
Construção de Nova Linha de Transmissão Capivarí· Jarag�:��lil-
. FPOLIS., (Do Correspondente) - Deverá chegar em breve ao pörto de Imbituba um navio

transportando o material para a montagem da nova linha de transmissão Capivarí-Florianópolis
Jaraguá do Sul. Esse material procede da Dinamarca, constando de isoladores, estrutura de
torres, cabos e acessórios.
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. JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina); Sábado, 23 de maio de 1959

Porto de São Francisco
ProfíeUil Helio liODl!rOilml!nlill

ATI V I,DAD ES
da "Empresul"

Montagem de quatro MOTORES DIESEL \

"Na defesa dos in-
quinas e está sendo as-. terêsses da Municipa
sentada a primeira base, .dade, da disciplina e

sobre a fundação de do decoro serão os

concreto. alcoolatras, recalci-
Como nínguem mais trautes, submetidos a

ignora, o maquinário em inquerito admínístra
referencia, de p o i s de tivo e, comprovada a

montado, irá sem dúvida culpa, demitidos ou

melhorar-a' situação do dispensados" - de
fornecimento de energia clarou a reportsgem

I, elétrica, representando o sr. Italo Zacaro, que

���.OßgtK�.a adicionall ��:E�end�a P���r:;::��
Oportunamente volta- dos Negocios Internos

remos ao assunto, depois e Juridicos em São
de obtermos melhores"II Paulo. .

informes com o sr. Pedro Informou que a

ad-IICOlin, dinamico diretor- ministração já fez to

presidentêda "Empresul". dos os esforços para I
.

tratam"ento e

re-,PUnio sucedendo cuperação d� funcio·

aLupion? nários
.

entregues ao

alcoolismo.
RIO V.A. - Segundo se

comenfa nesta capi.tal, um
novo candidato à suces

são do pàraná &urgiu nos

ultimos ,lias. Tratd"se do
sr. Plínio Salgado, que

Segundo fomos infor- inclusive, estaria propenso
mados, encontra-se em a aceitar, devendo formu
Jo.inville,· desde terça; lar sua resposta dentro de
feira última, o chefe de 'poucos dias, Plínio teria
montagem, sr. G a I k a, sido convidado pelo pró
vindo da Alemanhà, es- prio sr. Moisés Lupion,
pecialmente para proce� atual g o ver n a d o r do
der a montagem das ma- Estado.

A Administração do. tendimento referente esse

Porto de São Francisco porro e notademente de
do Sul vem de receber sigualdade tece Itajaí pr
telegrama . do deputado Insistimos orientação ado
federal Aroldo ,Carvalho, ramos anteriormente vi
nos seguintes têrmos: sendo imediata aprovação
"Eng. Antonio Siqueira tabelas com as reduções

de Souza - Administração sugeridas pt Esperarei el
do Porro de S. Francisco. guns dias levando aSSUD'

Informo ao caro amigo 10 a Tribuna da Câmara
pedindo transmitir aos se não for solucionado
dedicados amigos e com- com a brevidade prometi
panhelros que ne tarde de da pr ôds, ArDido CIII'Y81�.".
ontem, em companhia do N. da R. - Vale lern
governador Herlberro Hül- brar, d respeito deste as

se, estive no gabinete sunto, o comentérlo heví
dr. ·Canedo· Magalhães. do neste jornal, do nosso

manrendo demorado en- colaborador Evl SinsvaI.
\

FLORIANÓPOLIS
(Do Corresp.) - Da
Capital Federal re

gressou, sábado úl- ,

tímo, r e c e ben d o
cumprimentos . do
mundo oficial no

aeroporto Rercilio
Luz, o Governador
Heríberto Hülse.
Conforme vimos

noticiando, o Chefe
do I Executivo cria
rinense man t &V e

contactos, na Oapl
pal da República,
com o Presidente da
República, sr. Jus
celino Kubitschek,
com os Ministros

I 1.át��j •.._,di}i "8
..x�,--· .;.0" '·'L·ú·

•.. ,
.

, 8uue, "r. c as

Lopes,
. da Fazenda,

sr. Lúcio Meira, da
Viação e Obras
Públicas e, aíndá,
com o Presidente
da Cia. Siderútgica
Nacional, Gal. Pinto
da Veiga, além de
outras altas autori
dades federais. .

Banco··Calarinens.e
ã;cebemos ê ag;�d�ce��s---'; seguinÚ�

circular:
.

Prezados Senhores:
É com o máximo de satisfação que vimos

comunicar-lhes que, em Assembléia Geral
Extraordínärte, realizada no dia 12 do corrente,
foi eleito e empossado o' seguinte Conselho
de Admínístração :

.

Diretor Presidente: ALVARO TANCREDO
DIPPOLD - de São Francisco do Sul - Pre
sidente da Associação Oomereíal - Gira com

negócios de Seguros, Representações e Co
branças.

Diretor G e r e n te: EDGAR ANTUNES
MATTOS - de Orleães - Farmacêutico-.

Diretor Secretário: MANOEL DONATO
DA LUZ -- de Florianópolis - Comerciante
- Membro da Associação Comercial e, tam-

bém, Rural.
.

.

Diretores de Turno: CID PASQUAL
PATUSSI - de Ohapecó � Bancário - Eco
nomista. REINALDO CELSO FELDMANN/- de
Florianópolis - Contat>ilista - Delegado do

Serviço de Alimentação e Previdência Social

(SAPS), em Santa Catarina.
Conselho Fiscal: ALCIDES SILVA - de

Itajai - Comerciante. JOSÉ CAMAl!-GO - _de
São Francisco do, Sul - Bancärío. JOAO
EFFTING - de Braço do Norte - Bancário
e Industrial.

A Diretoria que acaba de assumir �os

destinos da organização Banco Catarinense -

Sociedade Cooperativa Central de Cré.qito
Agrícola, vem imbuida do d.esej_? de trabal�ar
pela recuperação e reorgamzaçao desta SOCIe

dade, prometendo que n.ão,P?uparão esforços
para o sucesso dos prmciplOs- a que se pro
poem. Prematuro seria a declaração de sucesso,
porém, certos de merecerem o. apôio de to.dos
os seus Departamentos, bem oomo., de seus

depositantes e cotistas, antevêem as possibili
dades de atingirem plenamente sua meta. Novas
Diretrizes já estão sendo traçadas e delas
Vv. Ss. tomarão conhecimento e, então, já com

plano de trabalho elaborado' seguiremos uma

trilha que será o da VITORIA.
Atencio.samente

BANCO CATARINENSE
�oc. Coop.-Central de Crédito· Agrícola

.

ALVARO TANCRBDO DIPPOLO

Diretor-Presidente
BDGAR ANTUNES MATTOS

'Dir,etor-Gerente
MANOBL DONATO DA LUZ

Direto.r-Secretário

Joinville, 21 (do Cor
respondente). -- Chegou
a esta cidade mais uma

base
-

de um dos 4 moto
res Diesel, que estão
sendo, como se sabe,
montados

-

na Usina da
rua Max Colin.

DR. PBDRO COLIN

Regressa do Rio
o, Governador
do Estado

Govern.Jor Heriberto Hülse

Nesses encontros
com os integrantes
da alta admínistra-"
ção federal, o Go
vernador Heríberto
Hülse tratou de as-

'suntos dE' alto Inte
rêsse

.

para a àdmí

nístraçã» de Santa,
Catarina. Também
é de ressaltar, que
o Governador rece-

:. 'beu várias vísítea
de

.

parlamentares
catarínenses, tendo,
em companhia do
s e It ª d o r Irfneu
Bornhausen, estado

-� _elP p_�A...CDm· .Q....

Presidente dá Câ ..

mars Federal, oca

sião em que foram
ventilados os assun-

'

tos relativos 'à Men
sagem que transita
por aquela Casa do
Congresso Nácional
constttuíndoa Side
rúrgica do /sul de
Santa Catarina.

Ipãu dãgua
não serve

Nem sémpre encon

trou cooperação.. Usa.
rá agora de energia.
O I:lrtigo. 62, letra F,
da lei 4.060, de 1951,
será aplicado.. Extra..i
numerários-diarista s

dados ao VICIO. da
embriaguês serão dis
pensado.s.,

/

Falaram - me que. a

Estrada pare Garibaldi
está uma maravilha,
atestado eloquente da
adminisfração Walde
mar Grubbe. Será pos
sível? E o vereador
Cardoso não põe a bô
ca no mundo? Aiuar�
demos,

-x-
,

E a rela protetora na

Ponte Abdon Batista
chora nas frieiras do
Almoxarifado Munici
pal. Até quando? Se
nhores . vereadores: va·

mos resolver este "CIISO"
ou vocês 'querem que
eu meta a ripa não só
no Prefeito como tam
bém em vocês? Como
é, valentes representan
tes da União Democrä
tic�_ Naclonel: o Preiei.·
ro cumpre ou não cum

pre as' decisões da Câ
mara Municipal?!

.

" .,'

---x"'_
A coisa mais escabrosa .

.

que ouvi nesta semana foi
a Empresul negar colocar
novas. lâmpadas para a

iluminação pública porque
ii Prefeitura está pendura
da e não paga o que deve '

u
.

' ��"I �'"
. viva a' adm1nIstraÇllo

municipal1 Falta vergonhà?
Sobra cretinismo.

-x- .

Ilustre sr. Presidente da
'

; Cimar.: Quando é qué 'VdssÍl.
Senhoria dará ordens à
Secretaria da CâlDara para
atender a Impr�nsa?· Mega
Iomanía ou mêdo? Mêdo de
quem?'·Megalomania - por'
-quê ? Não estamos todos
em familia em pról da
"união" , [araguêense ? Ou
há patifariá.em tudo isto?
Não acredito, sr. Lazzaris,
porque você é homem de
compostura e de dígnída
de. Mas se acha que nos

engambela (que termo difí
cll, hein?) a coisa muda de
figura ...

-x-
.

Mariana (De Corupá) -

Honras às suas barbas!
Anunciei que publicaria
hoje a sua carta que tan
to 9le alegrou. Infelizmente, .

( Você deve perdoae-me )
não- posso publícae hoje
pelo simples motivo destes
verslnhos do grande Ma
nuel Bandeira, glosando a

inquietação dó Au g u s t o
Frederico Schmidt, assim
se ,manifestando- em rela
ção à situação nacional (O
B r a sil vai bem, muito
obrigado):
Nã;o precisa de espada;
Precisa é de vassoura
Esta Pátria roubada
Pela grei salteadora..

-

Esta Pátria tão pobre
Não precisa de espada,
Ainda que do mais nobre
Metal seja forjada.
Esta Pátria pilhada,
Esta Pátria traída
Não precisa de espada!
Abaixo a arma homicida.

Fria, desunidora I
Esta Pátria saqueada
Precisa é de vassoura:
Não precisa de. espada!
O titulo dado pelo pró

prio poeta a versos tão
vibrantes e tão oportunos
é, como já disse, "Letra
para um hino". De onde se
conclui b.aver necessidade
de compositor que, deseje
musicá-los.

São Paulo, que é a terra
da vassoura salvadora, não
quer prestar êsse serviço
ao Brasil?

D.ARAQUE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO' POVO
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Impr�ssão :
,

f

Soco Or�fica Avénidá rtda.
,

,Inipr'esso�;:.
' ,

_ ::>
Odilon Motta '

ALIVIA -AS· '

, - CÓLICAS. '

'

'UTERINA!
i

-,,_
.'

.

-'
'"

I ',o' -::.'. -=' ..

Composição:
!Memor GrImm: r '

' ,

udlbert Burchãrdt
- flntonlo Moíheiros'

,I- ,.�

-1,,<

ASSINA1'URA :
'f\nual • • • • Cr$ 120,00
Semestral. • • Cr$ .�O,OO

ANÚNCIOS; , "
Mediante contrato 'e a

tabela em vigö", I

_".
"

AOÊNCIAS:
em ,todos OS Distritos 'e loça-,
Iidades doMunicipio. Corres�
pondentes em todas as cidades
do Est�do de San�a Catarina.

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

,

'-,

Or,lo de malot penetraçlo
DO Interior do nord6ste

catannllDse.

,
..

�'Declara�'ão, �,
Eo abaixo- assinado;

Alfredo Niet'zke, decla- ,

ro 'por meio' desta qpe
são íniustas as pala
vras por mim proferi-' ,

das contra a Familia i

Bruno Patzsch e de
claro que é uma familia '

honrosa e não tenho
'nada a dize,r centra a

mesma.

,Ri6CerroJI, Aurora, .�

em 9 da maio de 1959.

(ass.) Alfredo lielzke

Conservação
do.._Solo

r'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 23�6-1959

Terão os torcedores' o ensejo de verem

pela primeira vez em Jaraguá 08 esquadrões
do S. G. Paraná e Garibaldi F. C. - Promete
ser dos maís çoncorridos, o Torneio' Início

de 1959'· - Outras 'Notas
.

. Amanhã finalmente, te- sério eandídate.. ao titulo
rem'os ocasião de presen- honroso de campeão da,
ciar no campo do Clube L. Ja. D. de'1.959; Aguar' ,>.

Agua . Verde, o Torneio demos, portanto••proxímo
Inicio de 1959, com a domingo'já 'podemolf,el as
participação de seis olu- possibilidades ido quadro !..,._.;._.;;:_;, ;__ -'--__--+__�----'
bes que são: S. E. Ipí- do sr. :s:erminio More,tti. .,

,

rang.o,
C
.. A.g�..

Q. 'V.'er.d.e de .
Oonsta, :a.i.rida. estae, o Ed' ·Ita· I de" Praç'aJal'a,i:{��! \Aval J:l;. p. Ae Botafogo .F:. O. bem �re-I ',. . '.,

.

, Máquina de costure L a g' e r, 'em

:omjGuaramlrlm, S�.Q� Paranä parado fUHCà .e ,teÇnloa- ", O n AG'"' d M 11 estado Cr$. 4.800,00.
de

; Barra do· Rib�irão mente, não .se "falándó .

- +-,o';1to.r yres.. 3,ma � erreira
, ,� t; o, .

'Procurar com o celeiro Kusch ou.' na
..

,Grande, Bötafogo ·F. C. no Garíbaldí F;'·C. 'pos- JUIZ, de, Direito ,d!'l Coma�ca,de �aragu-a �o oul,
Casa Stüber, �in]araguá doSu!.

da Barra do Rio Cerro suidor de grande espíeíto Est. de Santa.Oatarina, Brasil, na forma da lei, etc ,...
.

e G a r i b.a 1 di F. C. de de luta. alem de pcssuír l ;FAZ SABER a todos os que.o presente edital �=.=.==.====='==�===============.====.:!'I
Garibaldi. Pelo AgtíB verde um bom goleiro.

.

virem ou dâle conhecímento. titerem ou interessar

I
..

.'

Idesfilarão perante o pu- Nada eabemos ..
a.'res- .possa, com o prazo de vinte (20) días, que findo O .... .:» H-' I • . "B'OHN"blicb dIversos elemeatos pei.to do·'Avai E, 'C.i pois êste prazo hão de ser arrematados por quem maís ll- rgaos· e arm�nlOs. .

possuidores de bom fute- a bastante te.QlPO não ó dér é'maior lance oferecer. em frente às portas do .. ,

bol, tais. eomo :
. Vélho, vimos jogar; igualmente 'Edifíciö 'do Forum, no -dia 10. da junho vindouro

. "Acabamento perfeito'
que retornou em grande d 'Ipirangä parece estar, do coerente ano, às 10 horas, os bens pertencentés Sonoridade agradavel .

forma. Paiva, sem favor inativo. a, tempos.. não a fii'ma INDÚSTRIA DE MADEIRAS CRUZEIRO Ó, '. Preços modicos "

algu'in' UíIÍ" .dos melhores' 'sabendo-sê ao certo, suas LTDA., abaixo 'deserimínados :'
. .,

., i ,HBrmooios: 12 modelos,
zagueii'ós de Jaraguâ do reais pbssíbílídadeâ no

'.' '-' 1) '

..
-;- UM' TERRENO, edifICado, sito à Rua especiais.para viágem,'

Sul, Ademar Grimm, o momento. De qualquer CeL' 'Procópio Go·mes' de Oliveira n. 234,' n�sta ,�!
. Capelas e Igrejas

.

nosso conhecido tanque. forma teremos. partidas cidade, com á área de 1.22t, ms2., com 25 ms. na . Orgias: São construidos
capaz dá, a'�rir"qualquer bem interessantes e si. dita rua. travessão dos fundos.�om a l�nha ferrea, em 7>disposições a

.

defesa, e muitos outros. todos os atletas, colabo� em -um l�do com terrl;ls de' Jose Erschmg .. e pelo escolha dos interessaclosJ
Fala-se muito no esqua- rarem no que se refére a ou�ro .çom terri;t.s de Karger ,ou quem de direito, Catalogas Gratis .

drão do S. C. Para'ná, parte dfsciplinar,' será que foi ,av.aliado em Cr$ 150.000,00.' . , .

tendo, até mesmo, afir- uma verdadeira festa de, .2) -:-' UMi.PRÉDIO, par,�e de, Il{ate�ial, � pl;lrte .

' De!llais informações
mado-uma pessoa m·ere· congraçamento dos nos- de D;la4,eIra, coberto com telpas.peJ?arrQ{ePlflca<;lo :" ,cOl:n,p"Representant�
cedora de credito, em sos clubes, unica finali- no terr�Jlo de!3crito- no item'�.... avaljado :�.m Cr$.;'�. ., '/OeraLpara Os Est-ados
nig,'é�ia de ,esporte, 'ser dades, däs disputas cl'os �O OOO,OQ;. .

de S. Catarina e Paraná-
.

o. S. C. Paraná o mais Torneios désta nature.za.· 3). -:- UM. G,ALPÃO de madeira, :coberto com P'AULO KOBS _' cI Postal, 39 ;. Sio Be_oto do Sul
. ....

.

.
telhas de barro, edjJicado' no terreno descrito no Estado de Santä Catarina.

. "
.

"--rnq'
item 1 ..� avaliado em Cr$ 30.000,00. '\' )

,

OV1Z'··EM.: M'".S· ..·.[.U_, .. N. ,-'0 _ Af'IRMO' ••...•._'..� ', •. Assilll·s�rão referidos ben's, arremat.adbs pOl;'
.' quem" mai�, qér e. maior lance oferecer acima do �!!!!!II"'!!!!!\!!'!!!!!!l!!!!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!!!I!!!!'!II!!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'!!!!!II"'��

r px:eç�' da a.vali8�ão,:·isto .,ti,·Cr$ 250.000,00 (duzentõs Di:-:rfâ:dciSC(f'-Anléfnio Piccione
,

� cin.co�Iita.mil. ç_ruzeiros) que representa o t�ta1. ',. JH:�DICO!!=!==== , .

Os referidQs b�ns poderão" ser examinadOS, por- Cirurgia Geral de adultos e crlllnçab CU--',- Que o 'Baependi ain-I .

- Que o Paulo Papp, quem ínt�rêsse tiver, no local.em que se encontram, '.

nica Geral -:- Parto� ..,.. Operações _d:a não soltoo o jogador vae. abandonar o Acarai à Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira n. 234, Moléstias de Senhoras e Homens.Réreira, que lhe foi ce- e possivelmente se trans- .nestIÍ cidade� E :para 'que chegue a noticia à publico, Especialis.a em doenças de criapças ,-dldp�'pelo:"O. Agua Verde, ferir ,para o Baepengi. se passou o' 'presente edital, que será afixado no Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

Icom promessas de breve - Qoe o 'Americano lugar de costume; às portas do Forum, e publicada (C. Iara Hruschka), das 9 as 12 iis. 'H.OSPITALr.eto.rno ê .,qua•.0. : ,Agua, vae de malas, e bagagens pelo· jornal· local-"Correio do Povo". JESÚS DE NAZARÉ das 1 p as 18 hs.
".

Verde' vae ter mesmo é para o Flore�ta de Rio Dado é passado nesta oidade de Jaraguá do I coRupA' - 8AN�A CArARINA
qUê 'e n ,t r a r�: dom, o do Texto .. :' L.. Sul, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano
"dinho" . .. para poder :- Qlle o Tião treinou de 'mil novecentos e cincoenta e nove. Eu, AMADEU
contar com o Pereira ... no America de ,)'oinvUle. MAHFUD, Escri\?ão; o subscrevi. Haemorrhoiden .

.

_ Que o Vélho resol,
tendo agradadO' ao pr�;1 (a) Ayres Gama Ferre;r.' ele f.1ello - Juiz de Direito Juckreiz Etzllme, Fissuren.. .' par-ador do· esquadra<),

C·
.

,
,

. .

'1 f"
, .

veu voltar asnossas,can- rubro, re.cebendo boa, .
onfere com ,o orIgina; dou e.. ,. Haedensa(Pomade)be-chas-' apõs ter' �omado proposta para se, trans-j d Jaraguá do Sul, 27 de abfil de 1959.,

, ruhigt, schützt, .heilt. So- .
.' Um,motor Olin-muitas dozes do' Elexir ferir para o futebol d.a; O Escri'ã'o • AMADEU MAHFUD fonige Wirkung, beque- tom á gazolinadá' 10Ii�à vVi1hda... fPalr�- terra dos ,principes. '

me ApplikatiO'n. Formel
para 9 'u a l'q u e rbens ao é o e' e lCl- - Que O' Taranto ß. o' -------_---------__� der Haedensa -

GeSellS-jda�SQ�'e o Sele�o E. C. �o�i�i�ti�:��odas���s::���: O'LAONMJÓOIjFO·RIOGTUETEOI·OR.A.,DE SMEUISNFAILNHCOOSRE.�AA cJ kg:ernfk�a'eS�seeJn:.:i8��:�I����� I
I

:::t�lie�aç�o�tar
vae romper as relações do Baependi, que acaba
esportivas com o Acarai, de multar os mesmos em Ioaso este não ,retire o; 60% dés s�us vencimen-. Vermilugo suave e' de'· pronto €r.::::.--::::.==:::::::::=:::.:::::===::::;::==:::::=--=::::::-.:::::::::::::::::::1'ipro�esto contra' o -jogo, tos ... Bem até' domingo ,efeito Dispensa purgante e' dletá!;

.

"

ti 'Ha'I'o'" -·Halo"'.. ,R-l"O' C'erro II.' IIno. qual empataram Ba�·. proximo quando prometo' SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-:, ii II

pendi e Seleto... voltar com outras ..,.
i,

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

.

'.. li, . ii
Proteja a saúde de seus,.filhos e a lIua p(ópda! ii

.

Der Z a h n a r z t Dr. ORLANDO II
'. Evitará muitas doenças' e. poupará dínheiro em II' BERNARDINO

.

t h' d ii
remédIOS ' ii ,

I
18 zu sprec en ]e en II

Compre boje mesmo uma .·�O�BlGUEIBA 'III Freitag im Gebaeude Gumz. II
.

MIIAICOBA para (,) seu,.hlbmh!l'. :- . ,1\.\:,: IiE produto do La'bo'rato'r'los Mlnanc'ora' �._--------_ _-_ _-_ _-_ _-_ _ ��.. um s ..� ..------.-.-.-- _ __ __. _._._ __..
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Indiístr�a de Calçados Gosth Irmãos
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S�A"
Assembléia Geral Extraordinária
Edital de 2a. Convocação

/ ,

Pelo 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 1 ;)69,' às 10 'horas, J

na séde social, a

Rua Abdon ßatlsra, nesta cldade de Jaraguá do Sul,
afim, de deliberarem sôbre a seguinle ordem do dia:

1. - AlIeração dos estatutos sociais;
2. - Aumenlo do capital social, medlanre apro

vetremenro de reservas e reavalleção de
, bens, de acôrdo com a' Lei.n. 3.470, de

. 28·11-68.
.

Jallaguá do Sul, 6 de abril de 1959 ..

(ass.) WALTBR GOSCR ,.!" Díreror-Comerclel
(ess.) RBRTA GOSCR .... Díretone-Técnlce

Sociedade de Afiradores.· Progresso
Assembléia Ge..al Ordinária
Ficam convidados os senhores sócios

pare a Assembléia Geral Or�jnária a realizar
se no dia 31 de maio _;. domingo - às 8,30
horas em a sua séde soclal, à- Rua Epilácid
Pessôa, salão Doering, para tratar da seguinte

ORDEM DO DIA:
.

10. _' Prestação de Contes ;
20.'...;.; Eleição da Nova Diretoria;
30. - Assuntos de. tnteresee Geral.

Não havendo número '.' de
.

sócios em .B

primeira convocação,' reallzar-se-é a" segunda
uma hora depóís com.' qualquer número de,
sócios ' presentes. '

.

.

Jiilraguá do Sul, 20 de maio de 1969.
"Alfredo Mohr Presldeme
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MODBRNA' E PRIMOROSAMENTB INSTALAQA, �
l: À melhor �parelhada em Sanla Catarina :
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bringt rasche und. sichere Hilfe bel:

RI
Gicht.

I Hexenschuss..

. Rheuma. Kopf- und
•

c Ischias. Nervenschmerzen.
'.

., Erkilfungskrankheiten
Togai löst die Harnsäure und bew'i\kl< die Ausscl!eldung der schlidlichen Krankheftsstolfe. Keine unangenehrne'ß NebenerSelleinungen.Einfache Anwendung u.qd Dosierung in F{)rm von Tabletten. Weit
Ober 1000, Aerzte bestätigen die hervonagende. schmerzstillende .und
heilende'Wirkung von Tog'al: N.hm.•n Si�' <faller v.,frauensvoll TogaI!
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Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMBNTB UND PARFÜMERIEN
,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA)
.

_ SÁBADO, 23 DB, MAIO DB 1909

A UON e 8rasília"Pode 'ser ou tá difícil
\

_ Llma prova significativa pressa. A recusar, por
O sr. Iris Meimberg es- I órgãos da administr-açao de como funciona com, inconstitucional, a quê I e

tá ameaçando deixar a pública há gente do PSD eficiência o Poder Legls- absurdo, preferiu esperar
UDN e a NOVACAP se I e do PTB - e nem por lativo no Brasil foi o ar- um pouco. A vida ali des
fôr adiante a Comissão isso o Leglsletlvo, que quivamento, ontem, -pelo Iiza em câmara lenta. Tudo
de Inquérito sôbre Brasília. êsses partidos. integram Senado, de requerimento tão manso.
Deixará a UDN" se del- majoritàriamente, fica por do sr. Kerginaldo Caval

xar, pois a Oposição, es- isso limitado' nos seus canti pedindo uma apura
sa, há muito tempo já podêres de lnvesttgar a ção do exato estado' de
deixou. É hoje um homem administração pública. saúde, em novembro de
do govêroo, integrado no 1900, do sr. Café Filho.
gevêrno através daquilo É de esperar que o sr. O sr. K e rg i n a I do
que é o principal sonho e Virgílio Távora não acom- Cavalcanti não é mats
emprêsa do g o v ê r n o : panhe o sr. Meimberg na senador: não foi reeleito,'
Brasília. sua atitude precipitada. levando uma bela vaia de
Mas é preciso não con- Êle mal acaba de assumir de votos negativos dos

fundir os direitos do Con- suas funções e nada tem seus coesfaduanos. O sr.

gresso e os melindres dos a ver com o passado que Café Filho não é mais
homens de partido. Nos vai ser lnvestigedo. , Presidente da República:

foi, como talvez os leitores
se lembrem, deposto pelo

i1;:::::::::::'::=:::=::::�::::::=::::::::::::=::::::::::--::::::--�:::::::::::::::=:::::::::.:u seu ministro da -Guerra.

li Dr. Orlando Bernardino II Mas 'o Senado não )em
� II

'

ii Ciruraião·Dentista !i Q)oo,.:--..-",<!� I•• 6' IIii Raios X - Infra Vermelho '_ Ultra Violeta i! Cure seus males e poupe seu

II ii bom dinheiro comprando D�

ii
- Prótese _ Clínica _ Cirurgia -

ii
li II FAR�ßAGIA NOVA
EI Horário: na cidade todos os dias (menos li lie ROBERTO M. ,BORST
II segunda e sexta·feira)

, II
a que dispõe de maior sertímen,iI Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas n to na praça e oferece 'seus arti-

..,/ :: '

ta·u.. -"---.H-------:..--.----�--- -----:::V gos a preços van )080S
-..:::- ---..------- - ..,.------- ----

Rua Mal. Deodoró ,3 - Jaraguã
rn
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IF b (Sezões, Malárias, I� r�s . Impaludismo 1Th o n o

� � Maleitas, Tremedeira
-1J» r 2l. sn It e lr (1)

- CURAM':'SE RAPIDAMENTE COM _

"Capsulas Antisesonicas 1'1Minancora" I_I �m '.I'JOd� a� Boas Farmácias
.-

_

É um produto dos Laboratórios _MINA�CÖRA I
'

1/ '- Joínvílle -, Sta. Cata,rina _,
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IMUDAS� I I

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, lebotíca
beiras, etc, Ro-

'

sei ras, Dahlias,
Camélias, ' Co
niferas, Palmei
ràs, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupa

Antes de votar lembre-se' que RUI
BARBOSA nos _legou êste pensamento:

Copie êste pensamento e envie a todos
OB seus amigos. (Oínco.no mínimo]. Colabore

-. nesta corrente de .boa vontade e moralização,
quem sabe se as s i m conseguiremos um

BRASIL melhor.

DE TANTO :VER TRIUNFAR AS NULIDA�
DES. DE TANTO VER CRESCER AS IN

JUSTIÇAS, DE, TANTO VER AGIGANTA
RÉM-SE OS PQDERßS NAS MÃo'S DOS

MAUS, O HOMEM eHEGA A DESANI],\fAR-,
SE DA VIRTUDE, A RIRSE DA HONRA,
A 'f�R VERGONHA D_�' SER HONEStO.
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II Medicamentos e Perfumarias liii Simbolo de Honestidade :i
ii ii
II Confiança e Presteza ii
II I'
ii A que melhor lhe I atende, ' .!i
ii e pelos menores preços

..' It
q � II
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r==:::===R=a=d=n:o�g-�r:::a=f:::n�a��=D�-e'�-n=t=a�r=n�a'-::::=:::�ll Proibiçã9
\ ii - ii Os abaixo assinados

II ' 'ii proíbem terminantemente
ii II e. entrada de pessoas em

li Dp. Osny Cubas D'Aqu:ino ii seus terrenos,situados em

II II Braço do Sul, não se

ii I
CIRURGIAO DENTISTA ii responsebíllzendo pelo que

ii Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) II possa ?correr.
II JARAGUÁ 00 SUL (Telef',220)· n Oscar BolrJulJn
�.....--'----..---.H�- .-----_---- -""---.------- .__._. .H;; . Alvino Stre/ow....- ...-._-_.__....- ..._ -.�-_ ...._._---.....__ _._-_._...._---------._...._-_.._ ...__._-_ ......

RUI ' BA�BOSA
, (Um patríeío que não é candidato e que
não teuí· vergonha de "ser honesto)!

�====================== ==========�

Festa, da Bênção
Da Igreja N. Sra. do Rosário
em NERÉU, RAMOS

Temos a 'Subida honra de convidar V. S.
e Exma. Família pare tomarem parte nas fes
tividades da Bênção Solene da nossa bela
Igreja a realizar-se Domingo, dia 24 de Maio.

'PROGRAMA

Dia 24 de Maio: DIA DA FESTA
As 6 e 7 horas: Missas rezadas com co

munhão geral do povo. ,

As 9 horas: Chegada e Recepção do
Exmo. ônr. Bispo Dioce
sano, D. Gregório War
meling. Para a recepção
convidamos todos os ci
clistas.

As 9,30 horas: Bênção Solene da Igreja.
A T ENeÃO: A . maíor honra é ser

PADRINHO do Ato Sagrado. Os nomes serão
escritos num Livro de Ouro e figurarão num

Quadro de Honra;' bela lembrança desta data
gloriosa. Durante o dia todo, haverá' ocasião
de inscrever-se.

As 9,45, horás: Missa Fesrlve, rezada pe
lo Exmo. .ônr. Bispo.

t

Durante a Santa Missa os padrinhos terão
lugeres réservados.'

"

'

N. B. - Não haverá Crisma

Após a Santa Missa eomeçarã a

FESTA EXTE,RNA

Baverá Churraseada, Galinhas assadas, Bebidas,
Jogos e muitos outros divertimentos.

Bôa Música abrilhantará a Festa.
o lucro da Festa rewerterá em beneficio da, Igreja.

Pelo gentil comparecimento agradece de
Coração ;'

A COMISSÃO.

Visto: Pe. Francisco Demann, S. C. J.

�================�===-�=-=-=========�

COIIRA CaSPA,
OUfDI DOS CI

BELOS f DEMAIS

AnCçOES DO I

- COBRO CIBRUDO.
TOI'IICO CAPtLAR

POR EXCELÊNCIA

�=================a�
PARA FERIDAS, .!

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.
'=-=======�'"
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·lavando CO", Sabão (Marca Regtstrada)

Virgem Especialidade
da CliAo WETZEt llNlThlUS1I'lll!l,'" - JOllIDlvHlie

\ '

'
'

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