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DIA DO COLONO

Penscmentos Sôbre 0- 25,de Julho
10• Centenário de Nascimento do

Cei. ' Procópio Gomes de Oliveira
, VISTO que no .deeorrer dos anos se tem falado existe a única -pergunta: Como encaramos - tú e

A 8 de -julho próximo, Joinville prestará, e escrito tão copiosámente a respeito do nosso dia eu! - o dia 25 de julho e qual o seu profundo
num culto reverente a um dos seus comemorativo, não é fácil aduslr-lhe novos pensá- sentido para n6s? Ficamos sabendo, verbalmente

maiores filhos, significativa homenagem, de carä- mantos. Entretanto, julgamos ser nosso dever não e por escrito, que o dia 25 de julho, para nós, não
ter e, feição públicas, - ao Gel. Procópio Gomes deixar passar o "Nosso Dia" sem lhe prestarmos deve ser dia de festa e feriado em sentido banal,
de .Olíveíra,

-

cujo 1°. centenário da data de seu nossa homenagem.
-

.

.

porém um día especial de recordação, meditação, �

nascímento transcorrerá quarta-feira vindoura. Vamos hoje refletir sôbre a, questão se a pa- responsabilidade e compromisso: É realmente iSBO
Homenagem de significação pública, disse, lavra falada e a palavra impressa tiveram entre o que ocorre entre nós e em nossas' famílias? Com

quase que uma imperiosa necessidade de se tra- n6s '0 resultado, como fôra seu propósito e a sua esta pergunta à nossa consciência, alguma vez nos
zer aos dias presentes, como uma revígoração finalidade. Afinal, não basta houvir um discurso veio a outra: O que me diria minha mãe ou o
aos atuais governantes desvirtuados, aquela pure- "ímprsssíonante" ou ler uma reportagem "eonvín- meu pai, se ela ou êle tiV'éssem hoie comigo �
za, aquela força politica, aquela dignidade, aque- eente", para que s6 durante alguns momentos Para' n6s realmente não pode haver um diala austeridade que Procópio Gomes de Oliveira fiquemos "entusiasmados"; em ambos os casos mundial comemorativo tão apropriado para forçartrouxe por duas vezes (duas vezes que Superin- devemos fioar mais ,familiarizados e mais instruídos

nos às nossas pr6prias reflexões oomo e "Nossotendente nomeado fôra) para a administração pü- sôbre problemas, a fim de podermos fazer o nOBSO Dia", o 25 de julho. Se realmente não nos fôrblica do Município de Joinville de então, faz próprio julgamento. Seria inútel desperdício de possíeel peregrinar, nêste dia, até os túmulos dosCiDCO decênio. '

tampo e de trabalho, se-os discursos e as eompo- nossos queríôos, devíamos 80 menos concentrar-nosA história (escrevia eu num ensaio monogrä- síções não atingissem êsse fim ou quando dêles s6
na silenciosa câmara' da nossa consciência em me�ico) se não escreve em estilo subjetivo, o!a exa- tomássemos conhecimento p o r que não há algo dilação particular. Vamos uma vez examinar o que. gerado, ora precário; quase sempre negativo. Es- melhor a fazer.

. foram nossos antepassados e o que somos hoje;creve-se-s pela objetividade com que passará, É certo, disso não duvidamos, que o dia 25 como êles .penaavam e o que hoje pensamos emeritória, p.ara a posterídsde. , de julho, como acontecimento histórico, 8stá hoje fiz8mo�; o que êles visavam e como decorria a suaNegar-lhes os mêrttos, aos homens de proje- plenamente consagrado; em tôda parte ficou oonhe- vida, e quais são as nossas atuais aspirações.ção pública, sonegar-lhes a influência salutar na cido que nêste dia, no ano de 1824, chegaram os Em São Leopoldo, ergue-se o "Nosso Monuevolução coletiva, dentro do estudo histórico; -na primeiros alemães a Säo LeoP!lld.()�, � .fim de por mento" que mostra o lugar onde aportaram nossos",apr�ciação d� seus Ieítos.. em,_<�e!\..�fí�j.fl�geral, -::' o�de�do-entie·Go.-êl'no.. lm-puHl.Jr4aIGJlll'-11- COI?-, antepaasadós" no' 'dia 25' de Julho de 1824 - um-'-

é pessoalismo achacaäo de Intuítoá niquentos. mzaçao, pela, qual c?meçou para a n.?�sa pátria' MONUMENTO que serve para nos lembrar umEstá o nome de Procópio Gomes de' Oliveira uma nova era eeonomroa, cultural e política. aoonteeimento histórico.indissoluvelmente vinculado não. BQ às pägínas
. Quís. a. História que nossaAparcela do .povo Queira p dia 25 de julho ser para n6s umamais vibrantes do Município Joinvillensé (então estlves�� lDtlma�ente ligada com esse aoonteoímen- bênção, qua êsse monumento comemorativo e desemi-industrial), mas está também perpetuado na t?;' �� dla_ 25 _?e Julho �em para nõs, pprtanto u�a advertência signifique para n6s um monumento debistória de Jaraguá do Sul. A contribuição públi- slgnlflCaçao toda especial. Tambe�.a esse reSV�lto, honra e não apenas um mausoléu da nossa passadaca, como Superintendente de Joínvílle, de Procö- no decorrer dos anos. fcmos suflClentem�nte IDs-1 Hist6ria e' dos nossos' antepaasados. Assim seja!pio Gomes de Oliveira, está consubstanciada nes- trufdos por pessoas competentes e conscíentes de

sas duas 'profícuas gestões, de 1903 a 190� ,de sua rasponsabilídade, de modo que atualmente -sö FRITZ' ROTERMUND
1911 a 1914, quando por duas vezes chamedo à

_

frente do hoje, por várias vezes desmembrado 'HOMENAG'EM AO COMISSA''RIO COPf I'Município de. Jo!nville, constit�idO,ent!i0 por aque- ,_
Ie vaste terrítörío de Araquarí; Pedreira, Bananal, Por motivo de sua oração oferecendo aoHansa-Humboldt e Jaraguä '

� .

O I h
I

d I t b .

A inauguração da energia elétrica " em nos- tran.sferen�la, para a. e e- omenagea o o au o an.
aas plagas, em todo o antigo e -extenso território gacla R_eglOnal �e �I.O do qu�te, o sr. Paulo M�retfJ.
joinvillense, seus inícios, seu paulatino desenvol- Sul, .fol o Coml,ssa�1O �e adlutor da !,�omotor..a, I?
vimento, lião pode ser focalizada sem menção do Polí�la sr. �ose IZldorlO ca�, e se�retarl? do GmaslO
nome de Procópio Gomes de Oiveira, que lhe COPI

. que. vlDha acumu- Sao LUIZ, CUjas palavras
fôra, .da então Emprêsa Força & Luz (antecessora lando mterlDament� o cargo m e r e,c e r am, ca�orosos
da Empresul), seu diretor, um dos pioneir08 da de Delegado-Auxiliar local, aplausos.
introdução da energia elétrica nes�a zona norte alvo de eloque��e home- Grandemente comovido,
do Estado de Santa Catarina. nagem

_

o c.o r r} .

a em li
o Comissário sr, José

Ainda hoje encontramos, dentre os cidadãos segundö-fell:.a uluma, \ aos Izidoro Copi agradeceu a

da velha geração, os que retêm, como que dague- amplos d�aloes do 9· A. homenagem de que fôra
reostipada na retina, 8 figura austera, sem rispi - BaAep�n I. ;

d I alvo, êle e sua espôsa,
dez mas acolhedora, do "Coronel Procópio"; P<?s o agape, o qua por patte da sociedade
de �eus passeios diários, matut,inos e

_ vespertin�s, par.fJclparam el��.entos �s I jaraguàense.de Ruas periódicas visitas de ,lDspeçao aos entao maiS' represen alvos".e". "

distritos e ho'e florescentes Municípios circunsvi- nossas �I�sses , �conoml- .

Correio d� Povo ,gen·

zinhos, viaja�dO em o seu popular "Landauer", ca�, SOCiaiS! pohtlcas, au- tllmente conVidado, se fez

bengala entre os joelhos, mãos sôbre o castão da tondades Civis, usou. da repres�ntar na pesso� de

bengala, barbas a la "Washington.Luiz", o cochei'l palavra, em belíSSIma seu Diretor de Redaçao. !.-.----------------------!
ro enfatiotado repotreado na boléIa., A

'

Graças à sua elevada conduta públIca. poli-

EI
,. - ,.

d ' dtico de velha e inatacável esti�p� republic�na,' , es nao sao e ·na asem jaça; sua Imperturhável vlz.ao das c.Olsas ,

'

•••
públicas; maximé de �ua so�rance�ra a�sterldade
aliada a um senso critICO dos malS aprimorados,
sua ilibada fé religiosa sem beatice, sua afecti'J::)i·
lidade familial e sua atuação social, - pontifica
8 personalidade de Procópio, �om_es de Olivei�a
entre os maiores bomens pubhcos que até hOle
perfilam na Galeria de Honra dos carácteres po
liticas da terra.

Às \ justas homenagens que os numeros?s
descendentes irão prestar a esse tronco varoml,
Jaraguá do Sul não pode esquivar-.se, a ,elas se

associando respeitósaf!lente, havend? d�d�, como
deu de há muito, a uma de suas prlDClpalS ruas

urb�nas, o nome impo.luto do 'pe!. ProcópiO' Go
'mes de Oliveira.

,Jaraguâ do Sul, 1°. de julho de 1959.

Eleições em'
POMERODE
Blumenau, (Do Corresp.) Segundo tudo

indica serão mesmo em Agosto as eleições para
Prefeito do novo,muniCipio de Pomerode. Mesmo
apesar dá data pl as eleições não estar marcada,
a política em Pomerode já vem se desenvol
vendo em grande . intensidade, inclusive com a
escolha dos provaveis nomes pata concorrerem
aos cargos de Prefeito e vereadores. Bn/quanto
do lado do PSD o dtual vereador Wladislau
Constansky surge como o virtual candidato a

Prefeito, do lado da UDN fala-se que a candi
datura do sr. Afonso Hasse ao mesmo posto é
coisa 'certa.

(VI)

, Cada vez mais o povo se cc;mvence de que êles não valiam como fios de barba. O programa deve existir, por
são de nada. Dos recursos para os quais apelam, em que que ajudará o povo a escolher o lado da, verdade e des
pontificam os qualificativos de "P-SS", "S Patetas", "Qua- cobrirá os que, de fáto, trabalham pelo laborioso muníeipe
drúpede" e outros tantos tão ao sabor dos escribas pesse- que o elegeu. Prova de desprendimento dos vereadores da
distas, bem demonstram o desespero que vivem os escla- UDN é aquela em ,que os subsídios serão déstinados à
recedores e orientadores do povo. O drama não se desen- irradiação das sessões da Câmara, que nada querem pelo
rola nos arraiais,da UDN. É o PSD que se esforça deses- seu trabalho, sinão pelo pr:azer de se unir aos homens de
peradamente para conter a onda de verdade que o próprio bem do PSD, para conjuntamente I permitir que o povo,
povo espalha por todo o município. O PQVO não só Ie ou através da ação e da capacidade de seus vereadores� se
ouve. O pOTO tambem vê, e é com experiência própria que esclareça e se oriente na mais ampla acepção da palavra
for1l1a o seu raciocínio, porque sabe que nesses quasi qua- Lamentavelmente os "políticos" que militam no PSD, des
tro anos de governo pessedista nada se fez que não deitar cobertos nesse primeiro paljJso que a UDN dá em favor do
choradeiras improvizadas, para impressionar incautos. "verdadeiro" esclarecimento, "orientaram" o seu pensa
Criou-se o programa do PSD;· sob a responsabilidade do mento para uma resposta negativa, porque só assim, longe
PSD, para escondflr toda a famIDa debalxo da coberta do julgamento popular, pOderão arquitetar "à moda da
comum. Não são de aparecer porque não são de nada, casa" o seu "Leimotiv". E a bandinha executa as músicas
porque os próprios escribas são contratados e, quando a do próprio repertório. Quando a inspiração falha não apre
história muda)) os fátos, comodamente poderão chutar sentam o programa "por motivos estranhos à nossa von-

. aqueles que os defenderam, numerando o novo "impr0stá- tade". Ignoram solenemente a série de verdades que se
vel" com mais um adjetivo qualificador. A história é velha manalmente são levadas ao povo; Ignoram, porque não são
demais para ser esquecida. Que falem os "instrumentos" de nada. Ignoram, porque não têm rebate. Ignoram, porque
que foram vitima do canto da sereia, dos que acreditaram
'que "comprom,issos de honra" com galantes assinaturas (Continuo no último página)
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de; Jaraguá do Sul
,Escreveu: HOFE SflJDE. . . J .:.. Oomuníea-nos O Dlre- Árquim�des D�nta�,

O C E d I
;

M' "h" � -;;: .tõrío local _do PTB que Vítörío
. Lázzaris, Dr. Ed' i ta I N r 2

-

. ampeonato sta na em are a. pelo ��órdao nr=. �.138 Urano de Carvalho" Aldo ° .ônr. Arnaldo ·'0'-' rto
,

_, "',O
'

..... :. do Tríbunal Regional '

.

VI·.tO'rl"a do S'eapendl Eleitoral foi ordenado o Prada, Osm�r Z!mmel'- " ôchulz.: 1°. Suplente 'em

,'.
,

'

' '.'., ,', !reaislO daquele nl cidade, mann, Januärío Stínghen, exercício da Delegacia
frente ao Seleto: 4 x 2 ficando assim constituído. Hilário Paterno, Antonio Auxiliar de Polícia, no uso

,

)
.

o PTB de Jaraguá do Braga, Paulo Horst, Luiz I
de suas atribuições etc ...

Pelo campeonato esta- I Para o Seleto: Dínho (lOS Sul: Lenzi .. '. João Peeídonío l. Leve ao conhecimento
dual da Zona,Norte, pre- 24 miuutos ,da 'fase inicial, 'Presidente: Leôoidas Perei�a, . Pedro. Lopes, _

de quem tnreresser possa,
Iiaram na tarde de dornín- e aos 17 da fase comple- Cabral Herbster, 10. vice- Conrado Lever, Erich que foi prorrogado até o

go último, em Guaramirim, .mentar. _, presidente: Dr. Arquime- Erich Müller, Alexandre dia 30 do corrente mês,
os esquadrões do ôeleto Juiz: foi o árbit�o desta des Dantas, 20. víoe.pre- Dalíôvo, Alfredo Kan- I ?(epatina )/. S.

o emplacamento de veícu- \

local e Baependi de Iere- partida o sr, Hamilton B. sídente. Vitório Zâzzaris, ehen, José Rank Junior,
�

'd P. h'
los a motores, sem multa.

'guá, ambos filiados à Lí- Carvalho, da, Liga Frau- 3°. YiCe-p.residente.: Dr." Ewaldo Alberto Petry,
ia 'eIJ_ a, que - Teve o Início de empla-

ga Jaraguaense. clsquense de F�tebol. S..S. Urano de Carvalho, 40. Nicolau Jagceskí, Manoel
contem extrato camenro de blclcletas dia

Nossos ' representantes logrou .conduztr a partida vice-presidente: E r i c h José de Souza, Alois ?(ep6tico' een-: 20 do corrente mês com

no certame estadual, sou- com muito acerto. Müller! secretario Geral: Tirschnaber, A r t hur t:enfrado,.nor-: duração 'até 'o dia 20 de
beram apresentar ao nu- -x- Aldo Prado, 1°. secretá- Negri, João M a r t ín 8, m1fl1i'/l1l tl8' Julho do corrente ano, sem
meroso público um espe- Ainda pelo certame es: rio Osmar. Zimmermann, Vitoldo Geowatzkí, Ar- .Iunçõe$ do multa. '

réculo futebolístico besten- tadual o Seleto r,:_ceber.a 20. secretário: Januário cângelo Píecíeíní, Hilário ligado. Para gozar das reduções
te bom, dando provas de na tar�e de amanha a. VI- Stinghen, 10. tesoureiro: Klein, Luiz J Narloch, psevlsres para o emplaca-
que saberão honrar Ja .. sita do Cexlas-de.Ioínvtlle. Arthúr' Negri, 20. 'Pesou- Francisco Garda e Lauro menro de bicicletas de

raguá e Guaramirlm no Sem dúv�da elgume; .sera reiro: Alfredo Kanchem. Braga. Conselho Fiscal:��� operários 'é necessário

presente cempeonero es- uma pertlda de ,realmt�- Membros : Ten. CeI, Alberto Taranto, José Cure seus males e pOUPl! seu
mosrrer á, respectiva car

radual, resse para os G�3raml� Leõnídas C. Herbster, Dr. Rocha e Carlos Kampke. bom dinheiro comprando na
teira profissional do rra-

Marcação dOI tentos: renses.' En�uanto IStO! o
'.

F'ARMAGIA NO'VA'
balho enorando-se o nü-

Para o Baependi:, Horst B a e p end I enfrentara o
,

mero e série, isto é, quan-
e Turíbio, aos 8 e 18 ml- América em [olnville.

Babl·da's I'AI YlILH'E'lM' S. A..
.11 ROBERTO M. HORST .do estiver em atividade

nutos da fase inicial e Na próxima semana A que dispÕe de maior sortímen, no serviço. '.
novamente Horst aos 3 daremos á colocação por to na praça e oferece seus artl- Jaraguá do Sul, 25 de
minutos, de penalti, e' aos pontos perdidos d,os com-

' ,
.....

(I gos à preços vantajosos Junho de 1-959. '

Assembléia Geral Extraordinária" '

12, na fase complementar. ponentes da Zona Norte. .
,

Rua A:\al. Deodoro 3 • Jaraguá A,,,àJJo Otto Scbu/z
___

São convldadoa os senhores
'

acionistas ���� 1° .. Suplerite em Exercícto......:..--------�--
"para se reunirem em assembléia 'geral ex-

O Campaonato de amadoras .em· revista ��ao����:�i�an�é�i: ��C�:lj:l��adeB!:�:int:' CENTRO EX�URSI()NISTA "�ARAGUA'"
Ooustant, 594, nesta cidade, a fim de delíbe- .

Sômente um jogose realizou domingo último: 'rar sôbre a proposta da diretoria com pa-
' .

EXTBA.T� DE}�J§TATUTO
Agua Verde' e Botafogo: 3 x 2 pró, Botafogo ,reçer do con(õJelho' fiscal, no sentido de ser F,l,lDdado .�m 24 de agÔsto d,e 1966" nesta .�ida-

, . aumentado o 'capital social" e em' conse- de de Jaraguá do Sul, Estado ,de Santa Catarina'
,\ tabela do campeonato A atuação qo Juiz Aldo

.

quêilcia; alterados os esta�ut08.
'

' .

onde tem séde e fôro por tempo indeterminado,. corri
de amadores acusa\T� pa- Augusto de Miranda, foi

."

Jaràg�á do,Sul,. �8 de junho 'de 1969., fundo social a constituir·se e· ilimitado número dé
ra domingo último três bôa.

Max Wilhelll _ DiFetor 'Presidente' sócios, os quais não respondem subsidiàriamente
jogos que já havi�m des-

Colocação por ponlos perdidos � lelson L. Drinsen .� Diretor Comercial pelas obrigações sociais, rem por objet_? "d' a) des��-pertado a atençao dos
"

I 'Eduardo F W'lh Im
".

(D' t Té 'co
volver e estimular entre os seus a,SSOCla os' a pratl-

desportistas locais, porém 1. lugar: Paraná com O p.p; , I. e ,,- Ire or cm
ca do excursionismo; b) promover reuniões de cunho

desses jogos sómente um ;: .. ,; 8::�: ��: � �:�: .

.
'.

"

\.... .' social, q�e' �dv!nham em benefícios dos sócios e do
,se realizou. 4. « A. Verde com 4 p.p� �... ......_. ...;_ ..._ ;_._ __

.

__...�__.

_.-'•.�
clube. sa)o orgaos da .administração: .a) assembléia

O Avaí, que deveria 5. «Avaí com 7 p.p. (("---------------·
..--·..-- · ..--:----·--�-

..

1' geral; b conselho fjsc�l; c) d,ire.roria. ,A. diretoria .é
excursionar a Nereu Ra- 6. «Ipiranga com 8 p.p. II "R

'

'

t'
'I
-

·V· t'
·

. II c,omposta de: 'presidente (q�e o representa em juízo
mos, afim �e dar comba- ,_';:x-:-

h- li epresea açoes I Orla II e. fo.ra, d�I�): vice.presidente; secretário; tesoureiro;
,

t
-

d' P
. Na. tarde

_ de. aman a
II .

I : II, blbhotecarlo e chefe de excursões, .não havendo dis-
�:n�.r�::e!��r:�:ode°po�: defro�tar-se',ao .em Ba��é! II DE II Unção de, nacionál�dade. No caso de dissolução do
tos adiantados. �o RlO Cerro, I��er e vl,ce II ••" I E If a; S II". ii clube e que,'podera ocorrer por. resolução unânime

lider do cer'!lme. Botafo· " da assembleia geral, precedendo o parecer da dire-
, O. Ipiranga, que deveria go e Par.aoa:. Sem' qual- Av. Marechàl Deodoro, 173 Fone, 315 ii toria e, os seus bens reverterão' emA benefício de
enfrentar o· Garibaldi, em quer. �eslfaçao P?demos JARAGUÃ DO SUL -- Santa Ca'arina li .qualq�er estabelecimento filantrópico. Estes estatutos
Jar�guéi, 84, á últim,a hora c��sld�rar. a

A p�rtlda de
_ I II p_?derao. se,r .

alterados em todo. ou em parte, se assim
deixou de fazê-lo.' lßalor ImportabCla d� tur- II for necessano, desde ,que sejam cumpridas as exi-
Somente o Bofafogo se

no Amadores. Tam�ef!1 o Aub-agentes da F.N.M. - Alfa.. Romeu li g:ênQjt}s legais. A diretoria consta em apenso ao
locomoveu à Estrada NQ. A.g�a V�rde, r�ce��ra � li _ Jeeps _ Peruas _ Automóveis' I)KW li, esta.p'!0' .A,If�edo GuenJher. Firma reconhecida pelo
va onde enfrentoU a re- VIsita. do �abrl�ldl, �n:, II . n .tabehao MariO Tavares da Cunha Mello, em Jaraiuá
pr�sentação do Agúa ,Ver- (iuanto o II?I�anga dever� ii T r a t o r e s d e es t e i r a e P neu. Ii do ,.Sul. '

di' I receber a VISita do Aval, I�I II Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1959.e oca.

I
de Guaram'lr'lm �_. ... ::: . __ ... . ..).J I• _ ••••__••• •• ._••• :::õ'

Uma partida que conse- -x-
'

"
Alfre40 Goeother - Presidente

guiu agradar ao público Ainda com referência à -

.

'
"

. Norberto Ttassnho - Secretário
pres�nte, pois na realida- quarta rodada, de domin-

(, ,
'

. IIsoo NolteDlo Bastos -, Tes�ureiro
'

.. �:m��, ;;ube��:r:�t:rsm�� roonr�a:::���, s���e�Àsg�:

j'
'MAGROS. ),

" Guen���o���� ��rdadeira .a firma supra de Alfredo

tras de suas aptidões fu- Verde lançou protesto con-
, !�, " ,Em testo. MMA da verdade.

�b���:��� ���s��!� 3:r� �: �a���a��g;�:I���erº�� , ;

'FR�COS :1 Jaraguá do Sul, 30 de lunho de 1959.
rotar o Agua Verde em O' Agua Verde que a alUa- ,', '�I MARIO MAlfcos AIROSO
seus domínios, por 3 ten- ção de Fachini, no Bota- :

"

,

;;�
.

Escrevente Juramentado
"

,toM:r��dores: Para o A. �::�rd�!06� e:t�:�is�e:��
.

IVlNA0:1O.!'L :. no impedimo do Tabelião

Verde: Pidelis' e Velho, Junta Diciplinar Desporti- i

de penalti. va, que é o orgão ç:te- � indicado
,
Para o' Bofafogo: Bel� deneiado para discutir tal DOI caaos de

'Jing, Fachini e Amandus. assunto. flaqUeza, pau-
,

,. tte., iDagrw.a e

fastio.
Em eua fór·

muJa eDtraua

, 'Vanadaw d e

86êlio. ·UcitiD8, OlicerofOlfatolo
'PePala. Doa de, Cola. etc. de

, " I

.çio proDta e eficaz DOI casos

de, fraqueza e neoraateDias. Vana
i41iöl 6 iDdicado pua ,hODl8D1o mu-

.

·Iherea e criaoças. seódo 8U8 16r
,mula licellciada ,pela'� Sa4de 'Pu"
blica.

EPSORTES _,

,
"

(

Dr. Waldemiro Mazureehen
«JA8.& DE' S4UDE

, .

Assembléia Geral Ordi'náriá

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os SFS.

acionistas a comparecerem na séde da Socie
dade Bôa Esper,llnça, 'Município de ·Jaraguá,
do Sul, às 9 horas do dia 19 de julho. a fim
de deliberarem sôbre a seguinte ORDBM DO DIA:

a) Eleição da nO'9'a Diritoria;
b) Prestaçllo de Coutas;
c) Assuntos de interêsse social.

Jaraguá d,o Sul, 23 de junho de 1959.

ALBRECHT BEHLING
Presidente'

'.'. Rua ��resißent,e 11:Pitácio 'Pesôas N°. 704

',", ,(�tiga,i,esi�ê�cía de Emanuel Ehlers).,
CUQi�a',g�a,l médico :,� "Cirurgia de adultos e cdanças
j-. Parto!':.' Diath�tOlia' "Ondas curtas' e Ultra-curtas,.
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e aLuis.

..

�___...�.
'

::-ii •••••• �•••••••••�•••••••••• � •••� ,;r.:•••••••• .:� ,

•••••••:l..
�E (JJmica de Olhos • ·Ouvidos - Nariz e Garganta �!l
{�' DO" .It.· '•••1'•••• 111 �}
!� MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSrAL�DA

�Il: A melhor aparelhada em Santa Catarina :

iiii.'-=iii_iiiiiii_iii_iii•._iii_illÍ�liii_iii_.iii..iii._iii.._iii_iiiiiiiiii_iii�iii,.iii_iii_iii_iii_.iii,_iii_iii�._iii_iii_iiii_iii_iii._jiii_iii_iii__iii._iiiiii� l� Rua Abd0n__B�fi�a I (�e�o��� � '��NOTICIA" �.
r---···----;----------·---·---_...----�-'..,l �

,

.,-/;.. .. -
..

ii I' •• II • e I a
"

'I e _ III" iI :l�
..

··�
..

··��........•••...............·- ..:,..........·�.� ..........I'·.......·�ÚM.
L... -----�---....-----

II II �8Iil8t!16__ i _ -�I@I!!lI!@B____
li Á II
II - JARAGU DO SUL - ' II
II II

PERDEU-SE Ü :&JedicilDlentos e _Perfumarias II
Um par de óculos, dá gr.áu, a.r- Ji1i Sl'mbolo de' H·onestl'dade f!lil•

. fotografias em Geral - f()tocopias de Documentos ...:.

mação de tartarugà. A quem o en- II
.

Confiança e Presteza II filmes e Material fóto - Aparelhos e Acessórios

contrar, favôr �ntregar nesta redaQãö II A Que melhor .lhe atende II! A pec:lido. atende a domicWo e tambem
mediante gratificação. II e pelos menores preços I em lor.:al1dadea viziDhaa

1L,;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;o;;;;;;......õõiiiiiiiiõõiõii------;;;;;;;;Oiii;;;;;;;;;Oiii;;;i;;;;ii;;;;;;Iii;;;;;;;;;ii;�·1l ... ==_�....;.....;.. .=__...lj itíl!Will@Bl!--__I!I8iII!lIIl!&Ii� II!IIi!l&_,.._
�--.--- --- ..- ...---- :::!iI _.. \:;J

.' .

FOTO PIAZERÃ
DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO SUL
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CORREIO DO POVO / SÁBADO DIA 4-7-1959

Registro' Civil
� � � G UE �,O L .. Edital de aita9ão... '

-
,

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Ieragué do'Sul, Bstado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei etc.

I

'

FAZ SABBR aos que, o presente edital d�
citação, com o prazo de 30 (trinta) dlas virem ou

Fósforo, Cálcio, Arsiniatei dêle c o n h e c i m e n t o tiverem, que por parte de
e Vanadato de s II dJ Ô· CARMBLITO ALFRBDO FOSTBR, por intermédio

Tomco dos convalesl18ntas-
de seu procurador, advogado dr. Reinoldo Murara,

Edltal n 4675' de 2� 6 1õ.9 lhe foi dirigida a petição do reõr seguinte: "Exmo.• , er o»,
- T-onico dO's desnutridos.

Hilario Seil e . Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do

Broa Bloedorn Os Pálidos, Depauperados, Sul. Vem CARMBLITO ALFRBDO FOSTBR, bre

Esgotados, Magros, Mães sileiro, casado, aposenrado, residente e domi-ciliado
Ble,· brastlelró, solteiro, em Retorcida, neste Muntcíplo e Comarca, etravés

I d 'd
.

'1' d que Criam, Crianças ra-avra or, orrnci Ia o - e de seu assistente ludlclérlo, edvozedo inscrito na
íd t dl t

• quíticas, receberão a to- .. to
resi ente nes e IS rito, em O.A.B., seção do Bstado de Santa Catarina .sob
n' C� Itlh d B i niíicação geral do orga-KlO erro, , o e r co

nismo com o
n-, 915, com escritório à Av� Mal.. Deodoro 2!5,

Seil e de Cecilia Erdmann nesta cidade, requerer a V. Bxa. na forma do Art. 29,1
SeU. � ct]lIDl<Of1UlPIDlIl'l\n

. do CPC., a presente ação ordinária de desquite.
Ela.: brasileira, solteira, U>a � \\I \111 centre sua mulher Clemência Borges Poster, baseado

doméstica, domiciliada e --------._ no Art. 317 inciso IV do C.C., atualmente residindo
residente neste distrito, em em lugar incerto e não sabido, cuios motivos passa
Rio Cêrro, filha de Ervino a expô�: Que o peticionário casou-se com Clemência
Bloedorn e de Tecla Pas. ,

Pro.·b.·ça-o B. f'oster,' sob regime de comunhão universal de ...iiIIiIi......IíIIIIiIfI....
sold Bloedorn.

'

bens, no dia 28' de junho de 1944, lavrado no livro _

Edilal n, 4,676, de 23-6-59.
'

16, sob no. 1.196 fls. 94 verso do Cartório de
, Proíbo tenninan- C a sam e n tos do. p r i m e i r o dis t r i tod e s t a

Arno Marquardt e temente a entrada Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de Santa Ca-
Alida Bloedorn de pessoas em meu rarina, conforme se poderá comprovar' com aP eer-

Ble, brasileiro" solteiro, terreno afim de tirar tidão de casamento anéxa, doc. n. 1,. Que. deste
.lavrador, domiciliado e frutas e causar ou- consórcio o suplicante não tev,e fifhos e nem ha
residente neste distrito, em tros dànos lião me bens a partilhar. Que a suplicada após o casamento, "

Rio da Luz, filho de Gul- responsabilizando não permaneceu 24 horas com ó seu marido, isto
1i===================�11-Iherme ,Marquardt e de pelo que p o s s a é, em 29 de junho de 1944, deixou voluntäríamente

Adele
, Baumgärtel ,Mar- ocorrer. a casa do 'requerente, para não mais voltár. Que

quardt,
'

R C
A após abandonar o lar, tiniu-se ilegalmente com

Bla, brasileira, solteira, "ío "

erro, ãO de
outro homem, onde ainda a bem' pouco tempo vivia

doméstica, domiciliada e junho de 1959_
com' êle, tendo vários filhos menores. Que alem

residente neste distrito; em JOlquim Allize .

desse procádimento injustificavel da auplícada,
Rio da Luz, filha de Erlco abandonou ela voluntärtamsnte' o lar conjugal, ha
Bloedorn e de: Frieda

,---------"

15 anos, estando atualmente em lugar incerto e
Maria Bloedorn. ,-------�--�-. ignorado. Que por essas razões, justifica-:se a pro-

f

p
.'.

blcã positura 'da, presente ação de desquite na forma do
Edital n. 4.677, de 30 6-59. rOI Iça0 Código Civil acima articulado, pelo qU9 o suplicante

Líno Voltoltnl e Eu 'abaixo assina- 'requer a V. Exa., se digne mandar citar a 'suplí- 11======;;;:;;;;;;;=============11
A,na Socatelli do proibo términan- cada por editais', para responder a competente açlo =--------------.....-----1Ble, brasileiro, solteíro, temente. a entrada ordinária de desquite judicial, cujo processamento Orgãos e Harmonios "BOHN"lavrador. domiciliado e de pessôas em meu inicialmente deverá obedecer as prescrições da lei

, residente neste distrito, em terreno a fim de ca- n. 968 de 10-12,49, e verificada a impossibilidade
Nereu Ramos, filho de

çar, estragar plan\a- da solução amigável, que se digne V. Exa. mandar
Luiz Voltolini e de Perina' "ões e outros dânos" lavrar- o têrmo do" oc'orrido e citar novamente a

Schiochet Voltõlini. não se respoDsabili. suplic-ada pára se áé·fßnoeÍ'
......no--prócesso ate "final

Bla, brasileira. solteira, zaiido pelo que pos- sentença, sob pena de revelia, decretando-se o

doméstica, domicj)jada e sa ocorrer. desquite final, para todos os 'efeitos legais. Caso
res.idente neste distrito, em não atenda a citação. nomear-lhe curador e pros'
Nereu Ramos, filha-. de Manfredo Hornborg seguir na forma da lei. Desnecessárfo se toma <>
Luiz Socatelli e de Ama· :....-------------' Alvará de se,para'ção provisória de corpos, porque
bile �arti. j'a se acham separados de fato, há vários anos.

Protesta'se por todo gênero de provas em direito
Edital n. 4:678, de 30-(rb9. admitidas, inclusive o depoimento das'testemunhaslBerthold Hansen e abaixo indicadas, o que desde já se requer. Assim
" Lourdes Ramthum c reoebida e autuada, esta com os documentos que
Ble, brasileiro, solteiro, acompanham. Pede Deferimento. Jaraguá do Sul,

pedreiro, domiciliado e

I
23 de maio de 1959. (a) Reinoldo Murara - Ass.

residente neste. distrito, à Jud. TESTEMUNHAS: 1 - João Rocha, brasileiro,'
Estrada Jaragoa-Esqli�rdo, \ oasado, marceneiro, resideO�e em 'Retorcida. 2 -

filho de Oscar Hansen e �lfredo Kampke, brasileiro, casado, lavrador, resi·
de Mathilde Hansen. ALIVIÁ AS dente em Retoroida.
Ela; brasileira, sl>lteira, CMICAS

doméstica, domiciliada e '

residente neste distrito, à y \
UTERINAS

Bstrada jaraguá-Bsquerdo, \ � Combate as
filha de Brwino Ramthum � .. 'rregulanda-e de Rosa Ramthum. � ,

�.
es das fun-

,

ções periódi
cas das senhoras,.
É calmante e re-

gulador dessas funções.

Aurea Müller Grubba, Oficial
do, R e gis t r o Civil do
I(1. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado "de

Santa Cátarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram ,no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

CONTE!"t,'
EICE\EIfTES .

ELEII1UTOs TOIICOS

E para que chegue ao. co·

nhecimento de todos, mandei
pássar o presente edital que
será publicado pela impren-
sa e em cartório onde será

-

afixado dUIante Ú dias. Si

alguem souber de algum im
pedimento acuse-o ,para os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

üticial

llvó. Mãe. Filha.
Todas' 'devem usar

a FlUX'IFSEDITlNA !

ESIÕMAGO: FjGADO E IHJESTlHO�
Proporcionam bem-estar gerat
facilitam

-

a digest�o. descon
gestionam o figado, regulari·

zam as funções do �-
.

LOKALES
Unsere Sonder - ausuabe -

anlaesslich des 25. Juli
- Dia do Colono (Unser
Tag) zwingt uns zur Ver
minderung der Seitenan
zahl unseres jet z i gen
Zeitupgs-Auflage. ,Hier
durch fordern wir die
Leser u. Leserinnen auf,
ihre evtl. Mitarbeiten ge
meinnuetzigen Inhaltes
unseres Munizips bis zum
25. Juli einzusenden. Die
se in Deutsch verfassten
Mitavbeiten duerfen aber"
nicht den Raum eines,
zweispaltig mit Maschiene
.geschriebenes Blatt über
schreiten. - Zur Festlich
keit' des 25 Juli verweisen
wir die w. Leserschaft
auf die alljährliche Land
Gefluegel- u. Industríe
Ausstellung unserer As
sociação Rural, die mit
besonderem Glanz u.

Wuerde auf dem Geleende
des Posto Agro-Peonärío
stattfinden wird. Interes
senten moogen sich sofort
mit dem Vorstand der
Associação Rural in
Verbindung setzen.

Apotheke "liohuIz"
JARAGUA ' DO' SUL

MEDIKAMENTB, UND PARFÜMBRIBN

_
Das Symbol der RechtsthaffenheU, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, diê Sie

am besten zu den geringakn Preisen bedient.

-c

,Acabamento perfeito
Sonoridade agra4avel

Preços modicos
,

Hprmonios: 12 modelos,
especiais para viagem, '

C apelas e Igrejas
Oruios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis ,

'-Í)�Ínais intormacões
com () Representante

. Geral para os EstadoE
de S. Catarina e Paraná

PAULO KüBS '- ex. Postal� 39 - São Bento do Sal
Estado de Santa Catarina

"CORREIO DO POVO"
garante o seu anuncio.

"CORRBIO DO POVO"
assegura a eficiência do
seu produto.

MI.LHÖES
IE PESSOAS ,bJ U.SAOO COI
•• RESULTADO O, POPULMJ

OEPU8ATIYO

.I!!!!!!!!!!!--��.

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiro!S, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro·
sei ras, Dahlias,
Camélias, Co
niteras, Palmei
ras, etc., etc .

A petição aoimá transcrita levou o seguinte
despacho: :QESPACHO: Para os fins de Lei n.963,
'de iO·12·49�: oitá-se 8 ré Clemênoia Borges Foster,
por edital, oom o prazo 'de trinta (30) 'dias, a ser

publioado na forma da lei, para comparecer perante
êste Juizo, em data 'a ser designada pelo sr. Esori-

do, e contestar a açãc, no prazo d·a Lei. Outros-, EL IX IR 911..sim. intime-se o Autor Carmelito Alfredo Foster, ' '. AO
para os fins do pres�nt� despacho. Jaraguá do Sul,· • SIfIJS AIAU TUla IB8UIS.
8/6/59. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz O,.. 8a9o. o C.rac;Ae. e

','

oe Pul Pe'.de Direito. ' .' .'"

DoreaaoaO ..

Em virtude ,io qU�. foi expedido o presente I Cecu Qu do c:abe-

edital, pelo qual chama e cita a CLÊMÊNCIA AborJO••
BORGBS F0STER, paFa comparecer nêste Juízo, .

CoAs m�

�
.._.:._... -===:::::::::::::::=-==..::::::::;=c::=::::::::::::� sala -das audiências, Bdifício do Forum, sido a Av. • ...... popula' depu,.uvo

. i"'.--.---------, '
. li Marechal Deodoro da Fonseca, nesta cidade, na dia .. LIX11'11' ]1))10>0 ]E1O>lfrlH[ KAUfMANN- '1.11 de auosto do corrente ano, às 10 horas, a fim de assis· c- IR

'

914� �!l'l", rir a audiência de conciliação de que trata a Lei _ orca"lDO, Aerada.
li ItIÉDI(';O ,CIBURGIA.O n nO. 963, de 10-12-1949, tudo de conformidade com a como .. 11e6r. Aprovado co-

ii
'

II petição e despacho retro transcritos, 'fican,(lo dêsde 11ar RO lrat2mento da SI.

i! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
'I já citada por todos os t�rmos da ação e para con· Plus. REUMATISMO da meso

ii sidades de Co�ónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II testá-la, dentro do prázo de 10 dias, contados da •• ode••• pelo O. N S. P.
II CIR'URGIA _ SBNHORAS ,-'- PAliTOS - :CRIANÇAS B III, data d�signada para a audiência de

_ conciliaQão, sob
li ' pena de revelía. B para que chegue ao conhecimento �.
II CLINICA OERtlL li da ré, ou de quem interessar possa, mandou passar ir!!!!!!!!'!�!!!!!!!!'!��!!!!!!!!'!!!!!!\!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!�
ii, Longa prátiea em Hospitals Eo�peos

'

II o presente .edital, ,que será afixádo no lugar de -cos- Dr. Francisco AntolÍ.io Piccione
II) ·dê·' li turne e públicado no "Diário da justiça" e no jornal :IH:--
II Consultório' e reS1 nCla:

'

li local "Correio ,do Povo". qado e pél�sado nesta .w::,DICO

1.=1 Tel. 244 -, Rua Pres,. Epitácio Pessõa, 405 I, Cidade de Jaraguá do Sul, aos nove dias do mês de Cirur�ia Geral de adultos e criança" CU--

I h nica, Geral - Partos '_, Operações -II
CONC'ULTAS: " I jun o do ano de mil novecentos cinco,enta e nove� M lê'ti d S

' ..

II J

11
' , o s as e enhoras e Homens.

a ' I Eu, AMADBU MAHFUq, ,Escrivão, o'subscrevf. (a) 'Especialis.a em doenças de crianças
II Pela máIlhã:. das 8 1/2' ás 11 horas, II Ayres Gama Ferr�tra Mello - JUi,z de Direito. Atende no HOSPITAL iDOS' FERROVIARIOS

III
:

Pela ,tarde :, das, 14 1/2 ás 17 1/2� hora� II Çonfére. eç� o ,0rigin(iJ;', !Jou fé�.
'

,(ClaOra, Jiruschka)" das 9 a,S. 12 hs. HOSPITAL
II Atende chamados ta:aibem a Node II

' AMADEU �A_H'FUD JES S DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

�:::::.-!::=_-==::==:::===:::=====:::======:::U ..
O �scrlvao coH.UPA - 8ÀN�A CA�A:H.�A I

(::>eçam Catálo
go Ilustrado

!eopoldo S8i�el

Corupâ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C O'R R E I O O O' P O V O (Continuação da la. página)

"acham" que nós só mentimos. Ignoram que o povo com

para o que se diz com a realidade jaraguàense. Ignoram,
que é. h povo e não a UDN que.anda a procura de obras!
que deveriam sel' realizadas no município. Ignoram que
são os eleitores e não a UDN que querem ver cumpridas

\

as fabulosas promessas feitas em tempo de campanha.
Ignoram as c$}ntorsões estomacais dos probres funcioná
rios pübäcos. '1gnoram deliberadamente as novas leis que
dentro em pouco irão chicotear o povo de J.araguá. Ignoram
tudo quanto se refere ao Municipio (onde mandamj.pare se
referir ao Estado (onde não mandam, mas de onde, já este
ano, receberam e continuam recebendo polpudas quantias
por conta do art. 20). Ignoram as majorações de impostos
que querem implantar na Prefeitura pessedista e falam em
tom inflamado das majorações estaduais. Ignoram que isso
é recurso barato e falta de argumento porque, à concluir
por essa comparação, teremos que continuar a comparação
com o govêmo pessedíeta federal, que brindou a nação,
com a nova Lei do Sêlo, a nova regulamentação do .Impôeto
de Renda e a intrincada consolidação das Leis do Impôto de
Consumo que até o próprio govêmo não entendeu bem e

que causa e causará dissabores entre as classes conser
vadoras. Que fale o comércio e a indústria e terão a

resposta ao pé-da-letra. Ignoram que somos de tiro Iongo:
e que não corremos ao primeiro grito. Ignoram que as
obras udenistas são obras palpáveis, por sôbre as quais se

pode andar, se 'pode dizer que oferecem segurança e con

forto, que importam em real melhoria. Ignoram as obras
da administração pessedista, porque elas se formam de
gtltos e mais gritos, onde imperam as ameaças a proíes
sores Municipais, taxando-os de rebeldes e traidores, pro
metendo destitui-los de suas' funcões e fechar a escola.
Ignoram que a iniciativa da reunião dos proíessores, para
receber o magro salário, foi de iniciativa de professor
pessedista, porque tanto pessedista como udeníste, ou per
repista têm a mesma fome e que essa fome indistintamente
revolta até o companheiro contra o manda chuva. Ignoram
que o Prefeito, em público, repreende leais funcionários,
quando no desempenho de sua nobilitante missão e que
à despeito de uma folha limpa de serviços, têm de
aturar gesticulações e palavrórios dos mais condenáveis.
Ignoram as mamatas porque não têm coragem de dizer quê
o Boletim Oficial já foi vendido em quilos, como papel
velho, a comerciantes, num flagrante atentado aos interes
ses do povo e a receita não teve a competente especifica
ção. Ignoram que a Prefeitura não têm mais crédito nos

hospitais da localidade e que mesmo telefonando o Prefeito
ou o "eterno" candidato, não convenceu a direção, sínão
no pagamento dos atrazados e que, para o íntemamento
de um funcionário doente, teve êle que tirar um "val�"
para pagar a entrada., Ignoram que isso é humilhante para
qualquer funcionário que se preze e que é degradante a
atitude de pedir dinheiro emprestado a Amigos, quando
têm de receber 4 mêses da Prefeitura. Ignoram que n "P-9",
com" a sua promoção a "33", ainda poderá sentar-se na
Câmara, ao lado de "sabidos" vereadores do PSD e que,
mesmo eleitos com 200 e tantos, poderá dar mostras de
sua já comprovada competencia legislativa. Ignoram que
foi o "P-9" representar o "Correio do Povo" (quanta raiva,
hein?) na justa homenagem que se prestou ao Comissário
Copio Ignoram o assunto politico em que queriam transfor
mar esse manifestação e que autoridades decentes não
permitiram se fizesse politica em suas barbas. Ignoram que
graças a essa integridade, não adianta monopolizar o tem
po dessas autoridades, por que, a insistência, quando desu
sada, dá na vista. Ignoram muitas outras coisas, dentro da
Prefeitura, que no devido tempo será levado ao conheci
mento do povo. Ignoram, quando falam em "mamatas" que
os jlos oficiaisjá foram publicados neste jornal mes-
1110 antes do governo do Tenente Herbster e que

,

já fizeram parte déstemesmo "Correio do Bobo",
como sócios, os srs, Waldemar Grubba e Mário
Tavares. Ignoram e tguoramos sí houve' "mama
tas". Ignoram e. ignoramos porque, então, não
existia, o Boletim Oficial. Ignoram muito sorra
teiramente as intriguinhas que costumam' armar
com companheiros alheios'à politica, mas com

penetrados de seus negócios e que quando não
andam de acôrdo com os '''desejos'' dos meninos
grandes, ameaçam com boicote e de cortar rela
ções. E mesmo que seja só por um fogo, fátuo,
por um fogo de bengala, por um fogo de palha.
Ignoram que não é a UDN e seus homens que
trabalham ns "escuridão" centra o povo; que a

"escuridão", nada mais é que a recusa do PSD
em não permitir a irradiação das Sessões da
Câmara" lugar onde se pode tirar a prová de

rr===:::====----===:::==--=:::::=--==::::::====:::==-------::;:::::::::=:::::::::::� Iogo. Ignoram, porque preterem viver na ilusão ...
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Carlos
Causou profunda

consternação em

Massaranduba e em

Jaraguá do Sul, o

infausto passamento
ocorrido naquele
Distrito onde resí
dia, do' venerando
cidadão Carlos Bauer,
com a avançada
idade de 82 anos, e

cujo sepultamento
realizou-se no Ce
mitério Evangélico
local, na última
quarta - feira, com
enorme acompanha
mento de tod o s

quantos conheciam
o falecido.
Natural de São

José, Capital do Es
tado; Carlos Bauer
domiciliou-se entre
nos, abnegado à la
voura em geral, que
teve nêle, falecido,
um dos seus expo
nenciais na agricul
tura massarandu
bense.
Deixou C_a r los

Bauer viuva a sra.

Bauer
da. Maria Hínsehíug
Bauer, e filhos: Ri
cardo, Augusto,Otto,
Max, Carlos (faleci
do), Alberto, da. Ida
Bauer Sehulz e da.
Alma BauerMahnke,
além de numerçsos
netos e bisnetos.

Dentre os seus
netos, destacamos o

sr. Vitor Bauer, ge
rente da firma Al
berto Bauer, e ocu

pando a vereança
da nossa Câmara
Municipal, e por cujo
intermédio transmi
timos à tamtlía en

lutada as nossas

profundas condolên
cias,

O Legislativo Mu
nicipal suspendeu
seus trabalhos em
a última sessão. por
proposta do líder
da bancada da UDN,
vereador Barreto de
Azevedô, em home
nagem póstuma a

Carlos Bauer.

Ii:::==::::::======:::==::===:::===::::::::=====::::::=:::::::::::::''':ii ii
ii BebidasMax Wilhelm S/A. H
II !i
li I II
ii Procura-se um- competente mecânico ii
II P
II com conhecimento gerais de consertos. Bôa !

II renumeração. M A I S ESCLARECIMENTOS !i
!I NA PRÓPRIA FIRMA, em Jaraguá do Sul. i.i.'l' ·
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ARTIGO DA SEMANA

da Casa He••

JOGOS DE CRISTAL nacionais e

e estrangeiros de 7 a 75 peças, bem
como bouleira� de 14 peças, em côres
azul ê branco. Va sos de diversos
tamanhos e côres e muitos outros

.

artigos da mesma matéria, avulso,
à sua escolha.

.
..

F"br;5�1-(sll·e=�;=�::�·�II'lliluM!l:dll�=;�11� � Maleitas, Tremedeira
,_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas
M inancora"

•

I
I

.. 1 ..._... 1 � um produto dos Laboratórios MINANCORA

I - Joinville - Sta. Catarina - .1IIUIIIIIIII!!!!I!!i!; 811_1
"Correio do POVO"

Como söe acontecer
Iodos os anos, . por oca
sião . dos memoráveis
feerelos da data magna
do Munícíplo de Iera
guá do Sul - o ani
versário de sua funda
ção -- e a data augus
ta do pioneiro coloni
zador - o DIA DO
COLONO - 25 de
Julho, - "Correio do
Povo" circulará, como

o faz anualmente, em

edição especial,' em

homenagem àquelas dá
las festivas.
P o r i s so reduzimos

nossa paginação, não
círculando nosso sema

nário no próximo dia
.l8 de julho.
Penhorados ficaremos

a todos os nossos gen
tis anunciantes e favo
recedores se, índepen
dente de qualquer pe
dido eplstolar, nos en

vierem desde logo a

sua matéria publicitária,
a fim de que possamos
providenciar a respeito.

A Gelileia e RedaçãD.
. I

I

Proibicào
Proibo terminante-

\ mente a entrada de
pessôas . ou animais
(sem minha permissão)
em meu terreno situa
do em Guaramírím,
Estrada Ponta Com
prida, não me respon
sabilizando pelo que
possa o c o r r e r aos
infratores.

Guaramírím,' 10.. de
julho de 1959.

(ass.) ·Irno Ziadars

�

"CORREIO DO POVO" l �
garante o seu anuncio.

Em Todas as- Boas Farmácias
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II Dr. Orlando Bernardino "
II Cil'urgião�Dentista II
II Raios X - Infra Vermelho - Ultra VioJeta II

li - Pró t e s e - Clínica - C i r u r g i a - II
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i � iiii H o r á r i o: na cidade todOB os dias (menos ii
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Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÃ DO SUL

�Ies não são de nada •••

"CORREIO DO POVO"
assegura a eficiência do c�_seu produto. �:::'��_!)oI"I__r"o(l::�_"'-o.(::�-�::��::�_�::_-�::_<i::!�

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A s,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRI,EIRAS,
ESPINHAS, 'ETC.

�==========� .'

Lavando COrTl Sabão (Marca Ragistrada)

.

Virgem Especialidade
da CX�D 'WEIlEt HNDlU§IlRlAl - JoiIDlvHle

O ideal para cozinha, lavanderia e lávadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

COllftA CISPI,
OUfDI DOS CI·

BELOS f DEMAIS

IflCÇOfS DO I

COURO CABELUDO.
T.o'NICO CAPilAR

POR EXCELÉNCIA

s�ßÄ���Raf",
ESPEC,IAUlWiE' •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


