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Defendamos o nosso ccurct
igualdade de oportunida
de de estudos para gen- Você sabia que no Ba- bro de 1958, pelos doeu-
te . pobre e rica. - Que lancete do mês de abril de mentos nrs. 769 e 807, do
ninguém hesite em dar 1958, encontra-se o seguín- 1açôes Orçamentárias 8-13-1

Ó te lançamento: "Documen- e 0-44-3. Mas você sabia,seu apôio, s porque o to nr. 173 _ dotação Orça- que este telefone foi man
projéto foi apresentado mentâria 9-94-1 - Waldemar dado ínstalar POMPOSA
pelo líder da oposição. Grubba, Prefeito Municipal, MENTE, com inauguração
Esqueçamos a politica e v] reembolso pare paga- SOLENE, pelo então eandí

mento de diversos auxílios dato a Deputado Estadualunamo-nos em tôrno do
prestados à festas religio- pelo PSD _ O Eterno Can

Brasil.
.

Está em jôgo o sas � CrI 625,00"? didato - a troco de alguns
destíno de nossa juven- Você sabia que a Prefei- votinhos?
tude, portanto o porvir tura Municipal manda com-. Você sabia que no Ba

da Pátria. prar paralelepipedos em lancete do mês de Dezern
Florianópolis? Eis o que . bro de 1958 consta êste

E' a hora da decisão: consta do Balancete do lançamento: "Documento n.

ou teremos ditadura e mês de maio de 1958 - 905 - dotação Orçamentä-
b·

.

d d "Documento 210 - dotação ria 9-94-1 - Pago a Em-ar ítraríe a e ou garan Orçamentária 8-13-1 _ Fran- preza Auto Viação Catari-
tiremos a democracia e cisco F. Lenzi Diretor DSG nense S/A., uma viagem a
a justiça. O Substitutivo s/ reembolso para paga- Capital do Estado condu
Carlos Lacerda nos as- mento de PARALELEPIPE- zindo alunoa do Ginásio

segura uma Ieí demoerä- DOS adquiridos pelo moto- São Luiz. Cr' 10.800,00".
.., rista Francisco Pinheiro, Sabe lá você o que é isso?tica e justa para o ensí- quando em viagem à oa- Então la vai: a história:

no. - Concitamos pois pital do Estado_CrU.180,OO". O Snr. Waldemar Grubba,
�-----------�---------: todos os professôres e Você sabia que a Preíeí- foi escolhido pelos tonnan-

SAU O,AÇANO AOS IR.ABAtllSTAS �pais de Famílía, tôdas as tura Municipal, não paga dos «lo Ginásio São Luiz
as suas próprias contas, de 1958, como seu PARA-escolas e associações a mas paga e faz reembolso NINFO. PADRINHO da gua-

enviarem o maior nüme- de contas de outras pes- pa e inteligente rapaziada,
, ro possível de telegra- sôas? No baíaneete do mês tinha que dar-lhes um

. O PARTIDO T.RABA ISTA BRASILEIRO mas e abaixo _ 'assíaedos de setembro de 1958, en- "presentinho" retribuindo
conteamos junto aos doeu- a· honrariá. Com aquelaS{\ÚDA A 'l'OJ)OS, OS _ XRABALHADORES aos Deputa4.QQss .

Federais mentos de contabilidade. sua "pose e bóça" carac,

PE'LO TRANS�'1'i.,;S·O �,. A let• D·.·E·..••.&JI'A e 8 8enadt!�dtUI�.us. UMREC
.. IBQfernecidrao

.

-ten"tica, gritando e..gesti\",.iI< UW' J.V.ll!DV re8p6etivoit�ttr�. Ji:MP�UL a1deter do êUlando, falando em Blast-
d D t d

. , cidadão (Je J:aiiguã. :ar. Há e Éá.plral infla�r1a,mara as epu a OB' -
mais nem menos o Preíeí- prometeu e pronunciou aosPalácio Tiradentes to determina o-reembolso seus AFILHADOS'uma via

Rio de Janeiro) ou (Se- daquela iwportância paga gem de recreio e prêmio
nado Federal - Palácio à Emprezul e CONTABlLl- de conclusão de curso a

Monroe - Rio de Janet- ZA o RECIBO tirado em Florianópolis. A alegria foi
neme de. outrem que não geral e Só se ouvia da raro). - Seguiremos assim seja a Prefeitural Trata-se paziada: O seu Wardema

a orientação do Eminen- do Documento nr. 590 - do- é o maíõr l Êta Padrinho
tísstmo Senhor Cardeal tação Orçamentária 8-13�1.. boml Vamo a FJorianópolis
do Rio de Jsneíro que Você sabia? por conta delel É.o maiórl
8 s.s i m se manítestou: do����:�:!ad�:'iI���!���: :�:a�e����b� ���c!a� .-.--__._ �

"De fato, o projeto em de setembro e outubro de MILIONÁRIO;- o LIBERAL, �
--..

ENLACE
�

aprêço representa um 1958, .(documentos nrs. 528 o BONZINHO e o NABABO. � �
passe eora]oso e inédito e 706yencontram-se reeeí- Fez o seu "faról". Falou

I REfNKE WIELE Itas médicas pagas pela grosso -e gritado. Mas na I
-

na legislação escolar no Prefeitura a ·lMDIGENTES HORA DE PAGAR, o Co-
Brasil". Conforme a ex- (d o t a e ã o Orçamentária brador da Auto Viação foi

� Realiza-se hoje o �pressão do Padre Alou- 2-94-2), mas q've dentr" encaminhado a Tezouraria enlace matrimonial
so. , Presidente da Asso, estes ladígenteéêncontrarâ; da Prefeitura Municipal, e,

!
da srta. Luiza

Wiêle'j
se receitas destinadas a ali, recebeu os 10.800,00.cíação de Educação Oa- pessôas de reeursos fínan- 1!;LE fez o "Iaról" e quem filha de D. Paula

tólica, que congrega maís cetros elevados, com ven- pagou foi o POVO DE JA- Doubrawa Wiele e
de três mil institutos de cimentos. snperiores a Cr$. RAGÁ. O Snr. Waldemar do sau dos o Hans.
educação no B r a s i I : 10.000,00 pol' mês, e pro- Grubba fez "coriezia com Wiele com o sr.
"nunca tivemos um texto prietârios d� imóveis? o chapéu dos outros".

f
Horst Reinkt1, filh.o

�legal pelo qual devêss,e- Você sabia que a Prelei- Você sabia se é 'assim do casal Germano
mos lutar com tanto de· tura Municipal, no mês de que se administra. uma 1 Rsetembro de 1958. mandou t r J á?

I
e A ma einke, re-

�
nôdo". Todos os credos INSTALAR UM TELEFONE

eÓaq��mlr.Êo��ao f�'J:,use sidente em Massa-
religiosos e tôdas as no ponto de TROLlES, por no ano passado a Câmara, randuba.
correntes politl'cas l'nte- sua conta, gastando a im- não o tivesse atrapalhado

J A cerl'moAnl'a Cl'VI'1 I
' portância de Cr$ 9.256,80? como ÊLES dizem!!!ressados na liberdade e

I Constata-se pelos Balance- efetuar·se-á na re-
justiça no terreno da tes de outubro e novem- SABICIlÃ.O

I
sidência da noiva,

�educação, hão de cola- :....--------- � às 14 horas e terá
borar conosco, pois vi� como testemunha o
samos unicamente defen- � Sr. Gerhard Meyer �der os filhos de uma A bl

,.

d D �, e Senhora, por partePátria livre. Envie e fa· ssem ela e eus
I

do noivo e o Sr.

Iça enviar ainda hoje o Be,rnardo Grubba
telegrama ao Deputado A Igreja Evangélica de Deus vem por Filho e SeBhora, porFdIS d meio deste agradecer ao povo de Jaraguá I �
e era e ao enat or, do Sul, pela manifestapão religiosa manifes� parte da Noiva.

.que mereceu seu vo o. Y A cerimônia reli-tada por ocasião da inauguração de seu
Frei Evarista P. Aros,O.F.M. Templo à Avenida Getulio Vargas nO. 471, ! giosa será às 17

�(DI'V CRF) honrando-a desta maneira pela expontanei. horas na Igreja Lu- .

.

\

�
terana testemunhan-

�
--------------�---------------- �ecrl��é����odo�roj� �PH p� �, • guaense.

.

O emon s t ra ç ã o d e Fe R. e I i g lOS a Muni����d,�:id::::ares&����aa� :� ��::;�!� � �����e � �:�h�:!O! �
causídico dr. Murillo Barreto de Azevedo � por parte da noiva �

ELOQUENTE DEMONSTRAÇÃO DE SOLIDARIEDADE CRISTA - pelas orações pronunciadas durante· as so- J �sg���:a�OUbrawa II

A INAUGURAÇAO DO TEMPLO lenidades da inauguração.

I
Após as oerimônias

�
A todos

-

os cumprimentos da nossaRevestiu-se de excep- ração do Templo da As- tarn as suas atitudes em Igreja com as benções de· Deus a todos os
os convidados"8erão

cional brilho a inaugu· s.embléia de Deus. Pro- concordância à doutrina lares cristãos. recepcionados pelas
ração do novo Templo funda impressão causou cristã, para realçar a Jaraguâ do Sul,- abril de 1959. � famHias dos nuben- �da Igreja Evangélica a oração do sr. dr. Mu- conduta humana em to- � tes nos amplos Sa- �Assembléia de Deus, à rillo Barreto de Azevedo dos os seus sentidos. P. Te/ir/do Herbst

I
Iões do Clube AtIe-

IAvenida Getulio Vargas, bem camo do sr. Prefei. tico Baependi.
cujas solenidades causa- to Municipal Waldemar Oportunamente "Oor- Ao jovem casal
rarn a mais bela demons- Grubba, que em nome reio do Povo" divulgará que após a recep- �
tração de fervor religio- do povo de Jaraguá do flagrantes da inaugura- "CORREIO DO POVO" ção seguirá para �so em nossa terra. Sul manifestaram o� seus ção que tão bem reflete garante o seu anuncio. uma das belas praias

Isentimentos religiosos em o que há de melhor em catarinenses os nos-"CORREIO DO POVO"Avultado número de homenagem aos adeptos o nosso povQ: o seu sós votos de feli-

Ipessôas contribuiu para da Igreja Evangélica As- sentimento de solidarie.. assegura 'a eficiência do cidades.
8 solenidade da inaugu- sembléia de Deus, pau- dade cristã. seu pro'duto.

�_ . ..,� .........�

A Câmara Federal de
Deputados deve discutir,
nos próximos mêses, um
projéto de leí que, por
longos anos, orientará
tôda a educação no Bra
sil. E' o projéto de Di
retrizes e Bases da Edu
cação Nacional. Depois
de longos debates, a

causa está madura para
ser julgada. E' a hora
de todos os amigos da
liberdade de ensino em

nossa Terra fazerem va
ler seu voto e alertarem
os Deputados e senado
res em que votaram.
- O único projéto que

merece todo o nosso

apôio público e os nos-

aos votos manifestados
por telegramas é o Subs
titutivo Carlos Lacerda
ao Projéto nr. 2.222 - B
da 1957.
�le exprime de fato o

pensamento da maioria
dos brasileiros: -'- por
que consagra os príncí
pios democráticos no

campo da educação; -
porque reconhece o di
reito natural da Família
de escolher os educado
res para seus filhos; -

porque acaba de vez

com a discriminação
odiosa entre alunes e

professôres do ensino
oficial e particular; -
porque otereée de fato

Coisas que o povo deve saber

EIS A VERDADE

Fechem-se os

prostíbulos
Uma numerosa

comissão de padres
católicos e pastores
protestantes procu
raram o Governador
José Feliciano
(Goiânia) e apresen
taram cumprimentos
pelo fechamento do
"Lago das Rosas"
- casa de diver
sões apresentada
como "boite" que
vinha também ex

plorando jogos de
azar.

VITÓRIO LAZZARIS, Vice-Presidente
do PTB e Presidente da Câmara Municipal
de Jaraguá do Sul associa-se a estas home
nagens à laboriosa classe traealhista.

Jaraguá ·do Sul, maio de 1959.

VITÓRIa LfiZZfiR/S

VISITA
Acompanhado do sr.

Ermilio Ramos, recebe
mos a visita gentil do re

verendo Telfrido Herbst,
da Comunidade da As
sembléia de Deus. Em
agradável palestra com
a nossa redação, mani
festou o reverendo Tel
frido a sua aJegria dian
te da solidariedade reli
giosa que fôra prestada
pelo povo jaraguaense ä
inauguração do Templo à
Avenida Getulio Vargas .

Ponderável, meigo e

culto, o reverendo 'I'el
frido Herbst nos cativou
com a sua palestra, evi
denciando seus sentimen
tos proíundamente orís
tãos, tendo palavras de
elogio a08 bons senti
mentos religiosos de n08�
sa terra.

Ao Reverendo Telfrido
Herbst, bem come ao
nosso particular amigo
sr. Ermilio Ramos, agra
decemos a gentileza da
visita.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

DIA ã: - a sra. Adélla Harbs,
_ A garotinha Miriam esposa d<? sr. Rudolfo

Haffermann, filha, do sr. Harbs, residente em Es-
FAZEM ANOS HOJE: Henrique Haffermann, trada Itapooú;

.

. residente nesta cidade'
- o sr. Bruno Fldler,

..::. A srta. L u c II a
_ a srta. Use Trapp, 'residente em Três Rios

Emmendoerfer, filha do filha do sr. Guilherme do Norte.
sr. José Emmendoerfer, T
residente nesta cidade', rapp, residente nesta

cidade;
- a srta. Angélica -- o sr. José Menegotto,

Mur a�r a, filha de sr. residente em Estrada
AlbertoMurara, residente Nova. Marjorie Vieira
em Nereu Ramos. - o garotinho Wilmar,

filho do sr. W i 1 m a r �stá engalama�o 0_ lar
FAZEM ANOS AMANHÃ: Wiergutz, nesta cidade; felIz do. n?bre cl1ad�0 e

_ o
.

sr. Heinz Mar- comercíárío desta eída-

quardt, residente em Es- de o Sr. A;.. Platina Vieira
trada Jaraguá.

- e sua esposa �r!1' Dolores
Koppmann Vieira com o

- DIA 6: nascimento de uma ro-
� A sra, Hulda Meyer, busta menina que ná pia

esposa do' sr, Alfredo bstísmaíreceberão nome
Mayer, nesta cidade: de Marjorie.
_ a garota Is o I d el: Ao distinto casal sr,

Wackerhage, filha do sr. A. Platina e sua espõea
Adolfo WackerhagE'l, re- sra. Dolores Koppmann
sidente em Rio Cerro; Vi�ira, os' respeitosos
- o sr, G e r o ni m o cumprimentos do "Cor

Trentini, residente em reio do Povo".
Estrada Itapocú;

.
Maria de Fátima, filha

-.0 sr.�elson Stínghen, de João Renato Angelo;
funcíonárío do lAPI, em resi-dente nesta cidade.
Ponta Grosa.

.

-----��-------------

DIA 7:
- a garotinha Terezt- ','

nha Iracema, lilha do sr.
Francisco Morbis, em Rio

�------------O.--d�·Mn:�I MOlh:;sr. Otto F. Bäumle, DAS GEHE'IMNI8. a•••••
� Dia tüde Maio - Ia· as aas _�

residente nesta cidade;
.

',DER
I

RICHTIGEN Die meisten Heilmittel kom-

S
..
- o /'sr.· A v e 1 i n ri men und. geben. Bei einigen

�
Não podendo deixar tão magna data sem

�
Karsten, residente nesta HAUTPFLEGE verhaelt sich dies aper anders,

algo especial para a comemorar seré apresen- cidade. sie ueberdauern alle wechsel-
In Europa ist'man Wit..; vollen- Zelten und erfreuen

tado no palco do Clube Atlético Baependf um DlA 8: tet:ungseinfluessen' we i t sich von Jahr zu Jahr eínes

I
magnífico espetaculé de teatro, em beneficio I O O' S h" 'd-'t

. m' � h r 'a'usgesetzt als In
immer groesser werdenden

-

C I'
.

D
- sr smar c, JIlI ,

� Ab hm kr i d d'
do o egro ivlna Providência, além dos lindos residente em 'Rio do .Sul; Brasilien. Wenn die Euro- sin�edieeie:'::�ste':MedJ:
cantos e 'declamações das graciosas alunas

I __ a sra.
<

Elza Brueh;
--

paeerin trotzdem ihre Haut mente. Zu _ilinen z�ehlt "EU-
do colégio, teremos duas maravilhosas peças __ a garotinha Z.élia e-, ?(epatlnà" )(.�S. sportlich frisch sammr- FIN", das altbewaehrte Mittel
de teatro, apresentados inteiramente pelo nosso da penha,' que .

h d' 'k zur BebandlUI)g des Asthma

� conhecido "Grupo Teatral Agua Verde". I Mariª.Moser;"" w:elc un. zart zu. onser- bronchiale besonders zur

I
.

�
-- O sr. Rodolfo Maye!';

- contem -extrato vieren werss, so hegt das Prophylaxe des drohenden
As peçdS são: .

. __ a menida Marlene l(ep6fico con« an der rich)igen Wahl ihrer Anfalls!" . ,

1) "ROSAS DA VIRGEM MÄRIA" -- Roters;'. .
�en"r:tIdo,_nor- Haut-Creme. Sie bennetzt Rechtzeitig .(!) - also schon

Um drama humano, comovente, dirigido 'eo - O sr. Erich Ehlert, flJ"lI1l!:(.1I 'tU Nívee-Creme, die els ein- bei den ersten Anzeichen des

� seu coração. I representante da Marmo- mn�ie$ do iige in der ganzen Welt AEUFINntallsl'-Al eine Tablette

2) "PRECISA SE DE UM NOIVO" _ raria Hass de BlulIienauJ l/fPado. Eucerit enthaelt. '. s Vorbeugung ge-
J';;f E' gen Antaelle waehrend der

�
Estupenda comédia que fará o publico estou-

�
residente nesta cida€t_e; , uce�it Ist eine Subs- Nacht und in den fruehen

rar de gargalhadas.
' tanz, dIe den Zelle(l der Morgenstunden nehnle man

. Serão apresentados em duas sessões: • • .' . . Haut sehr nahe verwandt abends vor dem Schlafenge-
� Ás duas e meia da tarde, preços acessiveis �.R.eglstr,o C lVIII�!h30::f;0::i!ri�.ack e

isth'undhd.arum die Ei�eß- hen 1-2 Tabletten.

� para criança e ás 8. horas da noite para o � Aurea Müller Grubba, Oticial' ..

.

.

sc �ft .at, auf natuerhc�e ----------,--------=----
� público em geral. � dR' .

t" c- -I d
EdItal n. 4.61�, de 25-4-59. Welse tIef und vollst&ndlg

� Local -- Plico do Clube Atlético B.ependl � I�. Di;t�:� d�oCom��ca Ja� AIlberlto Banckhadrdt e Nin. die Haut einzudringen.

�
"

�
'd SIE t d d

I sze oure ar oso Ivea-Creme Juehrt' der
Dia 10 de Maio - Dia das Mães

. ragsa t
o

C t � sBa 0'1 e. Ele, brasileiro, solteiro, H a u t lebensno,lwendige
an a a arma, raSI. estofador, domiciliado, e Naehrstoffe zu und ver-

----�-------- faz saber
. �ue co.�parece- residente neste distrito, hindert hierdurch Rauheit

ram no cartorI?.exlbmdo o� filho de José Bankhardt und' fruehzeitige Faltenbil
dl?curnentos eXl��dos pela leI

e de Maria Bankhardt. dung im Gesicht und am
afIm de se hablhtarem para Ela, brasileira, solteira, Hals.

.

casar-se: doméstica, domiciliada. e Infolge ihres Eucerif-
Edital n. 4.609"de 20-4·59. residente em Massaran- Gehaltes wird Nivea-Cre·

C Ó P i a de Edital (le duba, filha de ;,Rudolfo me gaenzlich von der Haut
Proclamas de Casam�nto, Cardoso e de B e r t a aufgenommen und hinter

recebi�8: do Oficia� .do Cardoso. ' laesst daher nichl wie ge
Reg. CivIl de Guara.mlrlm. Edital n. 4.617, de 25-4-59. �oehlllic.he Fett - c r e 'm e

Alberto BucCl e
C'. d Ed't I d Irgend eIßen Glanz.

Inez Salomon opia e I a e
.

Ele brasileiro 801teiro Proclamas de Casamento, Ilf====================11lavrador domi�iliado �'i'eCébida do Oficial do

resident� neste distrito, Reg. Civil de Guaramirim .

em Itapocqzinho, filho Leopoldo A. Baader e
de Benjamin Bucci' e de

.

Iza Krueger
Graciosa Ropelato BUCCi.1 Ele, brasileiro, solte'iro,
Ela, brasileira, solteira, mecânieo, domiciliado e

doméstica, domiciliada e residente neste distrito,
residente em Guaràmi filho de' José Samuel
riin, filha de José Salo- Baader e de Rosalia Zoz
mon e de Luiza Zoz Baader.
Salomon. Ela, brasileira, solteira, 1I====================;;;;;;.dl
Edital n. 4.615. de' 23-4-59. dQ�éstica, dOÍDicilia�a. e

Ewaldo Brune e' -r.esldente e-m Guarammm,
Maria Reinack fIlha de Anna Kruegeró

Ele, brasiJ�iro,_.$olteiro;· t. "ara que chegue ao co·

industriário, domiciliado nhecünento de todos,mandei
e residente nesta c.dade, passar o presente edital que
à rua Abdon Batista, fi- será publicado pela impren
lho de Henrique Brun$ sa e em cartório onde será
e de Susana Hassmann atix.ado dUIante I S dias. Si
Bruns..

'

..
'

: lUguem souber de -algum im-
Ela, brasileira, solteira, peàimento acuse-o, p-ara os

doméstica, domiciliada e tins lel'!ais. ,

residente nesta cidade, AUREA MÜLLER GRUBBA
à tua Quintino Bocaiúva, Oficial

u
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ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigör

, - A sra. Matilde Horst,
esposa d_Q sr. Roberto
M, Horst, tarmaceuuco
nesta cidade;
- o sr. Martinho

Rengel, residente em Rio
Cerro;
-- o sr. Erico Bruns,

comerciante em Joínvílle:

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

flvenida Mal. Deodoro, 210

Jara,gulÍ do Sul - S. Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades doMunicípio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

. DIA 4:

- A sra. RuthRíbeíro,
esposa do sr. Caetano
Ribeiro, residente em

Ilha da Figueira;
� a sra, Alda Soares;
- a sra. C r ist i n a

Zangelini, filha· do sr.

Albino Zanghelini, resi
dente em Nereu Ramos.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus eoía,
boradores.

Orglo
.

de maior penetração
no interior do nordéste

catarinense.
.

Atlético BaependiClube

A -Diretoria do Clube Atlético Baependi,
leva ao conhecimento dos interessados que a

partir de segunda-feira, dia 27 do corrente,
estará aberta a nova campanha social, movi
mento êsse que visa conseguir para o clube
o maiClr número possivel de associados.

Participa outrossim que, o término da
referida campanha, dar·se-á impreterivelmente

. no dia 51 de Maio de 1959, sendo a jóia de
admissão durante êsse período reduzida p�ra
Cr$. 200,00 (duzentos cruzeiros).

.

Assim, os interessados poderão procurar
a Seéretaría-Gel'al da sociedade para o preen
chimento de suas propostas, as quais serão
posteriormente levadas à consideração da Di-'
reforia, conforlÍ1e determina os Estatutos.

Jaraguá do Sul, 25 de Ãbril de 1959.
. "

A DIRETORIA
�----,---,------------------------------�

......__.

Di._ V/aldemiro Mazurechen
CASA DE SA.UDE

Rua Presidente Epitâcio Pesôas 'N°. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia' de adultos e_ crianças
- Parto� • Oiathermia Ondas curta's e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisttlri-elétrico . Electro-catlterização

.

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

TOdl!li1ßZl!igl!
Es hat den Herrn ueber Leben und

Tod gefallen am 30. Maerz unsere liebe
Mutter, Schwiegermutter, GrossmuUer und
Urgrossmutter zu sich zu rufen'

Luise R. Förster
Sie starb nach einem kurzen aber·

schweren Leiden iín Alter von 77 Jahren und
5 Tagen. Die .trauerden Kinder danken allen
Nachbarn, 'Freunden und Bekannten die ihr
in den schweren Stunden zur Sehe standen,
das Grab so reichlich mit Blumen schmueck
ten und der geliebten Verstorbenen das letzte
Gel ei t gaben. Ferner danken wir Herrn
Oswald Theilacker fuer seine trostreichen
Worte im Hause und, am Grabe.

'

Der .Grund, da ich mich gruende,
ist Cristus und sein Blut.
Das machet, das ich finde
Das ew'ge wahre Gut.
An mir und meinen Leben.
Ist nichts auf dieser Erd,

.

Was Christus mir gegeben
Das ist der Liebe wert.

DIB TRAUBRNDBN' HINTBRBLIBBBNEN.

Jaraguá do Sul, April 1959.

Die liebe Verstorbene hinterlies 9 Kinder,
35 Enkel und 5 Urenkel. Kinder: Gustav
und Irmgardt Förster; Paula; und Alfred
Koch; Melani ver. mit Walter Tod t; Luíse,
ver. mit Carl Loss; Walter, ver. 'mit Irma
Foerster; Irene. und Alfons Heringer; Olivia
und' Herrmann Koch; João und Frieda Förs
ter; Traudi und Hadwioh Ramthun.

Proibição·
, \

Proibo terminantemente
a entrada de pessoas elÍ1
minhas propriedades si
tuadas em, Bracinho, Ran
cho BQm, Braço do Sul
e Estrada Schröder, a fim
de caçar, tirar Cipós, es
tragar plantações e qual
quer outro

. dano, não se

responsabilizando pelo que
possa ocorrer.

Paulo Roberto Gneipel

. Apotheke ','Scbulz"
JABAGuA DO ,SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den gering.ten Preisen bedienl.

Dr..Murillo,: H.arrato �8 Azevedo
I ADVOOADO I

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

�

laraguá· dOI Sul-,
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João Lúcio da Costa
Augusto Sylvio Prodoehl
Francisco Modrock
Fidelis Wolf
José Pasqualini
'Mário Nicolini
Murillo S. de Azevedo
Joõo .José.Bertoll
Eich Batista
Durval ,Marcatto
Raimundo Emmendoerfer

CORREIO DO POVO SÁBADO DIA '2-5-1959

r r AGR!r�.��!seeU��...��
(CONTINUAÇÃO)

, ,

Orgãos e Harmonios "BOHN" ,.Câr:nara Mu_nicipal
,

Ata da instalação do Legislativo Municipal
-""" Acabamento perfeito Aos trinta e um dtas do mês de janeiro do ano
'-

"

Sonoridade agradavel
�-;'\ Preços modicos de mil novecentos e cíncoenta e nove,"

'

em a Sala

Seu defeito é crescer durante três anos .e de
"

Harmonios: 12 modelos,
'de Sessões, reuniram-se os vereadores srs.: João

não engorda antes do ciclo perfeito.
Lúcio da Costa, Fidélis Wolf, Au g u s t o Sylvio

especiais para viagem, P d hl F
.

M d k J
'

P I'
.

M"
O, duroc,. por sua vez, engorda melhor que

ro oe , rencisco o rocx, ose asqua IßI, , ano

cresce. O hibrido de ambos é um porco ideal. de
C apelas é Igrejas Nlcolílnl, Murillo Barreto, de Azevedo, João José

engorda, pois é dum rendimento extraordinário.
-; Orgios: São construidos, Benoll. Presidência: João Lúcio da Costa; Secretaria:

'As porcas hibridas geralmente não são apro-
em 7. disposições a Augusto Sylvio Prodoehl e Francisco Modrock. Lida

veitadas à procriação porque um pequeno rebanho escolha dos interessados a ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada sem

das raças geniforas produz cevados em quantidade Catalogos Gratis, emenda. Nêsre lnstenre deram entrada no plenário os

satisfatória. A hibridação aparece sob as mais varie, Demais intorrnacões vereadores' srs. Raimundo Emmendoerfer e Durval

dades formas. Os pés de milho e.celé, ambos de au- com o Representante :
Marcafto e Erich Batista. A Presldêncla convidou o

tófecundação carregam melhor pela fecundação alheia. Geral para os Estados sr. Prefeito Municipal a tomar assento na mêsa tendo

O milho, p. ex. é plantado em' .carreíras, Por
'

de S. Catarina � Paraná sido saudado por uma vibrante salva' de palmas.
eliminação dos pendêos-duma carreira a outra Iecun- ' Convidou mais a Presidência participassem do Ple-

da ambas. Desconhece-se ainda os motivos porque
PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - Sio Bento do Sul närlo, o sr, Erico Blosleld, Juiz de Paz desta Co.

a carreira com fecundação carrega melhor.
.

Estado de Santa Catarina marca,' sr. José Izidoro Copl, Delegado de Polfcia,
Em terras fracas, o fenomeno tome-se ainda sr, Altino Pereira, coletor Federal dêsre Municipio,

mals curioso, enquanto a carreira autofecundada não capitão Manoel Lopes. Tomaram assento, ainda em

produz a outra carrega bem.
�!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!�!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!� Mêsa especial, os DOVOS vereadores eleitos em as

Em prol do soerguimento agropecuário impõe-se Dr. Francisco Antonio Piccione eleições de outubro do ano último os srs. Vitor Bauer,
a generalizar os efeitos da ,hibridação. ]H:J�DICO Albrecht Gumz, Frallcisco PavaneIIo, Henrique Boeder,

C O N C L U S Ã O
Cirurgia Geral de adultos e crtanças C11- João Cardoso, João Verbinenn. Livre a palavra, dela

nica Geral - Partos -- Operações - fez uso o sr. Vice�Presidente sr. Fldélls Wolf, em

Milhares de brasileiros sucumbem anualmente Moléstias de- Senhoras e Homens. nome da bancada da União Democrãnca Nacional,
arrebatados pele fome. Milhares, hectares de terras Espec/alJsaa em doenças de crianças disse dos trabalhos até hoje feitos nesta Casa alme-

de cultura infertilizam de ano a ano, que amanhos Atende, no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I
jando aos novos Legisladores toda a felicidade em

errados levam à erosão. Milhares de tonelades de (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs; ·HOSPITAL. sua missão em benefício 'do nosso Município. ôe-

cereais arruínem anualmente por falta de escoamento ,JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.·
.

gulu-lhe com a palavra o sr. Presidente desta Casa,
e instalações beneficiadoras. I coRUP .A - SANTA CATAlIiI.':NA demonstrando como demonstrou o seu empenho em

A erosão das terras limitrofes aos centros coa-
. bem servir o Municipio, desincumbindo-se desta

sumídores afasta anualmente os centros' produtores maneira do mendato que esta Casa lhe confiou. Por

crlendo assim o problema de transporres ineficientes. emendá do vereador sr. Murillo Barreto de Azevedo

A melhor solução deste problema' reside na recupe- MUD' A' S, M I LH ,OES'
foi pedido se incIuisse na ata. a oração do vereador

F.ação das terras vizinhas, aos cenrros consumidores. sr, Raimundo Emmeudoerfer que saudou o Legisla-
,As ereas dos . ceíezels .em S. Paulo, pelas co- , nvo em prol do' mator progresso de nossa terra.

Ihetras suceseíves, tornaram-se afinal tão exaustas I 81 PESSOAS TtII USAOO CO. Achem-se presentes atnde nesta sessão' os vereado-

que nem o emprego do adubo anorgânico deu mala BOM RESULTADO O PGPUW res eleito.s srs. Albrech� Gumz e Valeriano, ZangheJini.
resultados; O uso do esterco de galinhas, porém, em F,.utif�,.as e-

. ,

OEPUlATlYD A.c! � s c e n r a: s e mais a presença do Vereador sr.

pouco -tempo, fez voltar a produção normal.
.' VitorIO Lazzarls.

Bste resultado promlssor obtido já com uma Orname_ntBis
parre da adubação orgärilca deixa prever O êxito da
fertilização' completa duma fazenda pelos metodos
da agricultura basica.

A transformação da monuculrure cafeal em po
Heulture ecarreraré multiples vantagens. A produção,
na arca dímínulda, devido SUd ad�pação ,intensiva,
igualará em quantidade' e aumentará a queltdade das
safras enterlóres.

' ,

I o

A existência de: meros, estebulos e pastos pera
a criação, .

culturas de cereais, algodão e plantas
forrageiras Que circundam cada eree. cafeal, Iligos
artificiais espalhados em diversos pontos da, fa�enda
pata a regulegem dâ umldês do ar e efeitos de lrrl

gação bem como a criação de peixes e aves aqua
ticas - toda esta transformação, sem dúVida, sanará
simultaneamente as culturas cafeeiras e as finanças
dos, respectivos proprietários.

Aplicando reform�s semelhantes nas demais
monoculturas 'o noss,o problema a.grário diminuará "-'iii'__

'

... iiiõiiiii.

pâral,elamênte.
-'

'i

"

,

"

Um retr.ospecto dos capitulos anterior�s eviden
cia, porém, que a solução, completa do referido ,pro·
blema depende da valorização do' homem da lavoura I
para o acerto dos seus afdzeres c,otidianos.

Os tempos se passaram ond� para a agriçqltu·
ra prevaleCia o instinto ina,lo, ,hoje a gerência d�ma

,

economia rural requer assiduosos preparos fi�icos e

psiquicos. 'Nos países adiantados, a producãQ agri�
cola é infensivada por muitos agronomos diploma
dos. Os n'ossos recursos não nos permHem de for
mar fantos agronomos que necessitamos para o

empregó imediato. .,", '.

Resta-nos pois a criação de escolas normais
rurais, onde com poucas depesas, os futuros profes·

'

sores e professoras pódem adquirir os conhecimen
tos indispensáveis tantos práticos como teoreficos
söbre a agricultura basica. "

,

As. nossas .faculdades de agronomia" em coope·

f ração estreita com estas escolas normais promove
rão o soerguimento da produção agricola.,

Este, soerguimento, em última análise, realizará
a estdpilidade éomerci'al, ,industrial bem o.omo· a di;!

, NAÇÃO inteira.
'

.

Ex�rato des Estatutos das
"Obras Sociais" da Paróquia

de ��ssaranduba",
I

Artigo l°. - As Obras sociais, da Par.óquia I

.
, " de Massaràndub&, em abreviação: O.S.P.M .

._ no
.

O ANJO- PROTETOR DÊ SEUS FILHOS' É A Município de Guara�irim, em Santa Catarina,

L·BIDRIGU'EIRA MINANCORA fuqdada aos 8 de dezembro de 1958 é üma socie-
,

II ",. dade de caráter benefiéiente, caritativo, recreativo,
, agro artezanal e de assistência social, que tem

'

_

.

Vermifugo suave e de pronto por fim amp�r8r especialmente a juventude e ,a
. efeito Dispensa purgánte e' dieta! infância.

"
'

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- ,Artigo lIIo. - As O.S.P.M. possuem uma'

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

'

diretoria éomposta de um presidente, dei um vice-
Proteja a saúde de seus filhos el a" ::.ua própria! presidente, de um tesoureiro e de um secretário
Evitará muitas doenças e, poupará_ dinheiro em

I diretor, de esporte e biblio�ec'ário: "

remédios O
.

Compre boje ,mesmo uma -1.0.BRIGUEIBA
," presldente nato é o Vigáf,io do ,Paróquia

. .IIf�IfCOBA para o seu tilhinho. . I
aprovado cada ano pelo Exmo. Sr. Bispo Diocesano

E um produto dos Laboratórios Minao'cora'
de Joinvi!le. O vice-presidente e o Côadjutor da

Ja I N V I L L. E
Mencionada' paróquia. O, pre�idente escolherá en-

=- .....__.....! tre 'os sócios das O.S.P.M. outros membros da
diretoria, homens honestos, ativos e de vida exem

f,!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!II!!!!!!II!!!!!�!'!'!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!�!II!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!1!!!!!!!!! pIar e seus mandados duraräõ seis anOR.

Artigo VIa. - Disposições gerais�
1°. - As obras sociais da Paróquia iie Mas

sa,randuba 'desejam manter: a) Lar dá criança
com jardim de Infância, b) escola paroquial, c)
bibliotéca infantil e 'de adultos, d) aula de corte e

costura, e) campo de desporte com todos OB apa
relhos necessários, f) ,u!ll �urso de datilografia,
g) artezana�o para as crianças e adultoB.

2°. - Os casos omissos nos presentes estaú
tos serão resolvidos pela diretoria ou pela Assem-
bléia 'Geral. .

3°. � As O.S.P.M. por Bua natureza é uma

soc�ed�de de duraç�o .ilimitada e só se poderão
extmglf por Assemoléla Geral e seu patrimônio
:r�verterá em ,beneficio da P a r ó qui a de
Ma8saranduba.

, 4°;,,_ O Lema do O.S.P;M. é o seguinte:
'�TrabalJ:tar para a grandeza da Rátria Brasileira".

Pad,re Antonio Maria Kuczerooski S.P.D. -

Vigário e presidente das Obras Sociais da Paróquia
,de MasBaranduba. '

�'

R e c o n h e ç o, verdadeira a firma do Padre
Antonio Mario Kuczerooski S.D.P. de que dou fé.

Em testo; GM da verdade.
�a8saranduba 20 d�, abril d� 1959.

Q,Tabelião
GERHARD MAYER

Leopoldo· Sei,el
Corupà

..........- .,plllslno, Acrachl.

... COfttO .. I..". Aprovado co

Il,1O ....11181 ltO tratamento da S ,.
Flua. REUMATISIIO da me.
M. ó,....... pelo O, N S. P.

----...._-_
....__ ..._._---_ -._=-_.__.=-_.-.-_ ...�

lr
.. --·----..----·----- · .... · ...

-_.�-- "'---"'1

II IDHR01 Eliel K!1UIEMIANN, II
li MÉDIUO UIBUBGIA.O 'I
� h
,II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II

li sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre IIIU d
II CIRÚROIA - SENHORAS - PARTOS - CÀIANÇAS B IIII CLINICA OERAL

o

II
It - II

ii Longa pratiea em Hospitais Buropeus II
II Consultório e residência: ' II
II Tel. 244 _.:. Rua Preso Epitácio Pessöa, 405 IIu ,
It CONSULTAS: II
q H
'II,

' Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ,I
.

,

' II
� II Pela tarde:: das' 14 1/2 ás 17 1/� horas II
I U Atélide ,ehamQdOJi tambem à Noite' II
li

"

/' II
�=�===================--====== =------� �----------�----------..------..------�

t indicado
DOI caaoe de'

, fÍ'aqueza" pau
deJ, mag1'ela e

flltio.
Em lua rOr'

'

mula eDlrllUI
VâD&da� de

e6éli4t.' Llcitina. GlicerofoefatÖt,
Pepel... Doa � Cola, etc. de
ação proDu e eficaur DOI Cà808

de fraqueza e neuraitenias. Vana
Afieit 6 indicado pari. homell8, mu
,lheree e criaoçae. lendo eua fO�
mulà IiÔeáciaCla peJá Sáó,de "PlI•.
bliea. ,'c'

, ,
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o DO POVO
,

Sensacioóal
corrida Ide
cavalos

ESPORTES
Escreveu: GJOVfiNI CfiRÓLl

da CASA REAL

msmo com o

ANO XXXIX JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO,

�����t��l
COtiTÉM

EXCELEITES
ELEI1UTOs TOIICOS

F6sforo, Cálcio, Arseniato
e Vaudato de s 6 d í o

TODlco dos convaleslrentes
Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

niíicação geral do orga-

Dia 7 de Julho realí
zar-se-à a maior corrida
de cavalos deste ano,
enírentando-se os maio
res p a r e 1 h e i r o s de
Jaraguä do Sul:

Mossará x fiària

2 DB MAIO DB 19ó9

)
ARTIGO DA SEMANA'

BAEPENDI x SELETO
defrontar-se-ão amanhã Aparelhos de Porcelana de Jantar -

Ohá e Oafêsinho das afamadas marcas:
"REAL" - "STEATITA" e "SOHMIDT"
em lindas decorações, de 9 até 85
peças, oferece .por preços nunca vistos
a CASA REAL, Rua CeI. Emilio Jordan,
n. 141, defr. ao Cine Buhr, tx] cidade.

(Mossoró de proprie
dade de Vitório Lazzaris
e Adria de propriedade
de Leonides Schadeck).

� 1 A ,mais sensacional

�alDlg1ille,lDlOJl corrida de cavalos rea-

________
lizada neste ano.

Cumprindo a penultima I sentações bisonhas frente
. rodada do Torneio Osni ao Baependi e Seleto. Os
Mello, prelteram domingo rentos foram consignados
passado, as. equipes do por Reginaldo e Juvenal
Estrella e Acarai, saindo pera a esquadra coman

vencedora, com. Inteire dada por Zanguelini e por
justiça a equlpe do Esrrella, Renato [centra suas redes), \

que lrnpoz ao conjunto par� ? .Acarai:
rubro jaraguaense duro Dlrlgtu � Jogo o �r.
revéz, Depois de obter Jorge Erschmg com mUIlO

belo empate em Joinville, boa atuação e a renda
frente ao conjunto do chegou ;t casa dos
Caxias f. C., o Acarai, Cr$. 5.030,00, sendo coo

quando rido como franco siderada boa pera aquele
favorito, frente ao Estrella, prelío, com dia chuvoso.
eis que exibindo um fure- Os quadros alinharam
bol muito abaixo -do que assim:
sabe jogar, talvez por, Estrella: Osnl, Aguinal
ex esso .de confiança, I�I- do e Morem; J u v e n a I,
vez por ter encontrado Benor e Renato; Jaime,

-

pela frente um adversário Nick, Gervasio, Antonio e

brioso, como o foi o Es- Dalmo.
trella, foi derrotado sem Acarai : fio, Lauro e

apelação pelo "Leão" de Mario; M i r o n, Vlno e

Nereu Ramos que reapa- Chico; fachini, Arrhur,
recta depois de duas apre- Lourival, Adernar e Lino.

Combate as

[rrequlande
"""___L_.Ooo'-

.

es das fun·
.

_ '. cöes periódi-
- '- --:-:-:-. cas das senhoras,

- É calmante e re-

gulador dessas funções.

llvó, ,.Mãe, Filha,
Todas dêv. usar
'a flUIIHiEDATlNA'� "

PRISÃO DE VENTRE
ESIÔMAGO. FíGADO E INTESTINOS

Os abaixo assina
dos proibem termi
nantemente a entrada
de pessoas em seus

terrenos slruados em

lropeva - Assú a fim
de caçar, tirar cipós
e cabos, não se j4es
'ponsablllzando pelo
que possa ocorrer.

Ass. : Arlur laube
José lelz
MaRoel \ Souza
0110 Elerl

::-li' .•.....
4
• .:� .:� ....................•••'Q4. �.y••••: �

i Clmiea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta g
� DO 'M iJ
: '. MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :J
:
__ o - -c

A meíilO�- aparelhada em Santa Catarina 11"
� Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA:" �l
: - JOINVILE - :J
::� I'? '

\ :f a.a •••••••v· ·ft· a.a�r·.··.· a.a -:'0•••• a.a ••• ·M· a.e •••••• j:" aea a.a •••�•••
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"
II - JARAGUÁ DO SUL - II
II II
a II
II Medicamentos e Perfumarias II
j! II
iii Simbolo de Honestidade ii
ii Oonfiança e Presteza ii
ii A que melhor lhe atende ii

li <.,
e pelos menores preços ii

\::::::::::::::===::\:=::::::====::::==:::::::::=::::;':::==�=::::::==::l)
,..
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I

Osny Cubas D'Aquino
CIRUBGIA..O DENTISTA

CORsullório: Raa Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack)
.JARAGUÁ DO SUL (Telef. 220) ii

\::::::::::�:::::=::::::=:::::::::=::::::.::===::::======:::::::::=:::::::::=========.=:::==::::::::::::::::�:::=::===::::!.:

Dp.
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PARA FERIDAS,
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Lavando. COrT1 Sabão (Marca Registrada)
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O ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


