
'DE CALÇÃO
não é possível. ..
Noticias proce-

dentes de Maceió
informam que as pa
darias foram proi
bidas de fabricar
pães e outras coi
sas em horário no
turno. Alegam as

autoridades que a

fiscalização só po
derá ser bem feita
durante o dia, e que

\ à noite o trabalho
das padarias é muito
anti-higiênico, com
seus empregados só
de c a I e õ e s, sem

qualquer' respeito
pelo povo.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação
Artur Müller

Diretor-Gerente:
BUGBNIO VITOR SCHMÖCKBL

Diretor de Redação:
AUGUSTO SYLVIO PRODÖHLI Impresso na:

Socieel"ele Gráfica A .,eniel. !tel".

Ano XL JARAGuA DO' SUL (Santa' Catarina), Sábado, 16 de maio de 1959

A nova Lai do
Impôslo da Handa
O Dr. TITO REZeNÓB,

ex-Diretor' do Impõsto de
Renda e autor festejado
de várias obras utilíssimas
sôbre êsse tributo - aca

ba de lançar outro inte
ressante trabalho, desta

"Se assim não fôr, po, vez sôbre a Lei no. 3.470,
d!,m 'estar certes, acaba- de ,28 de novembro de
rao por chuça.�em onça 1958.
com vara curta . (A.A.), Not a s e comenraríos

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

numerosos, além de tôdas
Não I

quer o' Prefeito entregar o cargo ÕffC?;:Ci�c:fa�:rv���a�
A ,Câmara Municipal O prefeito Faustino das pela Divisão do Im-

de Capão Bonito decretou Barreto anunciou que pôsto de Renda, sôbre a
o cimpeachment:t do pre- não entregará o cargo, nova lel. São elementos
fei'o Faustino Barreto.1o que foi mareado para preciosos que o livro apre.

a segunda-feira, fazendo senta, para a exata com
Alega a Câmara como várias acusações oontra preensão desta. Merece
motivos para o impedi- a oposição 'na Câmara, também menção e mlnu-

, LAMENTA mento haver o prefeito inclusive de írregulartda- ciosfssimo índice alfabéti-
E proslADuindo oompr-ado .sem autorísa- des na sessão. O nOV6 co e remresivo.

'"" ':':'"trq�laÍlÍêdtô.� fato 01-0" @' f..(JgiSlã1ffÖ Um' p-refeito'- escolhido pêlos' O'lfvr'(:( nfúfto"i>ení cur
sim, - é que certos ca- fâbrica de farinha, e ha- vereadores é o lIlesmó dado gràficamente, está
valheiros que têm ras- ver nomeado um sobrinho sr. Araldo Lirio de AI- dentro do exigentíssimo
ponsabilidade perante' a do verea.dor Araldo Lirio meida ex-prefeito, e eon- padrão técnico da sua

Nação, ao invés ds pro- de AlmeIda para secre- tra o qual corre processo edilôra, a Revista Fiscal
curarem .urgentemente tário da Prefeitura. na Justiça. (Avenida Graça Aranha,
soluções para a grue

-

19, Rio de Janeiro), fun-
crise social que desespera F=====--=='::==-==:::===-_:::==::::::_=:::::::::==; dada pelo Dr. TITO RB-
OI trabalhadores, que At

'-

R· C II
ii ZBNDB, em 19õO, e que

dilúi a sacrificada classe ençao, 10 erro através de todos êsses
média, que Iíquídou as anos grangeou conceito
elítes-brasileiraa, fiquem O Dr. ORLANDO BERNARDINO tão alto que é citada qua-
desperdiçando o seu tem- (oírurgíãc-dentista) a tend e r á essa se diàriamente pelas re-

pa em f6rmas íneonatl- partições _
fiscais e Con-

'ltucionaía, antipáticas e localidade tôdas as sextas-feiras no selhos de Contribuintes,
impatri6ticas, centra DO- SAJJÃO GUMZ. e. com muita freqüência,
mes e partidos que eV8n- pelos próprios Tribunais

',====================== tualmente possam a vir '6:::========-_=:::====--=====:::9 de Justiça.

Nosso Aniversário
Por motivo do

40°. uiversário
recebemos a sau

dação de S. Excia.
sr. Governador
Heriberto Huelse, ,

que assim nos

cumprimenta:
"TT a n 8 c ur s o

mais um aniver
sário esse con

ceituado jornal,
tenho prazer le
var-lhe meus vo

tos de maiores
felicidades."
(ass.).Heriberto

Huelse, Governa
dor.
Ao sr. Gover

nador os nossos

agradecimentos.

Recebemos' oficio nr 58/59, de 13-5-58
da Câmara Municipal, com o seguinte teôr:

"Senhor Diretor do "Correio do Povo":
Tenho a honra de levar ao conhecimento de
V.S. que, em sessão ordinária desta Câmara,
realizada em data de 11 do oorrente, foi
aprovado em plenário, por proposta do verea
dor sr. MuriUo Barreto de Azevedo e secun
dado por voto do vereador sr. Raim un d o
Emmendoeder, moção congratulatória pela
passagem do, 40°. aniversário de fundação

, d��, impO.lUlDte ól,gã.o,b.J.mpr.&nsa.;�
do Povo. Oufrossim,' sirvo-me comunicar-lhe
que, referida moção foi registrada nos anais
d�sta Câmara Municipal. Sendo que se me

oferece comunicar, sirvo-me da grata opor
tunidade para, com alto, aprêço e distinta
consideração firmar-me, atenciosamente - ass.

Vitório Lazzaris, Presidente da Câmara Muni
cipal. Ao Ilmo. Sr. Eugênio Vitor Schmöckel
DD. Diretor do "Correio do Povo" - Nesta."

Correio do Povo, por seus Diretores,
auxiliares e colaboradores agradece, sensibi
lizado, aos ilustres vereadores da Câmara
Municipal es_sa manifestação de apreço. Este
semanário orgulha se de representar uma

fôrça viva a serviço do povo e dos poderes
eonatítuídos.

Barateamento do Custo da Vida'
em vez das Fórmulàs I'Mágicas"
RIO (ARGUS-PRESS) disputar a direção' do
"Certos cavalheiros país".

prestariam grande servi- - "Porque não ajudam
ço ao Brasil se, ao eon- o govêrno a atravessar
trário das "m á g i c as" esaa- crise social"?
constitucionais- que bus- MAIS CONSIDERA-
eam, procurassem, isto -

Osim, soluções e f e t i v a s C)AO OM O POVO

para baratear o preço - "Penso que o povo
do arroz, dó feijão, da merece maior considera
carne, do leite, do 61eo, ção, destacou o sr. Jânio
do açúcar e da banha". Quadros. "Os brastleíres
Tl! estão reclamando maior
.n.sse o trecho de dsçla- austeridade e honestída-rações prestadas pelo sr.

de de prop6sitos na soJânio Quadros, à impren- lução de seus problemas.sa do Interior, momentos Reclamam auxilio verdaantes de embarcar, e que deíro. Não há nenhumnOB foi entregue, por ., '
' '

int-er.mé.dio de seu seore-
brasileiro, que não deseje

. .

I aíneeramente que o go"tärío partíeu ar.
vêrno acerte. Ajudemo-lo

NÃO ACHA NADA naquílc que diz respeito
à solução das agruras

populares. Critiquemô-lo
duramente quando da
postergação dessas agru
ras do pevo".

Inicialmente, afirmou o

ex-governador paulista:
"Perguntam-me a todo
instante, o que acho disto
ou d a q u i l o : mandato
tampão, tampinha, reelei
ção. prorrogação de man
datos, reformas constitu
cionais, etc. Não acho
nada".

CHEGA DE
"QUíMICAS"
No final de suas decla

rações, o sr. Jânio Qua
dros aãrmou :

- "Chega de se perder
tem p o com químicas"
constitucionais. Pensemos
na grande Nação. Nêste
momento, .os sefrimentos
dos menos favorecidos
estão acima dos interês
ses políticos".

O Centro Excursionistas de Jaraguá, tendo a EXCUR'CIONISTAS Em palestra com os srs. Walter Lepper Gruhl,
frente/uma guapa rapaziada de nossa cidade, mos-

'

1°. secretário e Dagoberto Müller, 1°. tesoureiro,
trau domingo último o que' pode realizar a fôrça demonstraram a sua admiração pela bela localiza-
de vontade e o entusiasmo da mocidade lareguaense. A ex-churrascaria DO - RE - MI, adredemente çao do Centro Ieraguéense e de suas possibiIida-

Reunidos sob a direção do educado moço preparada pelo Centro Iareguéense passou a rece- des DO que concerne ao turismos aos vários recan
Alfredo Günther e coadjuvado por Norberto ôtas- ber nada maís, nada menos de 104 forasteiros bem tos de nossa terra, em que a namreza, diga-se de
sum, na secretaria, Henrique Lessmann, na vice- dispostos e com um humor digno de um domingo passagem, foi pródiga na sua distribuição. E o

presinência, Wilson NaIreneo Bastos, na tesouraria ensolarado. Populares imediatamente aderiram à intercâmbio cultural e social não fica apenas nisso.
e por vários diretores, entre êles, Hans Burow, um grande confraternização, o que tornou a concentra- 13' pensamento do Centro Excursionista "Montê
conjunto de moços e moças de bôa_ vontade dava ção excursionista mais colorida, em ambiente ver- Crista" vollar à jaraguá DO dia 30 do corrente,

( início a um dos mais belos movimentos em Jara- dadeiramente digno de ser perpetuado em celulóide. quando serão apresentados numa d� nossas sédes
guá do Sul, através da orgllDização racional de .. .

I ,

• ,sociais, projeções cinemat9gráficas de quanto já se
excursões e reuniões sociais, que data de 24-8-56. '

FOI, alias, o que. aconte�eu com o JOlDvlllen- realizou no setor da bôa conviv�ncia, fomentando
• " . .

se Rudolfo Stutze_r, vlce-presId�Dle do Centro da
o saudável esporte turfstico. Caso se dê a nova

D?mlDgo. �Itlmo, co�o d�ssemos! seria dentre Ma�che.ster �ata.rlDense, q�e f!lmou as ce�as de visita do C.B.M.C. serão possiv�lmeDte apresentaas
. muua� a!lvldades ate entao reahz�das. a de I maior Importan�la. Ao meIO dia �xteD6as filas se I dos filmes que tratem sôbre Foz do Iguaçú, Vila

malo� proJeçao e que agradou em cheiO a gregos I concentravam �dlante do churrasquelro q!le trabalha- Velha, 7 quedas, Donauschwabeo e os aspectose trOianos. Em contacto com .outros cent�'!s �essa va a todo � f�lego pa!a vencer o apetite dos ale- pitorescos da viagem e estadia em Jaraguá d S Inatureza, aos poucos, foram crIando conSClenCla do gres excursloDlstas. Nao fallou mesmo um grande ou.

valôr social de suas atividades e ficou públicamen- entusiasta e animador que esteve muito bem repre- Curitiba se fez representar à magnifica con-
te comprovado pela sociedade local. Trabdlho, é sentado na pessôa do querido Oswaldo Melara, centração, através do Circulo de Marumbinistas. A
verdade, anonimo, mas que presta inestimável ser- jocosamente apelidado de "bonitão", dono de ex- mocidade jaraguáense está de parabens. Desde cê
viço ao engrandecimento de Jaraguá e reune uma, traordinário bom humor e não ficava devendo res- do, contribue voluntáriamente com sua parcela de
juventude de bom� propósitos, que em nada se posta a quem quer que fosse. responsabilidade para o engrandecimento do torrão
assemelham a uma juventude afetada o� transviada. Risos explodiam a todo o instante" diante das jaraguáense, realizando obra que nem os poderes
Ao contrário. Através do companherismo são, pra- situações criadas pelo Oswaldo Melara. À tarde, os municipais com verbas não conseguem pôr em
ticam a vida' em sociedade, tendo por principio os salões da "Bôa esperança'· foram transformados. movimento.
b�ns c,?stumes e, em. contacto com .outras asso,:ia- em pista de dança que;�? teve fim, à hora do em- B o crâneo da moçada que trabalha, transfor-
çoes visam o aperfeiçoamento social, numa VIda barque na garre ferrovlarl", mando os seus parcos rec I d.

I d t' C!. d 'b 'I d'
� . id' t ursos em exp en orosa

slmp es.e ecen e.
,

, .
vegun o sou emos pe o lDamlCO pres en e realidade e oferecendo aos forasteiros o que há deFOI o que constatamos domingo ultimo, quan- do C.E.M.C., sr. Egon Schultz, grande entusiasta mais pitoresco no

' .

d
.

I fdo da visita do Centro .Excursionista "Monte Crista", da causa excursionista em Joinville, de cujo Centro _ .

cenarlO e e mais cu to na ar-

de Joinville. Tão logo o "P" da Rede Ferroviária é mentor desde a sua fundação que se deu a
maçao de nossa Juventude.

estacionava na estação local, a cidade foi invadida 2Õ:11;'t948, a excursão à jaraguá 'do Sul agradou Bem que merecia a atenção do poder munici
pela alegre algazarra de moços e velbos vindos da em cheio e não ,teve palavras para descrever ii paI �ar� que p,?ssain levar avante a sua nobilitan
vizinha cidade e ,não houve, qu'em, em sã consciên- dedicação, o entusiasmo, o 'exemplo de organização te mlssao de divulgar lá fóra o nosso Município e

ela se não congratulasse com o grato aconteci'mento. de oossa mocidade. (Cone/ue na últi... pjgin.)

,/
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CORREIO DO POVO

NascimentO

-Tânia, �t�r'
Engalanou-se de

sorrisos e alegrias
: o' lar felis do nosso

'

:. "

'

, J '

particular amigo 8I:. ',1 I
AMANHÃ:

Olécí M tt E Anivel'stJ,riosCIO o a spe-
'-_...._ ....' _.

_ o sr. Aleixo Tomelin;
, :�nt:O�O:rid�aS�i� te :;''; R d'll f"' 'h B -h

O sr. Nery' José

23 de mês passadp uI;,;
/

u,. I 8 8 ' II' er � ,:aj��ein A�mando
de uma robusta 'ga- N g I filho do s Oscar
rota que na pia� ba- ;,dÍ'tanscorte hojé � o na- a e,:I, r..

tismal receberá o taÍíel0 do-sr, G., Rodolfo OUo Nagel. ,concelt_u�do
'nome de Tâ n ia Fischer, Corretor em a, !,otógrafo .em o"Atelher
Esthér. nossa cidade, onde usu- Alvaro Píazera '.

Ao ilustre amigo Irul de grande estima e DIA 18:
bem como, à sua 'apreço, d�'Vido as SUIiS

digna esposa, dona qualidades de oarater.

Zenaide " Marques Proprietãrio do Bar é

Espezim os nosaos Restaurarite "M8rab�" o

cumprimentos, e o nosso prezado amigo
uma beij6ca à pe- serã alvo em a data de

querrucha que ora 'hoje dás' manístestações
aviva o lar feliz do, Ide amizade por parte de

casal Espezím, seus amigos e da socíe- 'DIA 19:
DIA 22:

L --= -dade [araguäense. Al f:lh' d- - varo, I o· o sr. �

.

OSantos Tomasse1li; ,-. sr.

- Renato. filho do sr 'l'omebn.

Oaetanö Ribeiro, em Ilha
,j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!,!!!!

da Figueira;
,

'

'-�'filha d�r:����é,:�:n:�: ',ARTIGO DA SEMANA
em Corupã; ,

- o S1'. Hary C. Fruet, da CASA REAL de 18 até 23 de Maiocomerciante,' nesta eí- "
_ I , _,'

dade; ,

.
- Ervino Fódf., filho

do sr. André Fodi, em

Itapocuzlnhoi :

'

- a senhorita Helena
Alpaerstedt, filha do sr. :
Gustavo Alpaei'stedt, em

'

Itapocuzinho.
DIA 20:

_. ,16·6-1959

U
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Diréto'r·Oerente:
Eugênio Vitor Sçhmöckel
Diretor de Redação:

ffugusto Sy/vlo Prodöhl

Registro' Civil filho' de Andr� Tietz e

, de Inez Zoz Tletz.
Aurea Müller Grubba Ofi�iai,: Ela, brasileira, solteira, - O sr, Artur Gesser•.
do R e gis t r o civil do do�éstica, domicil�ad!l e l�vrador. em Corupá;
IO. Distrito da Comarca Ja- resídente nes.te, dlSt�ltO" "Sociais" de Correio •

- asrta. Dse Benate,

r;lguá, do Sul, Estado, de em Itapoeusínho, !Ilha 'do Povo se associa pra.:' rfilha do sr. Roberto M.

Santa' Catarina, Brasil. de Guilherme Henrique 'zerosamente a essas he- Horst;' ,

faz saber que comparece- Gbrma�o Behren8 e de menagém. enviando, ao
- ó sr. Orlando An-

ram no cartçrip_ exibindq, os, Ida HeJse Behrens. ilustre anlvers�riante UJll dreatta;,' ,

d�çu:m�tos �xi�aós pel;J:lej Edital IT. 4.636, de.9.5-59. forte �niplex,? �om,votoB A�ri1" S!:p'Ô8�a. d�d�ti '

a�� de se nabtlita,rem par�, 'Verner ZI'lz e,,' de multas fe11C1d�de8. '

, Luiz Amorim, em Join-
casar-se:,' ',' Cecilia PicoU ... O E I

.

d
.

'11: "

EI b '1' 'l't
.

- sr. VI n 10 vl e; ,

E,dital Ir. 4.6,32. de 6-5-59� e, ra�l eIr?, .s? elro. Silveira;, ._ _ Rosily Maria, filha,
: 'Angel� Scheuér 8' ,op�rário, domIC1h�do, e '_ a .,tJra. v,va .._

Marta: �do sr. Augusto Gesser"
Oat-011na Seheuer "

resIdente' nesta CIdade. Gertrudes Joenck. 'em Concordia; ,

Ele brasileiro solteiro, filho de João' znz 'e de

comerciãrio doiniciliad� Rosa �e Souza Zilz.· ,

e résid.erite neste distrito Ela, bras�leira. '8ólteir�; ·1II.--__-- .iIIl IIII!�I',','.. ------------_---_

em Garibaldi ,filho d� industriaria; ;domiciliada'

'tJosé Scheuer' e de Ana e' residente ne8tedi�trito, :. 'l'g'radecl-m'eo''t'oEl'hardt;"Scheuer�
,

.._ à �strada. Jaraguá-Es"
. ;'

--

ß' ,

.

.

,i'Elá brasileira solteira
'

querdo, filba' de, -Guerino·
.'

�,' ",,' 'li'
.

,

domé�ti:ca domiciliada � PicoU e de_, P a'uHli a'
"

'

Arno 'Kanzler. 'e da. Maria L. Kanz�
residente !neste distrito, �ematé PicoU: '),-1er, 'os irmãos Onório, Osório, Osni, OS.t;lilda,
à Estrada Jaraguã, nIha Edital n, 4,636; de 9-5,-59. . ,8: Odete, agl'lade'cem 8t todos 'quantos ho.me-
de �osé .Scheuer e de

. --Alex PaliJsold, e �'y • ,nagearam sUa filha e irmã ê

Maria ReIser. Scheuer.. Alita Zastrow
.

'Ad�' -t' T7' �

1
.

Edital n. 4,633, de 5-5�59": E,l�,.brásileir�,,��t.eJr()f" �.< - ' ---' ,,"Zl a Aaq;z er�
,

,

Acacio João' GadoUi e mot0t:lsta, domlclha�o.e 'falecida a 7 dellte mês com a idade de um ano.

Maria Veroniéa da Maia residente neste .distrttq;
Ele, brasileiro, solteiro, � �st�ada' ItfiPOC,Ú, fi}llo Iol:l�r.rio, :dop.ic.iliado .�. de Frlda. �a�old" ..

r�8ideIite 'Deste, distrito, .
EJ�. �ra�llelJ'a, 801.t�ira,

na B�rJl, ,dQ Rio C.êrro; lDdus.trlárla, dgmj?lh�d.a
filho de José ,Gadotti e e res�d�nte neste dIstrito,
de Herminia Demarchi·à E,strada 'Ita'pQ,Qú�" {ilhª
GodQt�i. . '. de, �arlos Zastl.'ow e de

,

Ela, bràsileira, sol�eira. Mar�a, Ztt.strow.
,

'_

doo;téstica, domicil!8d'!- e 'Edital n. 4.638� de Ú 5-59.
reSIdente n�ste d_lstrlto" - '''Julio Rocha:e' , .

epl_,ItapocuzlDh�, '.Ilha de
, 'Júlia' Vieira L

r

J()ao .Alve� da ,Mala e de Ele, bra8ileiço, solteiro,
�ataha Ramos .." lávrador, domiciliado e ...__.. -------- ..
Edital nr 4.634, d'e 6,5·69. r.esidente em PortoUnião,

:

Norberto Koch e filho de.Euclides.daR{Jcha
�Léonida Grützmacher' e deMaria Atita,daRocha.
i Ele, brasileiro, soltéirq, ,�la,bra'Ueir�, sq!teir�,
b�rbeiro,' domiciliado, e ,doo;téstic&" domicil�ada e

r�si4en�� ,':lles�e; dil!!trito, reslden�e ne�te dl.tr-it�"
á� Estradá Nova.- filho de 'na Ba,ra ,no' }lio, Cê,rro, "

a,i c a rd,o Koch e de :filba, de Pomingos VJêira
Mathil'de Krüguet Koch. e, de' PauUn. ,Bortolinl'
,'Ela, brasiléira, solteira. 'Vie,ira.' ,

"

'__,
, d��éstica, domicil!ad�. � ,E' .pira 'q�e, chegue �o c�: :

reald'8!_lte .neite dl8t�ltO, oheCllnento .de, �odps,mandeiem Tre.s RIO�.do Sul, fIlha p�ssar () presente edital,: quo .

de AlVln GrutzID:acher. !lerá publicado, peJa impr�.
Et:lital n. 4.636, de 8-5-69. ·sa e' em cartório onde, será,

Gregorio- Alois, Tietz 8 atixado durante, IS dia,s:; Si
Marga Behrenl. al�em, souber de algum Im-,

'Ele. brasileiro, solteiro, petÜmento acus�-o para os,

carpinteiro, domiciliado 'Qns legais.
,

,.

e residente ne8té 'distrito, AUREAMüLLERGRUBBA ,

à Es'trada Itápocuzinho" ,

'

, Oficial'
'

,',<
"

Impressão:
Soe. Ç}ráflea Avenida Ltda..

Impressor:
Qdllon Motta

Composição:
lidemor ,Grimm

udlbert Burchardt
ffntonlJJ Molheiras '

- a, sra. da. Bdwegíes,
espõsa do sr, Francisco
Voigt;

,

"
- J e an e:t e ' Öaeilda

Gneipel, filha. do' sr.
Oscar G. Gneípel, em

Estrada S'chroeder II.

ASSINA1'URA:
f\nual . • . • Crs 12g,OO
Semestral. . • CrS 7u,00

ANÚNCIOS:
'

Mediante contrato e a

tabela em vigör
-

1

'BNDBRBÇO:
. Caixa Postal, 19

f\venida' Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina ginE��OO_:

, Proibição
AOÊNcrAS:

em todos os Distritos e loca
lidades do "'unicipfo. 'Corres
pondentes em todas as cidades
.do �Itado de Santa Catarina.

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

Orgia di maior pllltraçlo
DO IItlrlDr do Dord6stl

catlrlDlnll.

Os abaixo assinados
proibem terminantemente
a entrada de pessoas em

seus terrenos, situados em
.

Braço do Sul, não se

responsabtlízeedo pelo que
possa ocorrer.

O,ear Bole/.an
Alvino, St,"ow

': •
•

•

-.",__ , .... ::.,_- -<.'

Agradecemos a todos quantos nos con

fortaram no doloroso transe; �gradecemos
a todos quantos enviaram flÔres' e corôas
e acoIDP�nhara.ql.a inoc.e�te à sua últtma
moratrá. ."�

"

.

A todos os nOS�OI,'profundos agradeci
mentos, em nome de Jesus, Deus da Bondade
e da Justiça.

Jaraguá d,? Su:I, maio de 1.959.
'"'A Fa'milii" en/ut.e/.

t ': Nota.' �e tale�imento
'c o inuni c a m o 8 a todos os n08S08

. pare!ltes '� amigos o falecim�rito de. �ossa
quer�d�. mãe 'e avó .';' , ' .

"

. .,Ma,.iae.Schenke arimm

ocorrido aos ., �do correntß mês.
A.lam1li� enlatada vem extern,r; por

, este meió' os' seus sineeroB agradecimentos
, a todas as pessoas que a auxiliaram pelo
durQ" e longo transe que passaram. Agradá
cem em especial ao Pastor Ghering e a

, todas as pessoal- que enfeitaram sua sepul
.

tura com. corôas _.

e flOrei;
;

': I
'A PAMILIA'ENLUTADAJ

"

- ê;Iracemà', filhinha do
sr. V�ridiano Reis, em

Corupá; -.
- _a sra. da. Htlda

Gnêípel, espôsa do sr.

Oscl\r G. Gneipel, em

E!stralla Schroeder II.
.

I

Declaração I'Eu abaixo assinado,
Alfredo Nietzke, decla
ro por meio desta: que'
são íniustas as pala
vras por mim proferi
das centra a Familia
'Bruno Patzsch e da-
'claro que é uma família
honrosa .8 não tenho
nada a dizer centra a

mesma.

Rio Oerro II, Aurora,
em 9 de maio 'da 1959.

(ass.) Allredo .Ielzke

DIA 21:
- Tereza Buerger;

'....., Marja Roseli 'I'eí
xeíra, filha do sr. João
Antonio Teixeira, em��
Joinville;

. "

. Cure ,seus males e pouRe seu
- Hilbert Rowe, elo bom dinheiro' 'comprando na

:

Pírabeíraba.. Rio Bonito; FA'RMAGIA NOVA'
- à sra. da. Ana Maes,

espôsa do sr. José Dias
Maes. '

lia ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen-> ,

to na praça e oferece seus artí
gos à preços vantajosos

A trg u 's to' Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragu�
��

OARRINHOS PARA. CRIANÇAS, dêsde
O mais simples até o mais .luxuoso,
em lindas côres: azul, beije, côr de rosa;
CASA REAL � Rua Oel ..Emilio Jordan, 141

em Jaraguâ do Sul

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A ILOMIRIGUEIRI MINANCORA
Vermitugo .suave ,� de pronto '

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR�

ME o n. 1,_ 2, 3 e 4
Proteja a saúde, de seus filhos e a :.ua próprial
Evítará muitas doenças ! e poupará dinheiro em

, remédios .

"

Compre boje meSIIlO uma LODBI6UEIB! )

. ,.
.

MIIAICOBA·\ para o ,seu ti,lhinbo., '

f. um ,produto dos Laboratórios Mioancorá
-. J O I N V I L L E

:i�Orgàos e Harmonios,,'�BOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade' agradavel

PreçoS' modicos
Harmonios:H modelos,
especi!li,s p_'ln!.viagem,
Capelas e Igrejas

Orgios: São construidos
: e�, 7. disposições a j

escolha dos interessados t

Catalogos Gratis

.Demais 'intormações
com o Representante

'

Geral para os Estado� "

, \ ';de S. C\a,tarina e Paraná
PAULO KOBS - ex. Postal. 39 - Sio Benlo do Sal

Estado de Santa Catarina

Dr. Mur'ino' ,Barreto da' Azevedo
I ApvoOADO I

Escritór,io no p,rédi'o 'óA Comercial Ltda"

Rua Mtlrechal Deodoro da Fonseca N°.122

larazuá do "Sul<

Dp. Reinoldo lIupapa' .,

,

' li �D".�.DO ,II
, r:

Escritório ao lado dâ' Prefeitura, '
' �JARAGUl. DO sttf." '

,"

-J!J';
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CURREIO DO POVO ' ,:SÁBADO DIA, 16·5-1959

EC!:Iital 'de Praça " Coluna Aarícola "

'

: i r:=::;r:::::==:::::r:-==:;:::::::=::::::==:::======l
o Doutol"Ayres Gama Ferreira d� Mell�, l· "�Ânt�:nio'A'ir Dias Raitani' I Representações Vitória II

'Juiz, de Direito ida lComarca de Jaraguä do Sul,
'

EDg.zih.lro AgraDomo "I
I I

I

DB II'Est'-dtfSanta Oatãrtna, Brasil, na forma da. lei, ele ... "EXparl'manta,,ça-,o d'a, CU'Itura do Tomata'
"

I',.
" '.'.•••• "III." ili,i.'

FAZ SAB�R a' todos os que o presente, edital
,virem Oll dêlé õöúhêêlmentó 'tiverem du Interessar \,', I

Av.,Marechal Deodoro, 173 Fone, 315
possa, 'co,m ö praso de vinte (20)' dias, 'que ãndo ,Conforme havíamos noticiado estamos reall- I JA,RAGUÁ DO SUL Santa Catarina I,iêste prazo hão de ser' arrematados por quem maís nndo no Pôsto Agro·Pecuário uma experlmentação III I

dér.,� �maior lan�e.9f�rece�, em fren.te às p,?rtas do d,� cultura do tQ�ate. No {lia �inoco,dês�.e,.mês foram I .

", "

" '

II

iEdlflClO do Forum, ,no Iqla 10 de lU,nho VI,ndouro feItas as ssmenteíras das,'
quaia ,escolheremos trs-

,II .8,'uh-agentes da, F',N.M.
- Alfa.

R,omeu fi
do corrente ano, às 10 horas, os bens pertencentes zentas mudas que sejam as mais vig,orosas 8, sadías; I J P _ Auton

_,
" DKW' ii

a firma INDÚSTRIA DE MADEIRAS CRUZEIRO dessas,' cento e oínooenta .serão repicadas e planta- !.
- eeps - eruas u omoveis

- IILTD�.,. abaixo descrimfnados : ,das em terreno eoavenisntemente adubado e It ii Tratores de esteira, e Pneu. li
I ,'1) - UM TERRENO, edificado, sito à Rua outra metade-em terreno sem qualquer adubaeão, 'L'

.
.

, II
CeI. Procópio Gomes de Oliveira' n. 234,' nesta C ','A

.:
d bnst �::::::=:;:=:::======:::==:::=:::========:::."::=::".!I

id d ä d 224
. "

.

,
om essa experIenCla queremos emons rar a ' ,�

Cl. a e, com a r!a � 1.
" . Ips2.", com .-

25 m�." na todos gue interessem o efeito da 'fórmula de adu- _------------------...dita rua. travessãe dos fundos �om a l�nhR fertea, baeão que iremos empregar pare que possam notar
em um lado com terras de Jose Erschmg �. p�l� a diferença da produção.entro com terras de Karger ou quem de direito, ' ,-

que foi, avaliado em Cr$ 150.000,00. Todas as plantas tanto as que recebam adubo
2) _ UM EJ;tÉ1;>IO, parte de material e parte como, as que não recebam, irão ser tratadas por

de madeirá, cob�rto com telhas de barro, edificado meio de fungicidas e inseteeidas para a prevenção
no terreno descrito no item 1., avaliado em Cr$ .• : contra as, pragas e doenças.
70,000,00. ' "

'

Os adubos que iremos empregar serão os seguintes:
, �) ,:-;-; UM,GALf!ÃO de madeira, coberto com

t Ih 'd b
,i,

'f' � descri Bupertostato . . . . . . 10,5 quilos
, e as e arro, edí toado no terreno esoríto QO' Salitre do 'Chile ,. . . . . 4,5 qullositem 1., �valiàd_ô em d�$ 30.000,00. ,Cloreto de Potássio • • .,_ 3 quilosASSIm serao referidos bens, arrematados por' J

'

, .. , , ',. , "',

quem maís «;Jér, e, maior lanoe oferecer acima do Estas quantfdadss para os cedto e oincoenta pés.
preço da avaliação, isto é, Cr$ 250.000,00 (duzentos; Quaisquer outras informações a respeito dessa €1:::=:::::':=====::'::::=======:::::::= , ====�===::�
e cincoenta mil cr,uzeiros) que representa o total .. experimentáção poderão ser conseguidas ná Asso- 1.!'1' Halô -Halô : Rio Cerro II. IIOS referidos bens poderão ser examinados, por eíação Rural.

.

II ii
quem interêsse tiver, no local em que se encontram.

�!!!!"!""!!!!"!""!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!,,,,!!!!"!""!!!!"!""!!!!"!""!!!'!!!II.\': li Der Z a h n a r z t Dr . .oRLANDO IIà Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveirà n. 234, ii ii
nesta cidade. E para que chegue a notícia à publico" Dr. Francisco Antonio Picdone II BERNARDI�O ist zu sprechen jeden, ii�e passou o presente edital, que sei á afixado no �DICO II I·

lugar de costume" às portas do Forum, e publicado Cirurgia Geral de adultos e críanças .Olí- o� li Freitag im Gebaeude Gumz. , II
pelo jornal local "Correio do Povo".

,

'nica Geral _ Partos � Operaçõ�s,.:"'" \\::: � _:_ __,
�i

,Dado. e passado nesta cidade de Jaraguâ do Moléstias de Senhoras e Homens. '
-------- ---- ------- -- ---...

Sul, aos vínte .e sete dias do mês de abril do ano Especialis.a em doenças de; c,.ilUJças,
de mil novecentos fi) cincoenta e nove. Eu. AMADEU Atende .no HOSPITAL DOS FERROVIAIUOS

IMAHFUD, Escrivã-o, o subscrevi. . (Clara Hrusehka), das 9 as 12 lis. HOSPITAL
(a) Ayres Gama Ferreira Je Mello -_ Juiz, de Dir.eito JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.. .'

.

coRUpA - SANrA CA�AR][NA
Oontére com .o original; dou f,é •.

Jaraguä do Sul. 27' de .abr íl de 191)9.

qdúslria �e::;::::�::::ã::H:': I!!!!!M!!!!!'IIIII!IUI!!!I!D�A!!!!!'!!!!!S
•

Assembléia Geral Extraordinaria,

Dr. Waldemiro Mazureehen
_(:;ASA. DE 8,&UDE

Rua Presídente Epitácio Pesôas N°. 704:
'

, ' (antiga residência de Emanuel, 'Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-capterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis,

Apotheke "Sobulz"
J.A.BAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenhéit,' des ...

Vertrauens und der ,Dienstbarkeit, die Sie
pm besten zu �en geringsten Preisen bedient.'MILHOES

OE PESSOAS ltM USADO COM

�J��8.ULTAOO_�O PlPUUI ,NIVEA-CREME
-OEPU8ATIVO

, HILFT' DER HAUT,

ELIXIR '914 SICH'H�����T zu

a SIRUS Afia TUI e 188IIlS. : Njvea-Creme unterschei
-

o Pl...... o a.oo. o eoravAo.. det �i('h von jeder anderen
a......,. o. Pul........ a p... Creme der ganzen Welt
....... Gore. no.o.... ......... d.urcb ihren, G e h a Ir dn

11 eecue Queda de Cabe- Bucer.it.. Bucerit ist die
Ie Aborto.. Substanz, die den Zellen

.

ec.. o III�CO ,und Z e ,II s e k r e t e n der
e .... o pepg'a, d.pureuvo menschlichen Haut innigst

j verwandt ist. Da in unse·

ELIXIR 914 rem KIi!1?a die Ha�t wert-

::>eçam Cafálo-
0 Apad�

volle Stoffe abgibt und
go Ilustrado

'00IINf Il8Or. A�.do coo v�rliert, bra�c.ht �hre Haut
• IRO ......., ltO tratem.nto da SI. Nlvea. Das 10 NIvea,Cr�.

'I ' Leopoldo· Seldel_ I F1US. ReUMA 'I'18MO da m..
me

.

enthaltene B u c e r II

C-ma .r..... pelo O. N S. P. verhlOd�rr . Austrockne�,
.

orupa
,

•

SproedlgkeJt und vorzel-

__iiiiõõõ________ tige FaIrenbildung.
__--.--..=.----.----�-.--.--_.------.--�

Nivea-Çreme dient als
rr---'" ----.--------------------.-" Tages, und Nachr-Creme.
n •••••C • • 'III. C • • •••• II Nivea ist unuebertroffen

.1Iiiä.....iIIiiIIWiiliiiIIII II als Unterlage fuer Puder

J: - JARAGUÁ DO SUL - III und Rouge und als Reini-
� _II I gungs·Creme. Nivea-Cre-

ii. Medicamentos e Perfumarias II me isr das Beste' gegen Q III n U [ II O' L '

li Simbolo de Honestidade II jede Hautreizung bei Klein- O H Illl . [II' I

ii, Confiança e Presteza ii 'kindern. Nivea ist aus

, !i ,I! europaeischen Rohstoffen
Éii A que melhor lhe atende !i nach ganz besonderem CONT f'1

!! e pelos menores preços !i Verfahren, hergestellt. EICELERTESl\.
...__ • ..... • J�..,.-_._------_.__.---- _----_...-_ ......

ELEMOTOs rOI.cos

F6sloro, Cálcio, 'rseDiato
e Vanadato de s 6 d I Ó

TODlCO dO$ -conva]esllentes
Tonico ,dos desnutridos

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

quit�cas, receberão a to

nificaçã_? geral do orga-

Editai de 2â. Convocação
•

"

• <f •

Frutife,.as ,e

O,.namentaisPelo presente ficam convidados os senhores
acionistas a comparecerem à assembléia geral extra
ordinária, em 2a. convocação, a realizar-se no dia 2
de junho de H69, às tO horas, na s'éde social, a

Rua Abdon BatistêJ, nesta cidade de Jaraguá do Sul,
afim de deliberarem sôbre a' seguinte ordem do dia:

i. -:_ Alteração dos estaturos sociais; I:2� '_ Aumento do capital social, medianre apro' ,

veitamento de reservas e reavaliação' de
bens, de acôrdo com éI Lei ri. 3.470, de
28·tt·68.

Jar.aguá do Sul, 6 de abril de 1969.

(as�.) WALTBR OOSCH - Dire'or-Comercial
(ass.) HBRTA OOSCH - Diretora-Técnica

Laranjeiras; Pe
cegueiros; Ka
kiseiros, Maci�
eiras, JaboJica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,

. Camélias, Co';;
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

PRISÃO DE VENTRE
ESWMAGO. FíGADO E INTESTINOS

Proporcionam bem-estar geraf,
fadUtam a digest�o, des(o�
gestionam ci figadol regular{..

zam as funções do �-
.

-.

:E: indicad.o
� caeo. de
fraqueza. paU·
d-., IQagrua e

r_o.
Em lua f6r·

muJa eDtraUt
Vauadaw de

a6dio. LlcitiD'; GHcerofOlfatOl,
PjlpelDe. 0011 dt Cola. etc. de

'ação pronta e eficlUl, DOI ca.OB

de fraQueza e ueuraateniäs. Van..
4fõl ê indicado para homeDlt mo
,�e orianças. lendo tUA fór
mula lic;aciada pela, 8&6. 'Pu-
blica.

.

,F=========-=:::==:::-.::::=::::r:--·::.===<===:::=:-""

�I' 1Ibio ERICH lKAlIJfMIANN II Die��t!�!!lkem.
I,,n II, men und ge1?e'n. Bel elnlgen
li MmDICO ClBlJRGIA.O II verhaelt sléb, dies aber anders•.
ii

d ..'. II, sie ueberdauem alle wechsel-
n, 'For�ado pelas Fac�] ades de �edlclDa das UnlVer- II' vollen .Zeiteil und' erfreuen
II sldades de ColÔma (Alemanha) e Pôrto Alegre lli sich von Jahr zu Jahr eines

II
'

II' immer groesser werdenden
II CIRUROJA - SBNHORAS' - PARTOS --,CRIANÇAS, B 'II. Abnehmerkreises und dies
li sind die wertvollsten Medika-
II C_LINICA ,012RAL _ II mente. Zu ·ihnen zaehlt "EU-

i;\;;;;;iiiiiiiiiiiiiiil.iiiiiiiiiiiiiiiiiijii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiii II' I.o-a pratlea' em Hospitals llI0r0pAns rll. FIN". das altbew�ehrte Mittel
i �e D... I. zU!' Behandlung des Asthma

_)J •••••• �•••••
,

•••••••••••• � •••••••••••••••••� •••••••••••••••••••••
-

••••••••• I iii' C uI" 'dê ,li broncbial.e' .beso.nders zur� �, ans, tono e reSl nc_ia: ' � ng Clfnlea de Olhos - Onvidos - larlz e Garganta II Tel. 244, -.- Rua Preso Epitlcio, Pessôa, 406
.

n ��I�axe des drohenden �alDlgU1leIDlOllEi DO •• ••••lil. ••••
'

II CÖNSULTAS: II .- Rechtzeitig (I) � also schon
�_-

li MODBRNA ; PRIMOROSAMBNTB INSTALADA ':I ' IJ' i':r:: �st:fn:�e�c:�� t:: ':--__�_._
...,g A melhor aparelhada (em Santa Catarina II' Pela manhã: das;8 1/2 ás,lt horas II :EUFINI AIs 'Vorbeugung, ge. , I

1=, Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" }II, Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II ,gen Anfaell,e waehrend der Criança (jo Brasil!
: .

II'
'" I Nacht und in den, fruehen Ama a� árvores de: '.

' _ J O I N V I L.B - • t, Atende chamados tambem à Noite n Morgenstllpden nehme man
. tua Pátria.:�••

"
••

ft
••/'.'�.'•••••••�•••••••••••" •••••••••••".\••••••• ,.•••••••••••ft••". •••••••��!...!�!.tFl.r IL �_.� �� ..:_...tJ habenenld.s2' Tvoarbledtteemn Schlafenge ..

.__ �-_.._----------------------_.._--� . '----------_..:.

Dlsmo com o

I
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- A coisa mais "imbecil" é este EXCE
LENTíSSIMO Presidente da Câmara Municipal
em negar sejam fornecidas informações à imprensa
d respeito doe trabalhos da Câmara Municipal.
Durante esta semana mandamos funcionário nosso
à Câmara a-fim de .seber dos trabalhos do Le
gislativo Munlclpal. A Diretora do Bxpe
diente, constrangida, disse não as poder fornecer
sem "ordem" do mui ilustrado e culto Presidente
da Câmara Municipal.

Afinal de contas sr. Vitório Lázzaris (com
dois "zz" ou dois "rr",) você chegou a ponto de
que-rer a Prefeitura? Você não sabe o que é
praxe "parlamentar"? Você não sabe o que é ter
compostura? A propósito me lembro da piada
do sapo, que tanto inchou até que ee arrebentou.
Nós, de nossa parte, apenas queremos adiantar:
se você, infeliz "presidente" de nossa Câmara
Municipal se meter. a muito sabido - se Você
quízer dlscutlr; ou quízer "briga" - ("que coisa"l
para um presidente da Câmara I) - é só querer.
Cá estamos à sua disposição. Pois fique sabendo
VOSSA EXCELÊNCIA que não topamos qual
quer modo de imposição ou de demagogia ou

d� arbitrariedade", Sôbre tanto VOSSA EXCE
LBNCIA já recebeu, em plenário, o esculacho de
uma inteligência como é Murillo Barreto de Aze
vedo; VOSSA EXCELÊNCIA já recebeu lições
de compostura democrática de um ôchmoeckel,
co�o VOSSA EXCELÊNCIA ouviu a apresen
taçao de um Alvaro Piazera a substlrulr nobre
colega na Câmara Municipal.

,
Agora o de querer VOSSA EXCELÊNCIA

(e acho que nisto está também o bedelho "muito
alfabetizado" do seu Secretário (o Boeder, 'coi
tado, respeito-lhe e admiro-lhe a bôa vontade em

servir como subalterne) - o de querer VOSSA
EXCELÊNCIA barrar a imprensa, VOSSA EX

�EL�N�IA _demonstra (em primeiro lugar) uma

Ignorancla tao comovente que nos comove a nós
os homens da imprensa.

'

VOSSA EXCELÊNCIA se meteu a cêbo
(que expressão bárbara) quiz V. Excia. a Presi
dência e pretende a Prefeitura, torcendo para que
o Waldemar dê o fóra. Mas Você (eu disse agora
"Você") querer .despresttgter a imprensa ... você
está tomando o ônibus errado, Porenquanto é
só, mui ilustrado Presidente da Câmara Munlcl
paI ... a quem pessoalmente estimo. A calamidade

'

é que Você, confunde questões pessoais com

essuntos públicos... I

'

-x-

Vocês já viram o Iíppe chapa branca da
Prefeitura andar por aí? Com excepção da espôsa
do sr. Prefeito Municipal, que nos merece todos
os respeitos, o resto da macacada "se aproveita
do regímen de anarquia (dizem que é socialismo)
pare folgar por aí à vontade. Quanta falta de
"socialismo" . . . -

-x-

E por falar em socialismo: que bela festa
de congraçamento a que nos proporcionou o

Centro Excursionista Monte Crista; de Ioínvllle.
Leiam o artigo de Sinsval.

-x-

Mas os excursionistas de Iolnvllle estranha
ram o estado da Ponte "Abdon Batista". Pois,
ILUSTRíSSIMO e PROFICIÊNTE Prefeito, se

V. Sa. achar que isto vai continuar, está muito
engenedo l Estou brabo? Ora, Dão estranha, no
próximo sábado você (eu disse "VOCÊ"I) vai
ler algumas novidades. .. Estou sendo malcriado?
Ora, pára certas "mal criaturas" a gente usa os

mesmos termos. E não adianta matutar para
adotar represellas centra o Evi ôínsvel, que
Você (eu escrevi ,"V" maiusculo") porque você
Cagora é com "v" minúsculo") também terá um

D. Araque pela sua frente além de uma pleiade
de outros homens que não vão com' a sua ma

neira de agir desáe que afronta os interêsses
coletivos de nossa terra. Tá?

-x-

CORREIO 00 POVO
ANO XXXIX - JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 16 DB MAIO DB t909

Pastor /F==:::============:::=====:::::::::='-:::::::::::====:::===:::===O:::::=::::::':::::::::::::::::�

Karl Gehring I lRa�nogr:ddat ])lcIDltâirnat,
.

ii
Em gozo de férias se- ii II

guiu com destino aMoer-1I Dp. OBny Oubas, D'Aquino II
dlingen, Alemanha, o re- II III
verende Pastor Karl Geh- II CIRURGIA.O DENTISTA II

ring, acompanhado por!I)' u

sua Familia. ii
Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) ii

Servindo como servido n . .JARA�UÁ DO SUL (Telef.220) ',h
tem com tanto devota -.:::::========::::::=:::===:::===::::-.:==:::=::::::==--------- -- __ J..:

, r
••••__•••_ ••_ .......__•••v

mento, à sua Comunidade,
o regresso do reverendo

ll"1
...·---------

Pastor vem sendo aguar- Campanha de

dado desde já, com gran- Educação Florestal

de ansiedade. O Serviço Florestal
atenderá a todos os

Desejamos ao bom Pes- interessados em assun-

ror Karl Gehring a melhor tos relacionados com

bôa viagem, e feliz regres- silvicultura; tanto na

so para felicidade da Co. parte referente a con-

sultas, como para
munidade que lhe está obtenção de mudas e

aféta em benefício da sementes.
Comunidade Evangélica Para melhores escla-

L h d
recimentos consulte o

ur erana e jaraguá do "Acordo Floreslar',
Sul.

·

Febres (Set���lu�i���ias, I-� Maleitas, Tremedeira
_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

_ .......0:

"Capsulas ' Antisesonicas
��_IiIIIiII!H .I._il8I!l !!IIIII__B@III(i@..._ili8@l_1!ilI8!_i8Ii_._!Ii!II�saM_iM!!!Il!!&l!IIfii':

Minancora" FOTO PIAZERA
DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DO SUL

Em Todas 8S Boas Farmácias
Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

� um produto dos Laboratórios MINANCORA
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido, atende a domicilio e tambem
- Joínvtlle - Sta. Catarina -

.

em lo-:alldadea vizinhas

«-===:::.::=--====:::===:::=:::===--==õ:=====:::::::� ..------_---__.....

, � Dr.·Orlando Bernardino II
'I CirurZião-Dentlsta II
h r
II Raios X .....: Infra Vermelho - Ultra Violeta :!
r P

I.

II - rótese - Clínic� - Cirurgia - li
I. ....... II
!I Horário: na cidade todos os dias (menos II
ii

-

segunda e sexta-feira) II
li Das 7 às 1� e das 14 às 19 horas ii
R . "

"It:::::::::=::::::==--===:::========:::::::::====::!I

Pobre Clemenceau que vai aguentar o repuxo
de tudo isso. ILUSTRE sr. Prefeito: aproveite o

exemplo dêsse seu secretário modesto, culto e

bem intencionado, e deixe de conversa fiada tal
qual 6 ILUSTRíSSIMO SENHOR Presidente da
,Câmara Municipal. Por enquanto é só. Um
grande abraço do

D.ARAQUE

,PS: Mariana (de Corupá) - Gostei da
sua carta. Ne próxima edição vou publicá-Ia que
muito me impressionou. Gostei... gostei muito.
Apenas: cá entre nós - seja mais discreto, um

pouquinho mais discreto, tá bem? Os "políticos"
não vão gostar de Você. Outra "beijóca" para
você, respeitando as suas barbas... "

O MESMO

HnteressaIDlte
toíatoracäo

/
o Foi r e g e i t a d o pelo

Legislativo Municipal de
Goiania, proléro de entorta
do prefeito daquela capital,
o qual mandava dar ao

vice-prefeito a gratificação
anual de 180 mil cruzeiros.
A materte foi considerada
inconstitucional, alegando
se que o vice-prefeito so

mente faz Ius a verba de
representação qua n d o
exerce a chefia do execu

tivo.

Perdeu a causa

o Prefeito

Chamamos a atenção
dos nossos prezados
Leitores para a Coluna
Agrícola, em a qual o
zelozo e compentente
engenheiro agronomo,
dr. Antonio Raítaní,
nosso estimado cola
borador, publica artigo
de grande interesse.

A REDAÇÃO
\

Adalberto Liesenberg
":ßle partiu depois da maldição diária

com a palavra de Deus em .: Deuteronomío
2. 7 O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa.
nenhuma te faltou. E o testo para o mesmo

dia mas, para a noite foram palavras de
Jesus de João 20,17 Vai ter com os meus

Irmãos, e dizer-lhes: Subo. para meu Pai e
vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus." .

De Meditações Diárias 1959 - 3a. Edição
e,m Portugues de .Joset Chieger.

Homenagem Postamo
de Rudi Brun«

EXCURSIONISTAS
\CONCLUSÃO DJl la. PÁOINA)

. trazer para cá os amantes dos usos e costumes e:
da beleza paisagística da nossa terra.

São êles, QS componentes do Centro Excur
sionista de jaraguá, pelos membros já citados,
pelos moços Rudolfo Kopmann, Helmurh, Kelbert,
Arthur Horst, Geraldo Krüger e outros que nos

falham na memória, os precursores do lurismo em

Jaraguá.
Parabens,moçada! Avante, que o ideal é elevado!

EVI SINSVAL

A=================��
PARA FE.RIDAS, I
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.

,I

I

NUNCR EX·.STIU 'GURL

flOS f DEMAIS

InCçDfS 00 '

CIBnmrO.
1_--

Lavando com Sabão (Ihre. Baglltr,da)

Virgem Especialidade
da CHAo WIEllEt KN1J)){(J§1['JRH!l Joinville

,

o ideal para -cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

. /

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


