anzutreten. Di. Oallenwe,e sind Durchfuehrung einer solchendo Prefeito Municipal, que se deve sacrificar diaria-
que exigiam a sua viagem Daquele instante. Em face fuer solche Objekte naemliéh Gallenspuelung ist Steinonit.

mente em causa pública, em face de uma remunera- da divergência surgida a Presidência submete a -------------ção. irrisória a�s seus sacrifícios. N�vos apartes são apreciação do plenário a votação secrefa ou nomi- I=�����=������������==IIhaVIdos, sugermdo '! vereador sr. RaImundo Emmen. nal, e diante da manifestação do plenário manda
doe�fer, f0s.sem destlOados

. Çr$ 100.000,00 da ver�a 'optar pela votação .secreta. A secretaria providencioudestmada a �ereança Mumc.pal, pdra a construçao li confecção dos respectivos votos, que, colocadosde tubos de clm�nt�. O vereador sr. Durval Marcauo, na Mesa da Presidência foram por esta distribuidos
com a palavra, mdlcou os restantes Cr$ 6� 000,.00 aos srs. vereadores após 'as oecessárias explicaçõespara �ag.amento do Abono de N�tal ao �u�clonahs· de votação. A votação se procedeu em urna coloca
mo publico, negado

A
pelo Prefeito MUßlclpal, mdS dà da Mesa da Presidência após o que o sr. Presiaprc:>vado por esta Cam,ara. Aparteando, o vereador dente designou os vereadores srs. Durval Marcafto

Barrel� de !,�e\'edo se ref�r� .novamenle ao art
..34 e Francisco Modrock para escrutinadores.\ Verifico��a �el OrgaOlca ��s MUDlClpIOS, fazendo u�a dl�- se a rejeição do projeto lei n. 18, de sete contra três.

tl�çao dar.a � pOSitiva qUéil�to a esta e as dISPOSI- votos. Livre a palavra o vereador sr. Raimundo
,

çoes tra�sltorlal� �e!a c�ntJdas. Estende�-�e clara- Emmendoerfer refere.se ao péssimo es,ado do trecho
1'=----------=--==----===----=--==1.

mente sobre;..a slgmflcaçao do verbo de.cld.r quanto da estrada que liga JOinvile a Blumenau. Pediu nesse
a r�lI!.uneraça<? dos srs. verea�ores. Ora, se houve sentido se ofiGiasse ao sr. Governador do Estlldo e DAS GE HE IMN I S Haut sehr nahe verwandt
,declsao aDterlor. �a atual �eglslatura em remune!ar ao sr. Secretário da ViélÇão e Obras Públicas, pelo RICHTIGEN

ist ond darum die. Eigen-'a Vereança MUDlclpal, Legislatura em que,.o partido retorno' da máquina moto-niveladora que até então
D E R .

schafl hat, auf naluerliche
a que p�rt�nce.� sr. Emmendoerfer, qual sela o PSD, vinha trabalhando �Ia manutenção do bom estado HAUTPFLEGE Weise fief und vollstmndigteve maIOrIa nao compreend! que agora a b�ncada da referidâ estrada. Com a palavra o sr. Vice-Presi. in die Haút einzudringen.d<? P�D, pretenda a apr?vaçao d�sse_se� proJeto de dente, vereador sr. Fidelis Wolf, justificiJ o atuill In Europa ist man Wit- Nivea-Creme fuehrt der
lel,!1� esquece�do a >exp_loraçao , p�lftlca q�e_ se estado das estradas em face das copiosas chuvas terungseinfluessen w e! t H a o t lebensnotwendige
procur�u fazer as vesperas das ultimas elelço�s. havidas ultimamente em todo o Estado, para mani- me h. r. ausgesetzt. als 10 �aehr5toffe zu ond ve�ConclUIU o vereador Baneto de Aze.vedo, em reVide festlIr se favorável a indicação do requerimento do Brasl!len. Wenn �Ie Euro- hmdert hierdurch Rauheit
a um aparte d.e seu co(ega sr· RaImundo E�me�- vereador sr.' Raimundo Emmendoerfer. Submetido à "aeerl.n trotz.dem Ihre Haut und. froehzeitige Faltenbildoerfer, que �Iscorda se.; possa fazer ecoDo�la as aprovação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. sporthch fnsch, sammt- dung im Gesicht und am
custas �a C�mara Munlclpijl, quanto esbanJamento Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente decla- weich un� zart zu.konser- Hals.da PrefeItura e u� d�scalabro ViStO e f1agra�te. _Com rou encerrada a sessão convocando os srs. vereado- vieren 'Ye1ss, so hegt. das .

.

.a p;<Jlavra o s�. F.déhs Wol� relator da Comlssao do
res para o próximo dia 13 do corrente com a se- ao der rlchligen .Wahllhrer Infolge I.hres .

Eucerlt-
proJeto de. lei n. 18,

. mam!e.sta a soa estran�ezé!l guinte Ordem do Dia: Trabalho das Comissões. Haut·Creme. SI� benue!zt I
Gehaltes �lrd Nlvea-Cre-

quanto a atitude dos slgnat�mos do mesmo proJeto, . . Nivea-Creme, die öls elQ- me gaenzhch von der Haut
invocando os ��nti�ntos de ombridade e leaneza _�ala de �essões. em 7 de Janeiro de 1969. zlge in der ganzen Weh aufgenommen und hinter-
cabíveis aOI nobres sigQat�rios do referido projeto. (ass.) João Lúcio da Costa, Presidente Eucerif enlhaelt. laesst daher nicht wie ge-O vereador sr. Durval Marcauo jusflficou a aposição Augusto Sylvio Prodöhl, I. Secretário Eucerit ist eine Subs- woehnliche Fett - er e me
de sua assinalura no referido projeto de lei, inter. Francisco Modrock,. 2. Secrelário tanz, die den ZellelJ der irgend einen Glanz.

Es hat dem Herrn über Leben und
Tod gefallen, zu sich in den Himmel zu
nehmen die Seele unseres lieben Gatten,
Vater, Gross-und Urgrossvater
Richard PORlRl_renlng
-dureh einen plötzlichen _ Tod aus diesem
vergänglichen Leben abzurufen, im alter
von 60 Jahre, Monate und 17 Tage .

Die trauernde Gattin und Kinder dan
ken auf diesen Wege alle Nachbaren, Freun
den und Bekannten die Ihr in den schweren

. Stunden hilfreich zur Seite standen, wie auch
denen die das Grab mit Blumen Schmuek
ten, und dem Lieben Verstorbenen das letz
te Geleit gaben.

Sie danken'auch dem Herrn Pastor
Riegel fúr seine trostreiche Worte im Hause
und am Grabe.

Die Trauernden Hinterbliebenen:Indústria 8 Comércio W. W88ua S/A. G.ttln unJ KlnJer

.Apotheke "Scbulz"
JA.BAG1JÃ. DO SUL
-

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens ond der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

(
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c o 'H R E I 'O O O p O V O
ESTADO DE SANT� CATARINA
Juizi de Direito da C••arca: de Jaragú do SU

P�N.5/59 PORTARIA'
.. O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,NO. 2.0vO Juiz de Direito da Comarca ·de Jaraguä do Sul,

�_I!!!!!!!11!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!.!!!!!!!����!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!'!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Estado de Santa Catarina. no-use de suas atribui-

L
"

d
ções e de

conformidade;.
com o que estabelece o

. 0iJO ro Código de Menores. "

� 'RESOLVE.

ANO XXXIX JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 4 DB ABRIL DB 1909

fWl!lüeulüf mieidio dI! DI!ODiÍriO
Pavoroso crime suce- teria trucidado a Iamílía E dai decorreu mais O policial que o acom. I - A frequência a08 salões de projeções

deu qua n d o um pai, toda, não fosse a Inter- um indescritivel epi8ó�io panhara tentou impedir cinematográficas, representações teatrais, bailes
Deonärío Leandro, num ferencia de terceiros. que traumatisou a opíníão que -(o) homem cometesse de sociedade, festas artísticas e congêneres, que-
acesso de loucura pôs Noticiado que o dolo- e o sentimento popular o tresloucado gesto, não terminem depois das vinte (20) horas, é proibida
termo a vida de sua fi· roso acontecimento f08S� do� jaraguaenses.· log r a!! d o exito, pois aos, menores de 14 anos, embora acompanhados
Ihínha Lúcia" matando-a aC�8so d� loucura, nade

..
E que se� cérebro doe!!" Deonärío tentou passar- de seus pais tutores ou responsáveis.a machadadas. O fato mais Iögteo seria do que tIO, maquinou Deonärío lhe a navalha. '

.

'
_ .

ocorreu dia 21 de março, providenciarem as. auto- Leandro, eutoeltmínação, A policia eompäreeeu II - �s cnsnças de menos de cmco anos

sábado, abalando toda a ridadas locais, o ímedía- lavando-a a efeito de imediatamente, e fez re-
não poder�o, em caso algum, ser levados às re

cidade onde nem a con- to internamento do pai maneira espetacular. mover o cadáver direta. presentações.
-',

diçAo. humilde dos .pro- infeliz, nUID; estebeleot- , No dia �J pelas 10,30 mente para a casa da Ill - É terminantemente proibido aos men�tagonlstas oonseguru a mento destinado pSICO- horas, pedíu Iícença para modéstia famma de res de 18anos, mesmoacompanhados de seus país
r�percussão do aeonte- pata8." lazer a �arba. . Deonário, cuja espôsa ou responsáveis:

'

CImento. Tal, porém não se ve- A lueídes polícíal o abalada por tantos sofri- . . . .

fê'Neste dia fatídico, o ríííoou, ou por incúria, permitiu,- determinando mentes, recebeu meio a)l-- 'dAPabrilthlcIPação" dos kJog��. e requ ncía

matador de sua : filha, ou por comodismo. que um sold!,do o aeom- alucinada o corpoensan-
aos sa oes e. ,

ares e snoo ers,. ,

, panhas�e ate a barbes- guentado de seu espôso,
'.

- b) :- O lD�resso ef!l caeaa de, dancíngs, b,;,res
tF=:::=:.;=-,..::.==-==::....-::::::==c:::::iõõõ=:::==:-.:::·� ria �xlstente perto da a quem chora com seus noturnos ou bal!es públicos, qualq�er que seja o

!rI' � us � ..
, cadela.

.
seis filhinhos órfãos.' titulo ou denomínaeão que adotem,

ii •••• " •• v. III I' Lá chegando, Deonärío
.

Essa é a Imptessíonan- c) - O exercício da mendicância, mesmo
II I e

.

o . soldado entraram te desgraça que lhe caiu como acompanhantes de peesôas doentes;
II - JARAGUÁ DO -SUL - II porta a

.

dentro e,
.

como sôbre o modesto lar. A d) _ O uso de bebidas alcoólicas;
/'

II Medicamentos e Perfumarias II o barreIrODnão :s.tlvesse população de Jaraguá e) - A direção de veículos a motor (auto-!I II no sa Ao, eon rro que consternada, está pres- móveis caminhões camionetas motocicletas blcí-
1',1 Simbolo de Honestidade I,' vira uma nayalha sõbre Itando a necessária assia- oletas � motor, et�.);

, ,

Oonfíança e Presteza I uma prateleíra, avançou tencía ao pobre lar. .

'

_

II fA que melhor lhe atende 'I par� ela e d�golou-se .
f) - A !requênCla aos espetáculos. � funçoe.s

II -

e pelos menores preços li tíceíonsndo o fIO sôbre . clDematogrâflca�:. quand� a censura of�,�lal eontí-
u _....)) o :p..e,s c º ç 0, cortandooo, ver a restríçäo ímpröprío até 18 anos,. '

�:::===::::::==============::::;t' por inteiro, indo cair,Campanha " g) - O· trabalho, sem a devida autorização
.. •• • cambaleante, cerca de dêste Juízo; '.

'.

20 metros do local, fi- publicitária IV - Todo o menor de 14 anos -que for
cando com a cabeça �e. • • encontrado, depois das vinte horas, vagando pelas
�endurada por estreita Val agItar ruas da cidade, des�companha�o de seus pais,tíra de pele. •

d d
tutores ou responsâveís, será detIdo e apresentado

a CI a e a êste Juizo, em companhia da autoridade com-

petente e d08 pais ou r es p o n s á v e i s pela sua

, Encontra-se em Join- guarda.
vi1le tendo nos feito a .' V --: Os empresäríos; diretores ou propríe
gentÍIez8 de uma visita tários de -estabelecimentos cineinatográficos, ou

o sr. An tô n i o S: I 08 responsáveis pelos espetáculos, os proprietários
Martins, Superviso'r de de "SIiock�rs" e de!Dais .p�8sôas abrangidas por

tti'.......ilflilIoJfIiNW.. Vendas da organiza- est.a portaria, estarao s�Jeltos às penalIdades de

çAo Irmãos Lever, res- Le), pelo seu não cumprImento.
•..II4N ponsável, entre _outr,os Os srs...Gomissários de Menores Amadeu

��NliM��1I!1f.1II
produtos, pelo sa.bao RlD- Mahfud, Adolfo Mahfud e Leopoldo Malheiros, as
so. O sr. MartinS �stá autoridades policiais da C o m a r c a e o

empen�ado em organIzar Oficial de' Justiç_a dêste 'Juizo, fiscalizem a obser
os últImos detalhe�. d� vAneia da presente portaria e atuem em flagrante
u_ma campanha publICItá· os infratores na forma acima determinada,

,

rIa que dentro de poucos
' ,

�,patlna ;)(. s. dias lançará em JoinviUe, PUBLIQUE-SE e CUMPRA·SE
da Ptlnha, que com visitas' a tôdas as

J S 3 d M d 195'9residências, sorteio pelo araguá do uI, 1 e arço e .

contem €Jttl'tlto
Rádio e show em.um dos (a) Ayres Gama Ferreira de Mello1(.;4tlco .

con·' cinemas locais. Oportu-.

...__;# Juiz de Direiro da Co.marca .'t:.n:n",,�:O, no". namente divulgaremos1ft.11'�{I tU de t a I h e s sObre essa ----------------

h.n�6e$ do iniciativa.
",lItlo, .

Nota da Agradeciniantot
Comunicamos a todos parentes, amigos

e conhecidos a triste notícia, que Deus ompo
tente chamou a si, nosso querido' e inesque.
cível espõso e pai

II
.

Wil. lU .1 IJilaIlllilEE

F b ' (Sezões, Malárias, IImpaludismoe re5 Maleitas, Tremedeira .

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas IMinancora" ,

Max Flnkbeiner
ocorrido repentinamente aos 22 de' março com
a idade de 44 anos.

Apresentamos. os DOSsos sinceros agra
decimentos, a todos que nos aUlltiliaram nesle
duro traose, aos que enviaram flores e coroas

e Iodos que acompanharam o falecido até sua

úlfima morada. Agradecemos espeCialmente ao

Pastor Ghering pelas consoladoras palavras
. proferidas na casa e na sepultura, a contri
buição de cantoras, bem como as palavras
proferidas pelo Dr. Murillo Barreto de Azevedo
em nomes da Sociedade de, Atiradores Pro
gresso que prestou a seu sócio, fundador sole-

, nemente uma ultima homenagem.
Jaraguá do Sul, aos 31 de Março de 1959.

A Familla En1utada
.

.o!C'--..----.
--.-.----....----.-----......---- ---- ------- -

-� polrt."ca,r(--·----·--�------···_-------···-·-- ---- ----....-- - - ,.

11

II ,!Radiografia Dentária II ��:�!!!aCODcedeu
II "I dispensa de membro da
II D •• O •DY Cub a s D'AquiD o II Comissão Consultiva de

II
, '-'IBUBG- .0' DE'lllLTTI8T. II Polícia Bancária da Suo

II ..,.a-4.L�.l1 II perintendêncla da Moeda

II CORsuIl6rio-: Raa Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) III e do Crédiro, ao Sr.lrineu
i .... Bornhausen. Para 5ubsfi-
II -JARAGUA DO SUL (Telef. 220) f 11 tuHo foi nomeado o Sr.
ti' :j G

,. M' d Li'-:::::=====::====::::::::=:::::=====:::=========:::::::::::===:rJ.' eneSJO Irao a ns�

Em Toc;lal!l as' Boas Farmiciaa

1t am produto dos Laboratórios MINANCORA

Join,ille _,.. S1a. Catariua
•

�========�=======a,
PiA R A f E R IDA 5 I 1

E C'Z � MAS r

INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
FR-IEIRA'Sr

,-E.5P=='::N::;H::.A==:S,=E=T=C=.��.

eOllRA cura.
IUfll DOS CI- '

IUOS f DEMAIS
.

anccon DO'

cano CIBELUlfo.
TONICC! CAPll'AR

POR EXCHEN(IA

-Lavando com Sabão (raarcaBelistrldl)

Virgem Especialidade
da CILAo' WEIlEt HNDU§IIEÀl - JohJlville

•

I
-., -

o ideal pa�a cozinha, lavanderia ,e, làvadeira,' portanto- não deve f-altar em ;casa alguma',
.

. .
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