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AUGUSTO SYLVIO PROpÖRL
.

SocieJaJe Gráll�;�1��nil�.;\H�If., to (bastante estranho
,

---

na cidade de Itelat,
JARAGUÃ DO SU:If��t'a Catarina), Sábado, 30 de maio de 195í�;;;�'�><:�Nó,., 2038 onde '0 espírito de

',' . -

.

'/.
'

',.' '", .,

um jovem retornou à
r ;, ''',

'�
•

�:;. i_,,:; {. \�);" :',; terra pare reincarnar-

Ap·recariedade da Ponte "AbdonBatista" ".onra .

ao .Mer:efi�����· :Ó;;iaC':.":��� t:
. o I g n o feito de Barretô; ,de" ,Ä2ieYedo." ra-se de uma repor-

REPEROUTE NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A SITUAÇAO DA . t'·: "'{:/?l;���ji'�'Y''''' ':,' tagem de Israel j.
PONTE'- CONTRASENSO DA MUNIC1PALIDADE em Jaraguá do Sul Ih!'serit�e fg�o ":s�n�so�:�ca� ��r::r�á::������r;e �,.'.' 'Cos!a, .Gerente do

Quando dos festejos de Constanr, Abdon

BatistCl,taprovadO
por unanimidade de jaragná do Sul, nota-

U!'1�, escrJturf\l]";,�,,;.,y,",',t,",'�,, ..' "',' �,,�,'
aludido Jornal.

"Tiro .do Rei" do vete�ano além 'dos mi:!,l�d9re�:, d,qu., '�,
I() corpo Iegi sI a ti vo mos uf!la interessant.e ação dlções, pelo 'gij,�;i"-Tt[�se'n·:,

e glOriOSO ,Clube Atlétlco tro lado do. ',0 Itapo�. pa#lsado? defendida pel� brilhante tamos ao' DrPIi.,:M:u>:riti 1-0 Segundo as averi-

.ßaependl, honrou a nossa Causa jusl!�' �a exrra l' , advogad.o Murlllo Barreto Barreto de ·Aze\t�lJ·9CJ, as guações do mesmo,
cidade com' a sua visitd o nheia, outrossim,�� �" �Por quê tôda esta pân- de Azev�do. Trata-se de nossas felicitações, _i, Llm 'morreu, em acidente
ilustre deputado estadual Prefeito Waldemar Grub6ã' dega que cause riso, aln- u�a� eçao proposta no exemplo de compoefura e ' '

Waldemar Sales, alvo das não atendeu até holé a da meís que a aludida JUIZO da Comarca por de elevado senso juridiéó- "'do' trânsito. Domin-'
mais vivas dernonstreções colocação da rela proreto- tela protetora fôra adqui- Rosa e Paula Harbs, con- demonstrou o bai:harel :<g.os Ioão Pereira, jo�

.

de hospítalidede por parle ra tão necessária pera rida pela Prefeitura, cons- tra seu irmão Erich H�rbs, Múrillo Barretode Azevedo. '7'Vem' de 26 enesde
dos elementos' representa- evitar, desasrres f a t a i s ta do balancete de junho pera anular uma escrnura ;, � ,/,'

Uvas de leregué do SuL mórrnenre com os escola� de 1958 e esré enferrulan- de ascedente a descendente
. f�!.(ja_��. Di,Z � reporta- ;

com interposta pessoa, co- ·��,em que- Domingos'
mo comumente se faz no

'

incarnou.,se no corpo
nosso munlctplo. A escrl-

- tura que fôra passada por de. sua" mulhgr, fa- \ '

Da. Ana M a r i a M08er zendo <. sensac,ilonais
Harbs, já falecida, a favor comunicações. aos
do sr. Erich Sprung,· em .Ós

28 de
/

janeiro de 1946" e presentes, que, p,�ra
em data de 18 de março ou�i-ías, reuniram-se
de 1946, Erich Sprung, em mals de mil e,
e s c r i tu r o U as mesmas quinhentas pessoas.
terras a Erich Harbs, irmão
das autoras da ação. Com As declarações do

a doação ao filho de Erich espírito do falecido
Harbs, simulada com a causaram e n o r m e
venda a terceira pessoa, as '

autoras foram prejudicadas sensaÇ.i�õ:
nas suas legitimas e in- '=====,=========

tentaram a c o m p e t e n I e , --'- --'- _

ação. •
' :

O,M�do. oD�:,_<luiz,�e�Pl!L��-.�de _,JJIlrut�_;_ ,_r <,,-::i:�r- -

---. reTfö" ti omareá" ur.
'\" .

S. S., retornando à Ce- res que P9r lá Iransitam do no Almoxarifado mu- Ayres Gama julgando ét Fe'stlvas Comemoraço-es-pltal do Estado, teceu com suas bictcletes. Se nlclpel? Por quê? pergun- ação, deu pela procedên-} '

,

,

suscintos comentários a S. s., o Prefeito Municipal temos, Francernente é de cia da mesma, anulando
da Assncí

-

R
:'

Irespeito da situação não tanto se empenha ne causar risos, se não fôsse
I
a escritura da mãe das asso C I a ça o u ra

só da ponte "Abdon Ba- "arrumação" ou substítul- a inquietação, popular autoras a Erich Sprung e
'

.

tisla'd' mas também da que ção da ponte, por quê diante do perigo que ofe- .deste pare o irmão delas jaraguá do Sul vai de- a 25 de Julho [data da
faz ivisa entr� o nosso (indagamos) não atende rece aponIe "Abdon Ba· Erich Harbs. monstrar nóvamente neste fundação de jaraguá da
Município e o ,progressis- a esle simples quesito qual tista". Vamos Iralar disso, Consta-nos que, graças ano, com pujança maior, Sul) é uma garantia jndi�
ta MuniCípio dé Guarami .. seja o de mandar colocar sr.' Prefeito Municipal? a acentuada cultura do o" &eu incremento agro. cuUvel de mais um eslrOD-
rim. Aplaudimos o vee- a 'tela p�otetora, projéto Está em tempo. ilustre câusídico. vem de pecuário por ocasião de doso sucesso da arivida-
mente apêlo de S, S. para

.

,.... seus festejos que come- de de nossa Associação
'que seja a ponte restau-

S ' -'
d -t 1 Dl- E

moram o 80°. aniversário Rural, sua Diretoria, em

rada, quando não substi- e,ra cria a na capl a a ' e egacla spe- ,de nossa cidade. pról do fomento agro·pe-
,

tuida por oulra. Mas nos
•

1- d F ,t R, b, F 1 -f-
- A Associação Rural, cuário e industrial de nos·

causa exlranheza que êsle Cla lza a em ur os. / ou os e a SI lCaçOeS dirigido por uma plêiade sa terra.

apêlo indireto çlo Prefeito Com o objetivo de me-- tido de ser criada a que incidem em crimes de cidadãos despreendidos Em palestr� com o sr.

Waldemar Grubba não lhor resguardar o patri- Delegacia Especializada' prbvi�tos nos artigos do está elaborando um pro- Schulz, esforçado Presi-
consubstancie em si a mônio alheio contra / a de Furtos, R o u,b o s e Código Penal e da Lei grama que vai ultrapassar deníe da Associação Ru
realidade dos fatos. onda de furto e falsifi- Falsificações. das C o n t r a v e n ç õ e s a �spectqtiva de tôdas ral, obtivemos fnteressante
Vejamos: de vez em cação que avassala a Segundo apurou a nos- Penais. quanras . comemorações entrevi!5ta que divulgare-

q,uando são ·feitos alguns Capital, houve por bem sa reporte,gem, visa a Contará a futura De- lJafám sido fettas em Ja- mos em o próximo núme-
reparos lio piso da pan Ie, o Exmo. Sr., Secretário nova especializada: legacia com um selecio- raguá. do Sul. O'empenho roo (O clichê q�e' i1u&tra
com a çolocação de ai· da Segurança p'ública, 1°. - Diminuir o volu- nado corpo de funcioná do seu Presidente, sr. esta nota' dá bem uma

gumas táboas para, pelo CeI. Walmor A g II i a r me de serviço existente rios experimentados e Schu!z, do sr; Gressinger,' idéia :do que são os fes
menos, não 'quebrar 'o �es· Borges dirigir ao Exmo. "na Deleg'acià Regional capacitados ao fiél cum- do sr. Schmoeckel, e tan- ,teios da Associação Ru ..

coço da laboriosa popula- Sr. GovernadorHeriberto de Policia "da Capital.
.

primento da suas obri- tos outros são 'uma ga· ral do 'C e nt r o "j o ã o
ção da Estrada Benjamin Hülse, proposta no seu- 2°. Punir os faltosos gações. rantia de que neste ano; Cleofas",)

de maior penetração I no interior

, Fundação Diretor-Gerente:
Artur Müller BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Ano XL

catarlnense

Fato
.

Estranho I
BLUMENAU r (Do

,

Correspondente)
Segundo o Jornal
"Cidade, 'de Blume-

Os nossos amigos pessedistas são de um" EÀI
'

na-O ,sa-O d ada e 1 e v a d 8. É quasi jnco�cebivel
.

que a menor

humor a toda prova. E por não ,serem de nada es e n ... remuneração seja ßada ao professor, que atual-
se tornam muito gozados perante a opinião pú- mente percebe 1.500,00 e, quando recebe. Fugiu
blica. Deitando choradeira e apelando para O a bancada do PSD do plenário para não ver

sentim�nto anti-comunista impediram fosse eleito partido lavra profunda lacuna, assentuada insa- aprovado o projéto da UDN, pois, querem a todo
() sr. Ney Franco à' Prefeitura. Ganharam a Pre- tisfação. Um suplente de vereador do PSD con- custo aprovar o de que concede 2.025,00 para,
feitura e não fizeram nada. Chorando agora com

vO'cado para assumir a cadeira do titular não
- como diz o parecer da Comissão - ver aten

o Prefeito à tiracolo ganharam a maioria na compareceu à sessão-, porque não é daqueles dido a nobilitante classe dos funcionários públicos.
Câmara. E nada fizeram, tambem, até agora. Para q�e se .deixa impressionar f.aci_Imente. E como Ora, vejam t Não tendo havido votação por falta
impressionar o eleitorado transferiram a sessão nao podIam conta� com a maIOrIa, para apro,:ar de quorum, o funcionalismo vai esperar mais
dá Câmara para 'o periodo da noite, c01I! o que

e desaprovar,. �uglram em desaba!ada carreira
uma semaoa para que entre em la. discussão e,

desejavam mostrar a capacidade de seus nobres das re�ponsabIl!dades que lhes cabIa debater no, enquanto isso haja amarrar a barriga para não
vereadores, que, infelizmente ainda não sairam plenárIo. Por lDcr1ve� que pareça,. se.rá talvez cair a calça. E assim trabalha o PSD em pról
do seu estado letárgico. Para desp.tltar muniram- esse �m �om .prenunc�o ... - a maIOrIa correu do bem estar do município. Os' funcionários que
se de grandiloquente aparato, usando a rádio da mlD:0rla. FICOU, ent8;0 a bancada da �DN .com acompanharam os t,rabalhos da última sessão,
local, para a transmissão das sessões. Era para

o p�esldent.e (que se dIZ do PTB) a d�SCUtIr os, sairam indignados com o pouco caso que lhes
impressionar. Mas impressionou de modo contr4- várIO.s proJétos, entr� el�s o de. que a�tera o fazem e um deles, entre amargos murmúrios
rio a08 seus interesses e o patrocinio foi suspenso. ye.n�lmento dos funcIOnárIos públIcos atlvhS e exclamou: "Votei no PSD. mas eles não são de

lD_!ltIvos" que. se arrasta desde 1� d� março na nada, .." Enquanto o PSD se esconde na suaAumentaram simplesmente ó prêço da irradiação Camara. VárIas emendas substItutivas foram decantada maioria a UDN t b Ih T b Ih I
para acabar com o artificio mal engengrado. apresentadas entre elas os da bancadá da UDN . .

ra a a. ra 8 a pe o
- -

'

1 .' . . .. bem" estar do mUDlcípIO. Foram expostos emE, como nao sa,
o de nada ap,e aram para a reserva,

I
que conSIderava. Justo um professor mUnICIpal plenário a "alamito 't ã d E t d J

a ver si melhores destinos poderiam ser alcan não titulado pel'ceber 3.000,00 e não 2.000,00 como guazinho à�Rio Bo �� SI uaç 10 t a � r�rl� ara

çados� Inda assim não conseguiram ,enfeixar o projéto do P.refeito anunciara ou de 2.025,00 .

DI o, comp. e ame� e 1 errom

numa unidade as rédeas da maioria. Seria a 'do substitutivo da bancada do PSD. Partiu a pld� I!0r _duas grandes barJ;euas, fOi lembrad� a

última sessão uma mostra de que não são de UDN dos mais humildes para considerar as de-
assistenCla que se deye �ar. a Bertha Fro�hlIch,

nada. Contando com a maioria, não compareceu mais classificações, enquanto que o projéto do pobre mulher, que fOI atlDglda por um estIlhaço ('

toda a bancada do PSD, porque no seio daquele govêrn(J municipal partiu da classificação mais (CONCLUB NA ÚLTIMA PÁGINA)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M:mlISTÉBIO DA GUERRA.
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"CORRflO 10 POUO '!, ' IVros eVls as ',
..5',0 e,1 'I A, '�,', 5 '.

"

III EXÉRCITO - 5a,;R M., .

,i ''\ ','r

,
16a. CRM - õa. D R �

(fundoção:flrturmüller- 1919) De'.autoda do -Ilustre .!:=====
,

"c���í:s:TP::��ti��dà. ��:����p8:����m�sal�cg: -I"-_,-A-n-i,,,-e-,,-sá-r-i�-s-I 'ACllforetjólj3L�a':bmgf;�R,��se��a:l. )UOI8 de ßlistamento Militar dR ]BrBUuó do II
• 1958 • , receber elueídatívo opús- d � 1 - Os convocados da classe de 1940 abaixo

,�Ditetot·Oerente:' -eulo aob . o titulo de 'FAZEM ANOS AMANH:À: _ 'o jovem Alfredo, citados, devem apreséntar-ss nesta Junta, com .0
Eúgênio Vitor Schm.ãckel , "Democracia -, Integra-

_ O sr. T h e o d o r o filho do sr. Augusto Certificado de Alistamento, na parte da manhã do
Diretor de Redação: Jismo .' Oomunísmo.' Hínschíng,: do' alto co- Tomelin; dia 7 de junho, prontos para seguir destino:

flugusto. Sylvlo Prodöhl E t
.

t
.

t·'
",

lf K" 1 I
.

_

sam eressan e. pu- méreío de 'nossa. praça; _ o senhor Aliberto Ado o ruger, A exandre Savulski, A vmo
,

.

. lmpressão: blíçação traz vários dls- - a srta. Leoníta Rosa, Ewald; Koroll. Genésio Tecilla, Ingo Volkmann, Ireneu
'Soe. arifica Avenida Ltda. eursoa dá palpitante In- filha do sr. Wálter Lawín, Baumgartel. . Renato Kühn, Sergio Piãotquewicz,

'Impressor: 'terêsse,-" quer pelo seu em Nereu Ramós; .-:-'" a garotinha.Eduarda, Wilfredo Müller, Alvaro Grützmaeher, José Alexan-
Odilon Motta

.,

conteudo . nacionalista _. o jovem Gerhard filhinha, do sr. David dre Schramoski e Norivaldo Antonio Packer.
Composição: como, sobretudo, pela Henn, filho do sr. Felix �or�i��, em Itàpoeuzínho, J.A.M. dé 'Jaraguá do Sul, 26 de-maio dá 1959.

t=ldem:;lq��f'�urchàrC)t ��:�:::o�e :e��sa:::t[!�� H�nD, :ms:!�ri�:�d\rma - D�,� 4;: w,4LnE-M��',qRC'B�,A - Rl',eS\dente\da"f':A:�'
.:»z: Mafhelrçs •. 'ínteleetúal catsrínense, Gaedke, espôsa \ do sr.

- A srta. Arlete, filha
, M,arcos Konder. '.' Heinz Ga'edke, em Rio do sr. Daniel Hamann, .', rr=====================

ASSINA1'URA :
'Anual' . . . . os I�O,OO '

S Ômos /)gr8decidos; ! Gerro.
\.

p'
-, a

.

sra, da. Hílda I " �rIE�Y.lTh1E=�. ,ro:Semestral • .' " Cr$ 10,00 1
.

d tão' 'DIA 2 ','
,jazera Karam, _ espôsa, 'II .1'\llUl UJ li::;

ANÚNCios': pe a remessa,· '8 o do sr. dr. Manoel Karam

1
�

Mediante contrato e a
importante trabalho que '-:- A sra. da, Wanda Filho, nosso ilustre assí-'

.

, tabela em vigÕr ' substancía, sem ·dúvida, Nícoluzzl, .espôsa do sr .. nante- em Curitiba;
_ o pensamento de tantos; V â

'c rn, 1
. .

.

quantos brastleíroshajam]
en neio I o uzz_I; ," - a 'jovem'Waltraud,

..

- o sr. logo Klítzke; Harbs, filha do sr. Rodolfo
em Santa Catarina, e que,; _. a sra. da. I r e n e Harbs.são todos .êíes.os habi- Hamana, espôsa do sr.

.

tantes laboríosos na terra, DIA 5
de . Anita Garibaldi.

'

: Dsníel Hamann; : i1::::::::::::':::::=:;::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::"11
___�__.......__

l
filho go ��J�ro�f��n�t T()maS�li; sr. Jn

ä

c
í

o 11, Dr. Orla-ndo Bernardino' ii
"

.

" ,; ,
' i .•_ :.,; .:

,
em Itapocuzínho.

,

_ 10 jovem Mário, filho a
. Cirurgião'Dentista ii

'V,'e..

na.'e.,:''·se, �'I DIA 3:.' ., do sr. Waldemar Rau; ii. '. . . ,. ii
_ O [ovem Luíz Oarlos, ,,_ a menina Maria.il Ralos; - Infra V�I'�elh� - phra �I�leta.' ii

Ummotor elin.,: filh� �o sr. Fausti no L�ocadia, filhil!ha do sr. H
- �rotese Olínioa

'.
:ClrurgI8 .

li
, tom . á .ga·z·olína

Rubíní; Lmdolfo Schml�J. _. illl H' :. ..
.

'-d 'd' ,

d-
' . d·· ("

li
"

I
"'

••
or.arro: na c1 a e'to os os 'Ias mertos li

p�ra' q,n aI que r· ,

,� li .

'

'segunda: é sexta·feira) . (', " '!!
Orglo de maior penetração'

I e.ervip.o, tra'tar Registro Civil em 'Garibaldi, filha de. ii
. ·';Das7.�s 12 e das 14 às 19'11oras, 'i!'

no .. tnteri�r do nordéste 'i, José Berlanda e de Cla� :t r;, .' " .;

,
catarin'Ds.e� ,I

ne'B'ta redàçãO.
,',

Anreil Müller Grubbà, Oticia] ra Viebrantz Bedanda. Y.:::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::.-:;=::::::::::::::;:=:::::;:::�=:::�:".:9
��=====-iõiiiõii""iõiiiõiiiiii d� R.e�i.st,ro· C.ivil do Edital n 4.649, de 23·6.69,. ....;,-_ - __.-.--_•....._...___., ...•.__._ _� , .. -..

_-_.__ !o.,

.

,. D tr t d C J.. rr----···---�-......------__!-·---..···--·II·····--- ----,·····�"\
. '. .� ,I •. 15 t o a omarca a- ArthUr'Ramthun e ii, .

.

"

.

ii

A'lt -, d' .

.. •. t' '. ragua. do Sul� Estado. de. Hedwig Oldenburg·· li 1.'.'••C.. "�I e R 81Iee" II
eraçao OS veDClmen. OS Santa Catanna, Brastl. Ele, brasileiro, viúvo,

II " .' . . .'
, ii

:dos funcionários municip'ais. ,,!'::-:a%ó��e.:b:�d�c�;, ��r::��; :�o.,:,�c�:�� li'. - JARAÓt!Á DO sut "," II
. r d�cumentos eXl��dos pela leI em .

Itapocuzinho, filho It:· ,,' �'. ,Médiéa_��nios. e.. rerfun:ull'ias ! ," li
fMEloA SUBSmUTlYA _presentada pela bancada ;da U,DI �flm dç s�a���:l�t.arem para de Emilia �a.mth�;t: . '( II Simb.c:lo d�:H_OIles,tida4e, " II
, '. - -, _-:...

.... ".'" ;-."
- . ,

-,
' . ,Ela, brasIleIra, solteIra, II

. CQnf,iança j � ..Presteza " II

d' NRa c�nfor�l�a�e dos ,�r,�lgos 118 de 119
-b �I Edital n, 4.645 de 20-5-69, doméstica, dom'ieiliada e II:,.� �, '( /, I A qúe melhor :lhê atende ; II

- f) egll!!:en..o In.erno" vem" OE\ ver�� ores a al-' P d L
'

relliden�e n�este distrito' ii
-' - ,

I
_,_" , -- _. '_-" "

li

xo ��sidadóí(, .apre�entar Emenda S:Ubstituli!a.' ao( M�rr�a .3���u: .

em Itapocuzinho, filhà IL
e pe os menores pre?os ,

ii
proJeto de LeI, orIUndo do ExecutIvo MUDlCIpal, E-I b '1' It' de Carl Oldenburg e de �:::::::::==:::==:::::::::=:===::::::::::-.::::::::::=;.=::::::::::::r:::tI

I
' .

• d f
. �.

úbl' I a, .rasl elro, so eIrO� .1 ' c.,
que a te�a. o� venClmen.os os

..u�Clo.narios p l-i operário, domiciliado e Clart\ Burgar Oldenburg, u'
- ,..,.:.__..,...,...,............... �•.

cos mUDlc.lpals e dá ou,tras nrovldenmas. -

. 'd t 'd 'd
'

. .J;�•••• : � � : ••• .. • \l·
..

"

. '
. .' .... , �. _

' reSI en�' nesta CI a e, .
'.

=? .

.' �Desta for�a, passa�� a ter a segumte redaçao filho de Fi mino Lopes
Edital n. �.�5�, de 25·5·59.

f: Clfnlea de Olhos _ Ouvidos'- Nariz e Garganta, ,:}o Art. 1°. do Citado proJeto: _ .r. Rudl Muller e : .'
..' .' ,

: .

_
i Art.. l�. - Os proventos dos funcionários Ve�e InfanCla MarIa da Tusnelda I<reyssig : .

DO 8.� ....11. •••• !. �

'.MU�iciP.ais ati�os e _inativos, a parti.r de 10. de E��'brasileira, solteira, Ele, bra8ileir?,.s�Ueiro, fi MODERNA B PRIMOROSAMBNTB INSTAi.A�A"'
.

�labrIl de. �95�,. passarao a ser os segumtes:
_ dom'éstica doml'"'l'll'ada lav!ador, domiCIlIado �'8 A melhor 'aparelhada em Santa CatarIßa.· :

•
'. V,. e re&ldentd em Corupá fl- l: Rua Abd B t' t (D f t "A' NOTICIA" :

CARGO
'

SITUAÇÃO ANTIGA SITUAÇÃO NOVA reSIdente, nesta CIdade, Ih d J é MOO
': on a IS a e ron e a I :

f'lh d J
-

C'
. t

o e os uller e de:· J O I N V I L E
'

, .' MBNSAL 'M�NSAL I a e oa? rIsplm lIa Ida Müller. .:
� -.

-.'" L
Escriturário (1). '4.200,00 6000,00 Luz e de Chrlstma Rocha.' Ela, brasiieira, sóltei'l'a,' ·� �� ;.•� : u �: ••••; ({."
Contador (1) , 3 000,00 5.900.00 Edital n. 4.646, de 21-5 69. domésticá, domiciliada e ' .

Tesoureiro (1) 3.500,00 5.3eO,00 . Elpidio Goelho e residente neste distrito,'
Fiscal (1) 3.200,00 4.800,00 Bernadete- Klein em Jaraguásinho, filha
Fisc.ld (1) 3.JOO,00

' 4.700,00 Ele, brasileiro, solteiro, de Alvino Kreyssig e de
Escriturários (2) 3.100.00 4.700,00 operário, domiciliado e Frieda Krieser Kreyssig.
Escriturários (2) .3.000,00 4.500,00 real'd-nie neste dI'strl'to . ,

() 3'00'" 4 500
"" , Edital n. 4,65t-.de 25·"·1;.9.Mecânico 1. 0,00 ' ,00 à Estrada Jaraguá _ Es- "

. .'
CI CI

Inseminador (1)·2 900,00 4.400,00 querdo, filho
.

de João FreAde.rlco S�hulz e .

Escrhurário (1) 2.800,00. ·4.200,00 Manoel Coelho e de Te- IId� �rager ,

Porteiro 'Zelo (1) 2,800,00 4.200,00 reza Martins Coelho. Ele, brasIlell'�, .8�lteIrO
Tratoristas «37» �.OO5000'00 43,580000,00 Ela, �..asiÍeira.' ��lteira, ���f::�:� . ����CIl����itoeMotoristas �. ,00 , .. ,00 doméstIea, domiCIlIada e ...

'

Carcereiro (1) 2.500,00 8.800,00 residente neste distrito er;n Ga�lbaldl, fIlho de

Zel. Oemitér.io (1) 2.5Qf),oo 3.800,00 à Estrada Nova,- filha d� ��c���VtI:ChUlz e de EI,
Prof. Ed. FíSIcaU) ,2.600,00.. 3.900,00 L e o p o I d o Klein e de .

.
. .... ,

,

Escriturários' (2) 2;000,0'0' 3,400,00 Maria FrancI'sc G 't Ela, �ra8I1eIra.' ��lteIra,
_

.

.

I (10) .700 . 3AOO .'
a eren _<l9�!iltlca, dom�c.lhatJ_t\. e ..

���t�itt�t:raodO(9) :.500:��--- ----- - 3'.000::'- KI�lD." " r ",: r'é"iiid1frif�' ifã8fé�·ai8fr�t9,
. " ", , ... ,... ,

,_ .. " . ,.

Extranumerário (1) 2.000,00 . 3.400,00. Edital n. ,4.641, de 21.6,59.; em Rl�eIr!o Gr�nde da Dr. Waldemiro Mazurechen
, Ewaldo Bast e Luz, fIlha de GUIlherme CASA DE SAUDE

Songa Mohr Dräger e de-Berta Her',
Ele, brasileiro, solteiro" chen Dräger.

lavrador, domiciliado e .

'

'residente neste distrito, E ,para que che�ue ao., co:
à Estrada ltapocú, filho I

nheclmento de todos! mandel
de 01to Bast é de Ida pàssar ° presente edItal que I
Ramthum Bast �erá Pllblicad� pela impren7
Ela, brasileira, solteira, 5a

..
e em cart�no ond: ser� _-------------_---......

doméstica domiciliada e afixado dUI ante IS dIas
..

SI
,

.

residente' neste distrito, alg�em souber de algum Im� i1:::==::::::::::::::::ar..:..á·==::·::::::::�:::::::::::::::-:-=:::-.::::::::,:::::::::=::�.

à Estrada. Itapocú, filha �ethment,o acuse-o para os II '_ II

,E, O Art. 2°, terá a redação �eguinte: de �rthur Mohr e de tins.legals.
,

..
' ·11 Representaçoes Vitória ,rI'

Art. 2°�
\
- As de�pesss com a execução da Agnes' Mohr. .AUREA l\tOL���GRUBBA III ;

. ,
.,

. ',I]presente lei correrão por conta: do Excesso de OhClâl!, ..

D.
·

�rrecadação do exercício. ,\,
Edital n. 4.648, de 22-5·59. II :

.

.'.'allli. • .•'11 •.' ,ai II
o Art. 30. será assim redigido: And�é Olsn e �F�� li 11

l Art. 3°. - Revogam-se as d'isposfQões em con�
,Wall �B�rla:n,da ," Cure .aêullimaJ�� ,e, poupe; seu. II· Av. Marechal Peodoro, l73 Fone� .3f5 li

trário entrando. a:presente lei em vigôr na data Ele, brasIleIr?, .s�d�eiro. b�m dinheiro, ,.comJirando na

ii 'JARAGt1Á DO SUL' -;- Santa Ca�arina
..

.
-

,
. -'.

. lavrador, domICIlIado e FARMACIA NOVA! "
.. . ..

' "
. . ·,tI

de sua pubh�açao.
�

\
.

.

residente nesté" distrifo,
.

'.
. II ,....... " .:� , ."

,)

" II
Sala das Sessoes, 4 de maIO de 1959. em Garibaldi filhoo d.e .e BOBE.ITO •• BOBST II S' b·. 't· -. d' F' N'M" ·'A'I'f D.

.

"

'fi. -
.

.
.

'
.' .

.' ,II � U . -agen es a..·� .. ,- a, �",o�eu , I

(Ass.) MURILLO B. DE AZEVEDO AntoDlo Olska e de Ana • que dispõe de millor Bortimen. II ' .' ..... .. , .. ji.

EUGENIO V. SCHMOECKEL Toni Olelta. to Da pr�9a e oferece S�U8 arti· 'U -, Jeeps '- rerua� '_' �utöpl(jveis DJ{W
'

i
VICTOR BAUER" Ela, brasileiré"soUeira, gos a preços,YantájoBOs ii' T'"

.
,

; -.. :
'

,.

.

r'. .11
,RANCISQO PAVANELO . domés-tic&, doniieiiliada e Rua Mal. DeMoro 3 • Jaraguá, II 'r�tor_e.s._' de" �s:te]:.�.�r.> �.:.;: PU!ßu.· '!I
':ALBRECH'l' GUMZ 'resid'ente neste" dIstrito,�-l.:a�! \b::::::::::::::::::=:::===:::::k_.�.....:.:::::::::::::::��:..:::::..;.=::::::-��,

...
_ ....'"

_

OI,.,
.

." _ _ ....._,.-_ ,.._ _'_ ,. i-o- .--:-:;.--::-_ --::.�..:..� _ .,"', �.. �... _ .._ ...� � • "- :t � ... , �
�

�
L

I ,

ENDEREÇO:
Caixa Postal, ,19

I\venida Mal. Deodoro,' 210 .�
Jaragui, do..Sul . S. Catarina,

.Mãqulna de costure La g e r, em bom

Iestado' Cr$. 4.800,00. .
.. ,

.

,
, .

Procurar .' com 9. celeiro Kusch ou na..
Casa Slüber, em Jaraguá do Sul. '

.

AGÊNCIÁS:
em todos os Distritos e loca
Iidades doMunicípio. Corres
pondentesem todas as cidades
do Estado de Santa CatuiDa. ,

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

..

-

,Dr. Murillo 'Barreto de Azevado
I ADVOOADO I

, E�'CrUório '1_l0 J:!rédio' "� Comercial LIda"
Rua Marec.hal Deodoro 9a Fonseca No. 122

laraguá do ��J

Fiscal (4) 3.100,00
Tesoureiro (1) 3,700,00
Fiscal (1) 3.500,00
Escrituráriós (2) 3.100�00

. Port. Zela.dor (J) 2.800,00,
Carcereiro (1) 2.500,00
Prof. titulado (1), 1.700,00
PrOL nl titulado (t) . 1.500,00

4.700,00
5.500;00 .

5.300,00
4.700,00
4.200,00

.

3.800,00
3.400,00
3.000,00

Rua Prelidente Epi'ácio Pesôas N° .. 704,
.. .' I I'

(antiga residêncià de Emanuel Ehlers)
.

Clinicá geral'médico - ciru.rgia· de adultos: e crianças
_ Parto� . Diathermi" Ondas curtas e Ultra-çurtas
Induto�ermia, - Bisturi-élétrico . Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e aLuis ..

INATIVOS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 00-6-1959

Der neue
HUMORESKE

Redakteur
, Frei nach MARK TWAI�

Sociedade de Atiradores Progresso
Assembléia Geral Ordinária, O Doutor Ayr�s Gama Ferreira de Mello,

.Juiz da Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Est. de Banta Oatarína, Brasil, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
_

virem ou dêle conhecimento tiverem eu interessar
possa, com o prazo de vinte (20) dias, que find.o
äste prazo hão de ser arrematados por quem mars

dér e maior lance oferecer, em frente às portas do
Edifí-cio do Forum, no dia 10 de junho vindouro
do corrente ano, às 10 horas, os bens pertencentes
a firma INDÚSTRIA DE MADEIRAS CRUZEIRO
LTDA., abaixo descriminados:

1) _ UM TERRENO, àdificado, sito à Rua
CeI. Proc6pio GOOJ.es de Oliveira n. 234, nesta
cidade, com li área de 1.224 ms2., com 25 ms. na

dita rua, travessão dos fundos com a linha ferrea,
em um lado com terras de José Ersching e pelo
outro com terras de Kargar ou quem de direito,
que foi avaliado em Cr$ ·150.000,00. ,

2) - UM PRÉDIO, parte de material e parte
de madeira, coberto com telhas de barro, edificado
no terreno descrito no item 1., avaliado em Cr$ •..
70,000,00.

3) _ UM GALPÃO de madeira, coberto com
telhas de barro, edificado no terreno descrito no

item 1., avaliado em Cr$ 30.000,00.
Assim serão referidos bens, arrematados por

quem mais dér e maior lance oferecer acima do
preço da avaliação, isto é, Cr$ 260.000,00 (duzentos
e cincoenta mil cruzeiros) que representa o' total.
Os referidos bens poderão ser examinados, por
quem interêsse tiver, no local em que se encontram,
à Rua Oel. Proc6pio Gomes de Oliveira n. 234,
nesta cidade. E para que chegue a notícia à publico,
se passou o presente edital, que será afixado no

lugar de costume, às portas do Forum, e publicado,
pelo jornal local "Cprreio do Povo". \

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano

de mil noveéentos e cincoenta e n'ove.- Eu, AMADEU
MAHFUD, Escrivão, o subscrevi.

(11) Ayres Gama Ferreira Je Mel/o - Juiz de Direito
I.- op_____ Confére com o original; dou fé.,

Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1959.
O Escri,vão - AMADEU- MAHFUD

Ficam convidados os senhores söctos
pera a Assembléia Geral Ordinária a realizar
se no dia 31 de maio - domingo _ às 8,30
horas em a sua séde social, à Rua Abdon
Batista, salão Doering, pera tratar da segulme

ORDBM DO OlÁ:

(PORTSBTZUNG)
, "Endlich habe ich Sie wahr?" unterbrach- sich
gefund�n t ...;_ Ich bin von der Fremde im Vorlesen.
etwas heftiger Gemütsart. "Gut t - Dann lesen Sie
Das merken Sie sich, weiter t "

Verehrtester!" "Sie wünschen, dass
"Mein Herr! Sie wün- ich _" stammelte der un-

'

sehen ? '! stiess der fas- glückliche Sam.
'

sungslose Redakteur mit "Lesen sollen Sie",
heiserer Stimme hervor. brüllte der Geisteskranke,

, "Psst t "

machte der zog einen Revolver hervor
Fremde und, stieg vom und richtete ihn auf den
S c h rei b rtsch

.
herunter. Redakteur, Zitternd begann

Dann lief er im Zimmer dieser vorzulesen:
" auf und ab, stiess die "Dte Alfafa ist ein schõ-
Stühle um und alles, was ner Vogel, aber ihre Auf·
ihm unter di� Finger be- zucht erheischt grasse �--��-----=----------------'

kam, zerbrach er; indem Sorgfalt. Zur Reinigung
er es auf den Boden warf. der Luft In den Stallungen,

IDabei sprach er: "Seit wo m�n ihn �äll, empfieh!1 Orga-OS e Harmonios "BOHN"einiger Zeit waren meine es Sich, dieselben mit
Bekannten in Unruhe we- Ambra zu parfümieren.
gen meiner ständigen Ner Jetzt hat dieser nützliche
voslrãr und Aufgeregtheit. Hausvogel zu laichen auf
Sie fürchteten, ich könnte gehört und widmet sich
überschnappen. Ganz frei dem Brutgeschäft. Die aus
war 'ich auch nicht von schlüpfenden jungen sollte
dieser Befürchtung. Da man sofort in gutdurch
aber die Krise nicht ein- heizten Räumen unterbrtn
rrer, schöpfte ich neue gen, damit sie 'in der ler
Hoffnung. _ Da _ da zigen kalten' Jahreszeit
bekam ich Ihr BI-all in die nicht durch die eisige.n
Hände. Ich las und bekam Winde von den Gletschern
einen heftigen ,Schreck. der Serra da Mal' leiden
Die Krise ist da, sagte und zugrunde gehen".

'

ich mir". "SIeht das wahrhaftig
Der Fremde schrie die so da?" fragte der Fremde.

letzten Worte, indem er "jawohl!" erwiderle Sam.
,,.., auf einen Stuhl sprang "W e i t e r t W e i t e r t"

und mit diesem htnrenüber drängte der Be�cher. "Um
zur Erde stürzte. Dann Gorres Willen, lesen' Sie
erhob er sich wieder und doch weiter! " rief das
fuhr fort: Fräulein, als der Tobsüch-
"Kein Zweifel t Ich bln tige auf's neue mit dem

verrückt. Jawohl verrücktl' Revolver auf den Redak-
"Um's Hímméls WillenI" reur ztelre..

riefen die beiden Zuhörer, "Etníge Worte über die
die in die Ecken geflüch- Banane: Diese Beere steht
tel waren. Aber der Gei- in hohem Werte bei den,
steskranke erzählte weiter: Coroado -Indlanern ; zum

"Ich steckte das Haus Backen von Torten ziehen
in. Brand und stürzte ins sie dieselbe dem Spargel
Freie, um jemand umzu- vor. Auch als Schweine
bringen. Einige Menschen futrer geben sie ihr vor

habe ich zu Krüppeln g�'_ der Erdbeere den Vorzug.
schlagen und einen Kerl Aus dem harten, wertvol
auf einen Baum, sejagt. - len Holze des Bananen
'Auf dem' Rückwege kann starnmes verfertigen sie
ich mir ihn herunterholen. nicht allein ihre gefürch
- So gelangle ich nach reren Pfeile und Bogen,
der Stadt und da kam mir sondern auch zierliche, ló Europa tsr man Wit-'
der Gedanke, mich zu dauerhafte Möbel. Neben terungselnflueesen we i I

überzeugen, ob. das hirn- der Rizinusfruchl und der m e h r ausgesetzt als in
verbrannte Zeug in 'Ihrem Tang-erine ist die Banane Brasilien. Wenn die Euro
Blatte wirklich meiner die einzige essbare Wein- paeeri.n trot�dem ihre Haut
krankhaften Elnbtldung' rraube, welche i11 Kal11- sportlich Irisch, semmr

entsprungen 'ist. Und nun schenke unserem nör- weich und zerr zu konser
lesen Sie'. ._ und Sie dlichste� Staate' gedeiht". I vieren ,�eis.s, so liegt. das
auch", befahl er; indem er "Wie? Das steht wahr- an der rtchngen Wahl Ihrer
Sam und Eusebia Num- haflig so drin?" rief der H�ut-Creme. Si� benue!zt
mern des "Landwirt" hin- Fremde indem er zweifelnd NlveaCreme, die els em

warf. "Hier _, der Artikel bald S�m bald Euseble zige in der ganzen Welt
iSI es, - der da'�:, sprach anblickIe. 'Als beide bejah, Buceril enihaelt.
er und begann zu lesen: len; gab er jenem ein Zei- Euceril ist eine Subs
"Der im Mai ausgesäte chen, fortzufahfe�. 'tanz, die den' Zelleri der
,Kaffee ist pun reif. Soweit "In vielen messenden Haut sehr nahe verwandt
er noch nicht gert:Jäh� und Gewässern fipdet man jetzt is: und darum' die Bigen
in "die Keller eingebracht die Laichschnüre der Tru: schaft hat, auf natuerUche
ist, höt dies nun schleu- Ihähne ,-" .' Weise tief und vollsrrendig'
nigst zu erfolgen" weil "Halt!,Haltt" unlerbrach in die H'aut einzudringen. "
$onst die Körner aus den der Fremde. "Also alle.s ,Nívea-Creme

.

fuehrt der
Kolben fallen und wir jelzl, dies stammt wirklich von f;f a u I lebensnotwendige
anfangs Januar,' schon Ihnen ?," Naehrstoffe zu und ver-

ernsllich mit schädlichen (Fortsetzuna, lolal) hindel'I hierdurch Rauheit
Nachtfrösten rechnen müs- und fruehzeitige Falteobil,
sen. Nach Dr. Knownno· dung im Gesicht :und am ------

iF::::::::::::-�::::::=::::::=::::::::::::::::.:::....!.-=::::::=·.:::::=:::::::::)\thing, wohl die bedeutends a••• II. Hals.

!III JIl)lo' 'IEIHCIHI KAUfMANN :,.. 1.,:(e Autori:äl auf diesem Infolge ihres Euceril-
"CORREIO DO POVO"Die meisten Heilmittel kom- G h I

.

d N' CGebiete, du"rfte die gegen e a tes wIr Ivea- re- II ..

!i
wärtige Ernte dieser edlen =ha��tsi��b3t:;s::!r:��;:. m� gaenzlich von de� Haut garanle o seu anuncio. H MÉDICO CIBUBGIll.O IIKnollenfrucht, welche zu- sie ueberdauern alle wechsel- aufgenommen und hinter-

"CORREIO DÖ POVO" II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- iigleich ,das Wichtigste vollen Zeiten und erfreuen laessl daher nichl wie ge- '
'

'I I'Volksnj:lhrungsmitfel unse-, :�é�onJ:::s: �::de��:: woehnliche Felf - c r e m e assegura a eficiência do II sidades de ColÓnia (Alemanha) e POrto Alegre IIres Landes darstellt, rund Abnehmerkreises und dies irgend einen Glanz. seu produto.
I.! CIRURGIA - SBNHORAS _ PARTOS _ CRIANÇAS B

II.
'

1500 Millionen Ballen er- sind die wertvollsten Medika-
Z ihn hlt EU ii CLINICA OERAL igeben Zum jetzigen Kur- mente. u en zae "

-

II ji
.

-.

h FIN", das altbewaehrte Mittel
L i IIse von 36 t/2 enlsprlc t

zur BehandlUng des Asthma Apotheke "Sehulz" II onga práttaem Hospitais Europeus Ildies einem Werle von bronchiale besonders zur !l Consultório e residência: II26.000 Conlos. Die zehn- Prophylaxe des drohenden
'ii IIfache Quantilät Kaff e e ,Anfalls! JARAG1JA DO SUL II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 fi.. . .

ht Rechtzeitig (I) - also schon !I Imusslen, wir angeslc s
bei den ersten Anzeichen des .. II CONSULTAS: iides hohen Preises und der Anfalls _ eine Tablette ,MEDIKAMENTB UND PARFUMERlEN .

I'h d.. t' EUFIN' Al V b i,1 Pela manhã'. das � 1/2 ás 11 horas liervorragen. ,guns,lgen . s or eugtlDg ge-
ii iiKonjunktur jährlich aus- gen Anfaelle waehrend der Das Symbol der Rechtschaffenheit, des II Pela tarde: das 14 Ú2 ás 17 1/2 horas II'..

.

r· Nacht und in den fruehen Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie II Isaen, um expor I�ren zu
Morgenstunden nehme man

b d IIII Atend'e chamados tambem a' NOI'te ,h,'k.. Das ISt doch S hl f am besten zu den gering.ten Prei�en e ient.a"�:en�o; Ihnen, nicht �::nt_� T�bl::'. c a enge-

\6===,=_-=:::::======::::::===:=:::======::::::=:::0

to. - Prestação de Contas;'
20• - Elelção da Nova Dtretorta}.
30• - Assuntos de Interesse Geral.

Não havendo número de sócíos em a,

primeira convocação, realízar-se-é a segunde
uma hora depois com qualquer número ue

, sõctos presenles.'
jaraguá do Sul, 20 de maio de 1969.

Alfredo Mohr Presidente

Vermitugo suave e de pronto
ereito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1� 2, � e 4'

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

remédios
Compre hoje mesmo' uma LOMBBIIiUEIBA

_IIAJeOU, para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

JOINVILLE

Edital ,de Praça

\

Demais informações
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - Sio Bento do Sul

, Estado de Santa Catarina

Dr. Fraacisco Aatonio Piccioae
::M::1ElDICO

Cirurgia Geral de adultos e oríançae Olí-
,

nica Geral - Partos - Operaç-ões _
Moléstias de Senhoras e Homens.

__ Especialts.a . em doenças. de "crianças
Atende no 'HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as t2 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAR� das 15 as 18 hs.

I co :a. u pA_ -

, !!!ilA.N7� CA�A::JRJr:NA

DAS GEHEIMNIS
DER RICHTIGEN

HAUTPFLEGE

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicas
,Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

. --.

IM � DIA' S

O ANj� PROTETOR DE SEUS F�LHOS É A IL8MBRIGUEUIA MINANCORA

Frutiferas e

Ornamentais

Laranieí ras, Pe
cegueiras, Ka
ktseíros, Maci
eiras, Iabotica
beiras, etc, Ro-'
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas� PaLmei
ras, etc., elc.

!)eçam Catálo
go Ilustrado ::-:�,

Leopoldo Seidel

Dp. Reinoldo\Murara

II ADVOGADO' II
- Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

(!l ii j iii .. !IIi!

@ll!!ß!il8S888(j88@B!_I@B'S&�SBI,: I DEPR!''?��.,!.!���!! SOL

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos

-II
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

I
A pedido. atende a domicilio e tambem

, em lo..::a1idadea 'riziDhaa

(!l@B! .. _QIi!lJ" iii! @BI IfÕfiHlill!J� iii! ..@BIitlII!lIlI!I8@1! ....8Ii!I88B@
.'----------;;;;;;;;;;;;.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Novamente 'die 19/6 ..
no C.A. Baependí

A OROUESTRA CASSINO de SEVILLA

Estedo

�Ies não 'são de nada ...
(CoDclú.ão da la. Jiláglaa)

de pedra pesando 4 quilos, quando dos trabalhos
, de dínamítação em frente à Casa Lothar Sonnen
hohl em 28·7.58, 'que nada recebeu até agora e

ANO XL JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, so' DB MÀ.IO' DB 19f>9 NO. 2.038 cujas contas, médicas e hospltalares até hoje
�!I!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!' não foram pagas, tornou-se a pedir a maoada

mízação da Estrada Lafín, numa extensão de
1.500 metros, preveníu-se fiscalização do desmate
e limpêsa das testadas das estradas,. advertíu-se
da necessidade do govêrno municipal entrar em

contacto com o Minisfério de Viação e Obras
Públicas, pelo seu Departamento de Portos, Rios

, •

I • I. " e Canais para solicitar o envio de uma dragaJoinville assistiu em o ,cutível tlrocínío de mata- Secreta�1O da Agr.l(�ultura, AgrICultura qu� vem per- para o Rio Itapocü, na altura 'da ponte baixa emúltimo sábado, na Liga. ria dê cansa, Celso Ivan tendo Sido r�cpbld� com �orrendo, todo o Est�d�, Retorcida, afim de remover um conjunto. de pe-de Sociedades, uma reu- da Costa soube manter. o grandas man�fes�açoes de a procura d.í1S necess)�a dras e cujas águas ameaçam atravessar larga
-

nião que teve à ftente O· seu ponto de vista quanto simpatia pelos, mu�eros'l �es, (!,ue d�zem respeito .Iaíxa de 'terra .útil, m�dai1do .c?mpletamente odisrínto-sr. Secretário da. ao reerguimento da agri- pres��tes. É de ,salIentar � sua pasta " '

curso do mencíonado rIO. Justífícou-se a necesAgricultura, dr. Celso cultura de Joinville, no � atividade do Ilu.stre'l .ParabensJ sr. Secretâ- sidade e os, anseios do povo de Garibaldi queIvan da Costa, em' a qual qUE! mereceu os aplausos titular da Secretaria da, no da Agrwultura: ,desejam a abertura da Estrada Garibaldi à Rioforam discutidos \ vários de todos os agricultores;.. Ada, no Município de Timbó. Ponderou-se dosassuntos da grande im- presentes àquela sessão. AMOR DE MAE, prejuízos que o Município têm com a paraliza-portãneia para a vizinha O senador. Irineu .Born- Abra�ado ao filho, _orreu ção dos trabalhos de abertura de Estrada SaltoComuna. hausen abrilhantou a ses- , I ...... , do Ribeirão Cavalo à Garibaldí, iniciado no tem,,Com a sua not á V e I são, verdadeira sabatina Mafra (Do Oorrespon- I Na descida do. môrro po das eleições. Demonstrou-se as vantagens daponderação e seu indis- a .que se submeteu o sr, dente) - O Jornal Iocall do Xaxim, o cavalo die- construção de um desvio na TUa dos Monos, em
;;;IEIiiiii!lI!iiiiiiii!l!Eiiil!!;_j'-!!-ji!II:==!IEE�'!!IiIIFnm 1l!IiiEEl! "O Noticiário da' Fron- parou e em vista /de a Retorcida, contornando diversos ribeirões exís-
I .

I teíra" publica o seguinte: carroça ser pequena e I tentes e a construção de uma escola municipalliF b (Sezões, Malárias,
'

Dia 10 do corrente às o animal ter passado' a na. localidade de Ribeirão Grande - Bôa Vista,

1-·
� r�5 Impaludismo 117 horas, mais ou menos, perna pela rédea, quanto outra fabulosa promessa eleitoral de outubro� � Maleitas, 'I'remedeira ã

na estrada do Espígão maís o sr. Lidio tentava passado.' Encareceu-se e nisso até reconheceu.

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I do Bugre, 10 kms. dís- segura-lo, mais o cavalo justiça a bancada do PSD da construção de um
., tante de Mafra, quando disparava. A certa altura boeiro no ribeirão Leoní e da reconstrução da

"Capsulas Antisesonicas .1 regressavam à sua casa, D. Maria e seu nenê to- Estrada Ribeirão Grande do Norte à Santa. Luzia,
iii M' "

I
de carroça, tracionada ram atirados fora da em Itapocuzinho. Requereu-se, finalmente ílumí-

III Inancora '

por' um cavalo, o sr, carroça, tendo a mesma nação nas ruas da cidade e pavimentação de

1_·· Em Todas as Boa,s' Farmácias Lidio Ruch e sua espôsa morte instantânea. A ví- diversas ruas, como foi apresentado um projêto

, I É
'

" ..j' ,- D. Maria, procedentes de tíma faleceu abraçada que concede 100.000;00 de auxilio' ao Hospital
um produto des Laboratórios MINANCORA

I
Mafra onde vieram tra- ao seu filho, quase por São José, que desde logo está, fadado a ser re-

,
zer um filho menor, de cima dêste, tendo a pe- jeitado pela bancada do PSD, segundo parecer '

I - Joinville - Bta. Catarina, - ,lano, mals ou menos quena vítima s o f r i do da Comissão. O PSD também trabalha, não há
i:5,$;;SIl�Wi 1�ln. II II;! 3'.1& ao médico. -

apenas arranhões. que negar. Em tantos mêses de trabalhos legis-
�=========================='===� O ��e�r de Qu�· �b�já�e�uaçresoo�rdohre�erimen-

I teírão compareceu ao tos para construção de escolas. B'nada mais.

Bagu,nça
local, para as providen-I Assim se trabalha na Câmara Municipal É como
cias no que o caso diz o barnabé municipal ofendido na sua humíl-
exigia. de condição: "Eles não sãol,_ de nada ...

"

Dona Maria deixa 6
filhos menores, na or ,EVI SINSVAL
Iandade. "

»Ó,

Falando a um vespertino da Capital "

Federal, o sr: Plinio Salgado manifestou
seus receios de que uma disputa somente
em tôrno de nomes, gerando conhecidos
prejuizos personalistas, seia oapaz de .

tumultuar a vida do País, com graves
'

repercussões até em sua segurança.
Oonsídera que os partidos devem apre-.

sentar programas, na próxima eleição,
conciliando as tendências conservadoras
dá Naoão com as aspirações reformistas
das massaapopulares. Salienta que nem

o Marechal Teixeira Lott, sem um pro
grama claro e objetivo, seria capaz de
derrotar o sr. Jânio Quadros, que estaria
empolgando as, massas populares com R::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;"-::::::::::::::::::::::::"::0::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:::::::::::::::::::::::::::::::�
um estilo de penetração típieamente ii 11)) Al o 1tÜ' 11) '11-ãn�'

11
baseado na técnica dos "slogans", diri- :,'1' ll\at\\llU({l)({}1"fal.llll21 1Jj)CIDl,lL«ll. � ,II;idos ao subconsciente das multidões,

I II
'

�
, II

sempre prêsa fácil dos homens carismá·- I, 'II

tioos. Quanto ao seu partido, vai elabo· II DP.
'

Osny _' Ou b a s D' Aquin o I!rar um ,programa, para, tendo-o como
te! 1,1,' iCOIBUB'.r::1j AO' D'E ....TTI6>!.TA i.·l.base, propor o pronunciamento dos ,

II
'-'.,.. .Ba. l.... i:3I

IIcandidatos. Os integralistas não parti· SR. PLINIO SALGADO
:.ii Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte '8 Confeitària Harnack) Iiiciparão, de nenhum modo, de u�a luta I Á •

r t
.

d'
,

I 'N
- !l .JARAGU DO SUL (Telef. 220) lipersona IS a� prelu .lCla a açao, It, , jj
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EFICI�NCIA DE UM :rITULAR

Incremento Agríeola

Quanta:
/ .

'COllftA CasPA,
•

QUfDI DOS CI·

JUDS f DEMA1S
/\

AnCCOfS DO '

COURO CABRUfO. '

r6NICO CAPlLAR

POR EXCElÊNCIA

no

IIARTIGO DA SEMANA
da CASA, REAL· de 1°., até 6 de Junho
,FAQUEIRÓS E TALllERES, AVULSOS

INOXIDAVEIS ",HERCULES"
Faqueiros em lindos estojos de madeirá Im
buia de 48 - 104 - 117 e 130 peças, bem oo

,mo todos os tipos de talheres ínox avulso.

AVISO
Sicfrledo Mas8 avisa

a todos os seus detra-
-tores em Três Rios do
Norte para terminarem
com as caíüníae contra
ele assacadas.

'Jaraguá do Sul, 25/5/59,

(ass.) SICFRIEDO MASS

'.

I

,-==================a�

PARA FERIDAS,' j

E ,C Z E MAS,
I NFLAMACOES,
COCEIRAS,'

\
,

F R, I E J, R A S"
ES P I N H.A S, E TC.

/'Lavando 'COrT1 Sabão (Marca Registrada)

Virge,m Especialidade
da CliAo 'WEIlEt � KNDlU§IJRllAl' �'r J(Ü)nIDlville

'

O ideal para cozinha, ,lava"nderia e lavadeir�, portanto �ão devê faltar e'w C!i\l3a aiguína.

c_ t.:'õÃO VIRCiI:'�_.,,,,I"' * '* 4t.'7;('..... ,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


