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Tenho que a evolução
I----------�----------------;---------------;--------------:---I do nosso planeta é o fa-

I fundação Diretor-Gerente: Diretor de Redação: Impresso na: ror principal . de muitos

I
Arfur Müller BUOÊNIO 'VITOR SCHMÖCKBL AUOUSTO SYLVIO PRÓD0HL Sociedade GráFica Anll/d. Ltd.. escritos, de muitas ocu-

pações de nossos escrt-
==================-=======�==============================I rores, de muito papel e

Ano XL JARAGUA DO SUL (S�nta Catarina), Sábado, 11 de julho de 1959 N°. 2044 tinta e, principalmente, de
muito tempo gasto sôbre
essa tarefa que cabe ao
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O t

·

I ,.,

I
·

d 't· I D·
.'

A·
-

R I ou construir, uma, que

pO eneia agro-pecuarío-avíeo a e m US ria - mamiza-se a ssociaçao ura cabe 'também ao homem

Atraente programa para o Dia do Colono Centro AOTo�'Pe�uário «João Cleöphas» - Hóspedes e visitantes convem - nos a segunda
� õ' que começa pelo fazer

a pujante classe rurícola
===========;; bem e não olhar a quem,

jaraguàense, por maís êste "Correio do Povo" a esse que é o nosso

invulgar' empreendimento w w w_.__.._................. próximo.
de repercussão Intermunt- Como sóe acontecer Deviemos já ter pense
cipal e Inter-estadual, na todos os anos, por oca- do em colocermo-nos co

evidenciação máscula de sião dos memoráveis mo uma simples rã presa
nosso dinamismo, dos festejos. da data magna à boca de uma serpente,
homens da agricultura, da do Município de .lera- grifando por socorro, e

pecuária,.. da avicultura e guá do Sul - o anl- afinal aponta ao longe
e do nosso trepidante' versário de sua funda- uma pessoa e murmura

ção - e a data augus- mos então baixinho: "será
ta do pioneiro coloní- que a pessôa de Deus
zador - o I) 1.\ 'DO ainda chega a rempo pare
'COLONO - 25 de I salvar a rã?" Qualquer
julho, - "Correio do um de nós pode ser a

. Povo" círcularé, como pessôa que aponta ao
.

o faz anualmente, em longe, que dentro de uns

edição especial, em curtos segundos acaba

de uma homenagem àquelas da- com o tormento da rã e

R b & A
.

It tas. festivas. com a fome da serpente,

OU OS ssa OS das últimas P o r iss o reduzimos salvando aquela que só
Exposições da

.
nossa. paginação, não nos faz o bem devorando

,

Quase que díäriamente l Associação circulando nosso serna- os insetos daninhos e

a imprensa de Joinville Rural nário no próximo dia destruindo esta que só faz'

divulga, fatos policiais 18 de julho. �"', o mal, devorando os pel-

que estão a merecer Penhorados ficaremos xes de criadores parneu-
maior intensificação de a todos os nossos gen- lares que são tratados

policiamento, apesar do tis anunci'antes e favo· com tento cuidado;

desfalcado número de recedores se, índepen- Já que se fala de anl-
praças destacados em ,

dente de qualquer pe- mats, vemos- pensar nesse
Joinville, Guar.ámirim e

r.ea.lizadora
de sua D!re-l d.� seu progresso ec�nô-

r:p�rque
_
tndustrtel,

.

cuj�s dido eplstolar, nos en- gado que é conduzido em

Jarsguá do-Sal. --, -- - 10rJ(� e de pQJ..eD_�u;l mlco....e.m.JD.do..,_o�idos•.. :a._&Star.a,Q��J1o.st.QLW)� .Yl9.rerg _d��d�",,_lqgo.�a f.l:eDs, c-omo -to�abemt
Não faz muito foi as- eoonômico de jaragua do De perabens, pois a 25 para orgulho nosso, de

.

sua matéria publicitária, vem sofrendo e morrendo.
saltada e (segu�do nos SuL" ,Associação Rural, seus Jaraguá do Sul, e do a fim de que poseamos No entanto, quem teve e

informam) v i o 1 e n ta d a Além do aprazível Pa- associados, sua Diretoria, Estado .de .Santa Catarina. provídencier a respeito. tem o privilégio de gover-
uma menor na 'Estrada vilhão "Artur Müller", com A Gerêlcia e Redação. nar e autoridade pera fa-

Itapoeú-Hansa, 'quando os seus stan�s racional- . NOTrelAS DA
"

zer e desfazer, cabe-lhe a

ela se dirigia -para a sua mente. const!uldos _p�ra o.s .

• � tarefa de estudar esse as-

residência. Graças a um e�posltores tndustrtals, (VI- 6a. ExpoSI"ão A g r o · Pe C.Oari a Novo �xito Literário sunto, que acho ser de
colono, atraído p e los- sírado por qu�se duas 'J grande importância, pois
gritos da menor, ela d��enas de mllheres de Inlollo '1lir Dias RallaDi Novo. êxito literário chegam vagões com 2 ou

fôra socorrida, eseapu- vlslt�ntes no ano passa�o) Engénhetro Agrônomo
vem de obter o novelista 3 mortos e outro tanto

lindo-se o monstro. - .nao descu�ou _

a Dlre- ,A Comissão encerre- míos são os melhores e jornalista Augusto Syl- quase morto que talvez
Outro caso aconteceu torta da Ass�claçao Rural gada da inscrição de que se póde imaginar, vio nosso Diretor de poderie ser evitado por

com o lavrador Streit, de na conAst��çao, d,:_ novas

I animais para 6&. EXPQsi- figurando -entre êles Redação, com a divulga- �eio_de encaname�t� par
Estrada Schroeder, as- �eJ)endenclas autonom�s, ção Agro Pecuária-Avi- novilhas e tourinhos de ção, já ém tradução ale. t!ndo de um deposito de
saltado e roubado em Jn��pendentes, de l!IaJor cola-Industrial, da Asso· raçã que serão uma mã em o semanário

cUlol
agua e passando parö os

quarent� iDil cruzeiros utIlidade
.

e comodl,d�de ciação Rural de JaraguA atração para todos. tur�l alemão de S. Paulo carros com mangueira,
q,uando v!aj�va com des· que se faZiam nec�ssar!as, do Sul, obteve completo' Já se movimenta a in· _ "Brasil-Post" _ do seu evitando assim as perdas
tInI) a JOInvIlle. agra�an�o pela� I.mha:s de êxito nos seus/ trabalhos dústria' para. expôr os romance histórico sôbre dos animais, quero dizer

No correr destas noU-
sua rrqUltetura flplcamente fazen.do .a inscrição d:e seus produtos que serão Joinville _ "Às Margens que a Estrada de ferro

ciss policiais chamamos ���ft�nl�sq�:rã� ����iU�i� 40 am�8Is, e:tfe üs quaIS vistos e apreciados por do Cac'hoeira" - com ainda poderia ganhar mais
a atenção dos leitores dade de 'apreciar no pró. se. ac am e os �xem- milhares �e pe�sôas, fi- prefácio do' brilhante e o proprietá!io t�mbém.
para o roubo. em grande· D' d C I pIares de !l0ssa adlanta- c�ndo aSSIm malS conhe- jornalista H. Lübato. Mes�o que nao eXIsta um

escala, de bicicletas, em
xlmo Ia o o ono. da PecuárIa. Cldos e consequentemen- Após concluida essa senflment? ,humano, mas

Joinville, veiculos êstes Pelo programa que di-. Queremos aqui
_
agra- te melhor procurados. publicação. dessa obra qu,: .servlra, para menos

que sã.o vendidos pelos vulgamos à parle nesta decer a cola.boraçao de hitórica (ainda não edi- pre)UIZO e falta de carne.

larápios nas cidades vi- edição, pode.se avaliar do todos que Inscreveram Como se pode ver tu- tada no. o.riginal, do ver-
Não sei se daria certo,

zinhas. Todo o cuidado dinamismo da atual Dire- os _seus produtos e que do está indicando que náculo), sua conclusão

é pouco 'na compra de toria da Associação Rural, es�ao agora tratando e teremos um grande 'su':' nu menci_onado semanA. mas para isso há os téc

bicicletas em segunda com a presença de altas CUIdando para que Jar�- cesso, pois a colabora- rio paulista, será oro. nicos, porque coisas mais

autoridades estaduais e guá tenha uma exposl- ção esté. s�ntl� das me· mance lançado na Ale- dificeis tem se realizado.
mão.

ção digna do merecimen, Ihore� po.sslveIs, e�ta�do manha, em formato de São coisas que devem

:--_...;.. -, to de seu laborio.so pôvo. as dIversas comlssoes 'livro, fato que provável.
nos interessar. Quero di-

\
.

�
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As atividades no Pôsto trabalhando sem c�ss�r mente coincidirá com a
zer també'!l que � desejo

A\ 1I\)rtfi1Thr-n° tIJlr�tfl\ llTrnAl��n°11--JI Agro-Pecuário ."João para que a AssoClsçao edição da übra no origi- �e uma viagem '!_Iua �u
� JP' IlUJP' (tU.�@. lU' lUl \lli1& lU'!L(QL Oleofas" seguem em rit- Rural e o pôvo de Jara- na1, português, no pais. a_ Mart�, talvez nao seria

mo aceleraao, construin - guá do Sul possam _Qr- Para o lançamento dessa tao rUIII� c,aso a gente
do e melhorando as suas ffu�har.se da ��sta do obra na Alemanha, o au., p�desse Ir Ia, .m�� co�o

Em dia8 da semana feira à tarde o Jeep instalações a diretoria DIa do Colono . tor c on t e r r â n e o terá nao se p.ode Ir _Ja, entao

que lioje finda verificou- pertencente ao M.A. con- da Associação Rural es- op'ortu�i�ade de a con-
vamos CUidar um pouc�

se na Prefeitura de Ja- tinuava com as rodas e tá elaborando u_m pro- A vi sam o s aos srs. vlte, vIaJar à terra de melh�r do n?sso planeta

raguá do Sul um, aeon- pneus "careca8" tirados grama que fará ultrapas. SANTOS TOMAZELLI e Goethe, após o 'inverno. e esticar �als a paralela

tecimento inédito. O Pre. dos jips da' Prefeitura� sar as expect.ativas de ADALB�RTO STEIN pa- europeu vindouro. da c�nstru�ao que. melho·
feito Municipal tendo que Mais ums prova de que todos quanto comparece- ra chegarem na ASBo.cia- Entrementes, Augusto

res dIas hao. de VI� e co

viajar à Capital do Esta· o crédito anda escasso rem na grande festa do ção Rural afim de toma- Sylvio acaba de concluo nhecererr.os que mnguem

do, não via jeito de se- e que, em desespero de próximo dia 26. rem conhecimento do ir' o. seu máis recenle tr�balho� de graça. Caro

guir com o "seu" Jeep causa "avançam" n9 Já foi lançada a gran· resultado dos exames romance _ "Com o Suor lelfor nao ten�o ce�tez�
porque estava mal de patrimonio federal para de tômbola que será soro das amostras de' terra do rosto" _ que tem por

no que. escreVI, mas d�
pneus. O problema, en- conseguir os seus obje- teada na festa e os prê, trazidas. cenário as belas paragens

uma cOisa estou certo: e

tretanto, foi resolvido tivos. Que o Ministério ,....,.._.. de Massaranduba Gua- que expressei-me mas ou

com toda a sem cerimo. da Agricultura ponha os � ? rámirim.
' menos pelo meu modo de

.

Ih t d d {= .� Pb' pensar. Leitor amigo, já
nia, trocando treIS pneus o os nesse es a o e : T" f

-

I
'

C I d �: . ara emzamo-nos com

(com roda e tudo) de um cousas, porque, a

conti-I:" .pogra OS - mpressores - or a ores i o produtivo e.scritor, a
que está chegando ao fim

J d M'nistério da nuaT assim, acabarápor J que m co t
do artigo, Pense, Reflita

aep o I : Há Viagás na Impressora '1.1••I1�- i . mprlme_n a�os e Julgue, para ver se estou
Agricultura (D. D. S. Aij perder, inclusive, o vei- • F ta VR por malS estas tao "Ig

�:
: '

.. .
'" -

certo ,ou não, porque eu
placa nO. 40�16 para que culo inteiro. Rua Mal. Deodoro, 768·:'_ JOINVILLE B mflcatlvas vitórias no tdmbém não sei se estou.
pUdesse realizar a pro- B mundo das letras nacio·
jetada viagem., Até 5&·_1 EVI SINSVAL er·.·······'r�·.··..,··.··....··,��·*··.··.·'r·.··.. ·�c.··.··,.·.··...··.··.··.··.c··....··.··r\·····tÖd n8i�. Alvaro Oonçalves

Inegável o recrudesci
mento Que se constata
anualmente em torno das
comemorações do DIA DO
COLONO - 25 de julho -
através do, quel jaraguá
do Sul, pela sua entidade
de classe, a Associação
Rural, se vem projetando
mais e mais no cenário
cetarlnense, como pioneira
dos festejos coloniais de
tradição.
De Simples e modesta

-exposição Agro·Pecuária,
a tnstlrulção rural, a me

dida que ampliava de ano

pare ano dS instalações
no .megnfflco terreno. do
s-eu Oentro Agro-Pecuário
"João Cleophes", na Es
trada Blumenau, aumente
va também as suas expo
sições, culminando com a

inclusão da indústria lera
guàense, num testemunho
eloquente da capacidade

municipais, além de visi
tantes de muitos municio
pios clrcunlacentes, agri
cultores, ruralistas, agrô
nomos, lavradores, numa

verdadeira festa' dê con

fraternização através da
qual Jaraguá do Sul terá
oportunidade de e x p o r
mais uma vez os produtos

Flagrante
da assistência

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"COR.KllO DO. POUO" Sr�I��I!.O��s D�!��I��II.. S O C I A· I S�
(fundaçao: ffrturmuller - 1919) dins públicos, criterioso

"" �
EmprêsaJornalística funcionário municipal, fiéJ !::i::====

"Correio do Povo" Ltda. cumpridor de seus deve-

1..---------.1'• 1958 • res, singelo e popular, " Ániversários
Diretor-Gerente- merecedor da' estima de

Eugênio Vitor Schmöckel seus concidadãos e de
Diretor de Redação: seus superiores na Muni-

ffugusto Sylvlo Prodöhl cipalidade, o sr. Leopoldo - o sr. Pedro Klein I
- o sr. Domingos Rech;

- Malheiros viu transcorrer Filho; - ii senhorinha Loni,
Impressão: data d t

.

- o [ovem Haroldo, filha do sr. Luiz Prestínl;,

Soe, Gráfica Avenida Uda.
em a e on em mais

um natalício de uma vida filho do sr. Ervino Hane- - o sr. Raul Driessel,
repleta de. trabalho, de mann; alto funcionário da fábrica
sacrifícios, mas coroada .

-. o professor Aristides de Bebidas Max Wilhelm S/A.
da dignidade própria de Gonçalves. Quarta - feira:
um trabalhador, cioso de Amauhã: _ a sra. da. Amende !de seus afazeres na me-

nurençäo de sua família. .

- a vva. Eliza Bertoli; Gumz, espôsa do sr. Ber-

Porisso, cá estamos - o jovem Benedito toldo Gumz;
para enviar ao feliz ani- Joaquim Mascarenhas; - a vva. 'sra.' da. Hele-

versariante, um forte e I - o sr. Julio Alves Rosa; na Wolski.

prolongado aperto de mão, - o sr. Henrique SchIleizer, Quinta· feira:
com votos de longos anos em Itapocuzinho. _ a sra. da. Emilia
de vida. Segunda _ feira: Bernardete Schmitt.

'

- o sr. E. Funcke; Sex&a· feira:

I
- o sr. Eugênio Soares, - o sr.' Pedro Rengel.

professor em Corupé; Sábado:
- o sr. Guenrher Raed·

ke, em Corupá;
- a senhorinha Leono

ra Roshammer, filha do
sr, Leopoldo Roshammer,
em Estrada Iaregué;

Impressor:
.õãuon Motta

Composição:
ffiJemor Grimm

Rud/bert ßurchordt
ffntonlo Molheiras

ASSINATURA:
flnual . . . . CrS 120,00
Semestral. . • Cr$ 70,00

ANUNCIOS:
Mediante contrato e a

'tabela em vigôr

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
Iidades do Município, Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de �ahta Catarina.

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

.

-

Órgão de maior penetração
no interior do nordéste

_

.

catarinnse.

Proibição
Eu abaixo assina

do -proibo terminan
temente a entrada
de pessôas em meu

terreno a fim de ca

çar' estragar planta
ções e outros dânos

I não se responsabili
zando pelo que pos-
sa ocorrer.

'

Manfredo Bornburg

FAZEM ANOS HOJE:

Sr. Afonso Klein'

,.- a senhorinha Luzia,
filha do sr. Lauro Demar
chl, .em Itapocuzinho.
'fer('a - feira:

- a srta. OUvia Wun
derlich;
- o sr. Eugênio Gas

cho, comerciante em Ga
ribaldi.

Tendo sido transterí-

I do para o Distrito Fe'.
deral, esteve em nossa

�----\----------------------------�----�I redação,despedindo·se,
Assembléia Geral Ordinária o sr. Afonso Klein, ex-

, estafeta dos Correios e

Editàl de ConvocaçãO' Telégrafos locais, e ex
combatente da Força

Pelo presente ficam convidados os srs. Expedicionâria.
acionistas a comparecerem na séde da Booíe- Ao sr. Klein aeom-
dade Bôa Esperança, Município de Jaraguá panham os nossos vo-
do Sul, às·9 horas do dia 19 de julho, a fim tos de feficidades ex-
de deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA: tensívos; à sua dígníssí- _

a),Eleição da nova Diritoria; ma família.
b) Prestação de Contas;
c) Assuntos de interêsse social.

Jaraguá do Sul,' 23 de junho de 1959.
ALBRECHT BEHLINß

Presidente
'

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
1('. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

.casar-se :

Edital n. 4.679, de 2-7·59.
, Dolcidio Menel e

Tereza Gonçalves
Ele, brasileiro, solteiro,

proíessor, domicilado e

residente neste distrito,
em Nereu Ramos, filho de
Tomaz Menel e de Rosa Q)oooro-..��
Silveira Menel.
EI b '1' I' Cure seus males e poupe seu

a, .

rasl eira,
,

so tetra, bom dinheiro comprando na

industriária, domiciHada e

FARMAGIA NOVAresidente nesre distrito, ... _
em Nereu Ramos, filha de '8 ROBERTO M. HORST

------------�

José Augusto Gonçalves a que dispõe de maior sortimen.
e de FiJisina Gonçalves. to na praça e oferece seus attj.

. gos à preços vantajosos
EditaI n. 4.680, de 6·7-59. l Rua Mal. Deodoro 3 • JaraguãCarlos Theophilo de Souza I

e Mello e �.��

Marcia Tavares da Cunha residente neste distrito,
Mello

-

em Jaraguãzinho filho de
(!_. !iIl!lIIt!II!il!&!M8�_=__�� Ele, brasileiro, solteiro, Walter Witt' e de

engenheiro, domiciliado e -Guilhermina Witt.FOTO PIAZER.A. residente à Rua lbituruna Ela brasileira solteira
66, Rio de Janeiro, filho de domé�tica domiciliada �'
Francisco de Sou z a e residente

'

nest'e distrito
Mello e de Cecilia Pereira em Ribeirão Grande d�
de Souza e Mello Luz filha de Rehihard'
Ela, brasileira, solteira, Gei;ler e de Elsa Raasch

doméstica, domiciliada e GeisJer.
\!@1!I8@I1!I8@I18ii!1!!l8I!!1!!lIfi1l!B8@_�RI!__ilISIi!j8!iiII!B8I!!IIil8I!I!B8I!!III!!lIlSI8SIi!I8IE(!) �sidcentle pnest� �idGade, à_

,

E para que chegue ao co.
Kua e. rocoplo ornes h' d d' d'...liC'.·..•..·.:�.·..•..·.: ..•..e-.x,·..• � : �, :�" de Oliveira 549 filha de

n eClmento e to os! man el

t
..:.-P Vlfniel de Olhos • Ouvidos - Nariz e Garganta :.;1 Mario Tavares 'da Cunha pas�ar °blpredsente I ed�tal que

M II d D" Q. b'
sera pu Ica o pe a Impren-

:,. DO 111 :.: T ev' o e e Iva -..Ja IDO
sa e em cartório onde será

�.
a lnes. ti d d d' S': MODERNA E PRIMOROSAMENTB INSTALADA : a xa o UIante I S las. J

i A melhor aparelhada em 'Santa Catarina � Edital n. 4.681, de 7-7·59. alguem souber de algum im-

�• R (D
' :' Udo WUt e pee:iime;ntQ acuse-o para os

i· ua Abdon Batista efronte a "A NOTICIA" � Hildegard Geisler fins legais.
: - J O I N V I L E - : Ele, brasileiro, 'solteiro, AUREA MÜLLERGRUBBA:::::., , li':::' I d d di! .....*··.·�r·:·*··*·�··.··.. ··..h...•••••.......,··,··....�:·.·'\··.,,:·....•••• ..If avra or, omicili'a o e Oficial

••I!!!!!!!�--'!!!!!�'

M U O'A S
I

,

FI'utileras e

Ornamentais

Laranjeiras,' Pe·
cegueíros, Ka
kíselros, Maci
eiras, Iaboríca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo":
go Ilustrado

ILeopoldo Seidel

Corupa
. -

MILHOES
oe PESSOAS ltll USADO co.
_ RESULTADO o PGPULA18

OEPURATIYO

ELIXIR 914
a SIflIS ATACA'TUt e IBBUIS.
o ........ Baço. o Corar;te. •
I.........,. " PulmOell. e P.,.
......u Dorea noa o ..

"'mo. Cecu...... Que cio Cabe..
Ie ARem'a.. Aborta.

Consulte om�
...... popglar depura"yo

ELIXI� 914
IAofeftaIYO ao o,..AI.mo. Aaracla,
.. como um Ilc6r. Aprovado coo

MO euxlltar RO tratamento da SI.
,
Flus. REUMATISMQ da m...

e.a orl.em. p810 O. N S. P.

DEPRONTE Á PREPEITURA - JARAGUÁ, DO SUL

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilió e tambem
em loealidades vizinhas

Proibicào
Proibo terminante

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

infratores.

Guaramírhn, 10. de
julho de 1959 -,

(ass.) Arno Zindars

aLIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Combate as

írre qulanda
.....__.J.....V"-' es das hm-

cöes periõdi
(as das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Esteve em nossa reda
ção, mantendo agradável
palestra com o nosso

redator-chefe, o sr. José
Isidoro Copi, Oomíssärío
de I Policia e que por
longos anos atendeu a
chefia de Delegado Au
xiliar de Policia local,
por cujos serviços e sua
transferência para Rio
do Sul, fôra homanagea
do com· lauto banquete
pelas autoridades e tôdas
as classes sociais da
cidade.
Trazendo � nos o seu'

abraço de despedida,
agradecemos ao brilhan
te policial a gentileza de
sua visita, formulando
votos de muitas felicida
dades pessoais e profis
sionais.

avó. ,Mãe. Filha.
Todas devem usar
a FlUID-SEDATINA !

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I-LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e. poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo urna l.O_BRIGUEIRA

_

MIIANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

(F=:::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::lr.=:::::::::::::::�=<::,:::::::::::::::::�
II Dl. IEIHClH[ IAlUfMIANN' ,II
II ' '

.

li

H M�DIUO �IRURGIAO II
!I Formado pelas Faculdades deMedicina das Univer� II
II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
ii I!
II 'I!

i! CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B IIII CLINICA OERAL I·
I li
n -, Longa prátiell em Bospitáis Europeus II
li Consultório e residência. ,I!
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
II

II CONSULTAS:

'I Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
fi Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas 1
ii· II

II Atende chamados tambem à Noite- li
It
--------...--------------__ .__.JJ�--------------------------_ .._._-...,-

,;.:===:.'!====--_::....-:::====::::=-=====:::::':�
fI ' '11
II •••••el. use.ul.·· II
II II

I, -

-

JARAGUÁ DO SUL - II
� II

Medicamentos e Perfumarias li
Simbolo de Honestidade ii
Confiança e Presteza II

A que melhor lhe atende ii
-, e pelos menores preços II

IL . _._ __Jj�_ _ _------------_._---_._ __._---_._ _�

_�
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"

Magresa
Cançaço
PaUidez

/

Fraqueza
Ê i.d....."..

ousodo ,
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Edital de aitação
.0 .

Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Dlreíto da Comarca de Jaraguá do Sul

.

Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei 'etc.

FAZ SABER aos que o presente edita-I de

c�tação, com o prazo de 30 (rrínre) dies virem ou
dele c o n h e c i m e n t o tiverem, que por parte de
CARMELITO ALFREDO FOSTER, por lnterrnédlo
de seu procurador, advogado dr. Reinoldo Murara
lhe foi dir!gida a .pe.tição do teôr segulnre r '·Exmo: am 1 ten. Juli 1959, im Alter von 67 Jahren
Sr. Dr. JUIZ de Dírelto de Comarca de Jaraguá do und t2 Tag nach kurzen schweren Leiden in

Sul. Vem CARMELITO ALFREDO FOSTER bre- die Ewigkeit abzurufen. �

stleíro, casado, eposentedo, residente e domi�i1iado Es trauern an seinem Grabe mit der

em Retorcida, neste Município e Comarca, através G a f f i n und b Kinder, Bruder, Schwestern,
de seu

.

esstetenre judiciário, advogado inscrito na Schwäger und Schwaegerinnen, und ein gros-
O.A.B., seção do Estado de Santa Catarina sob ser Verwandten- und Bekanntenkreis.
nv. 915, com escritório à Av. Mal. Deodoro 2!5, Von ganzem Herzen danken wir allen

nesta cidade, requerer a V. Exa. na forma do Arf.291 lieben Nachbarn und Bekannten, besonders
do CPC., a presente ação o.rdinária de desquite, Witwe Ramthum, Herrn Alfred Fischer und Frau
centra sua mulher Clemência Borges Poster baseado und Kurt Berndr und Frau, die uns so tréu
no Art. 317 inciso IV do C.C., atualmente'residindo und hilfreich zur Seite standen; Herrn Pastor

em lugar incerto e não sabido, culos motivos passa Rosenbauer fuer seine' trostreichen Worte im

a expôr : Que o peticionário casou-se com Clemência Hause und em Grabe, sowie allen, die den

B. f'oster, sob regime de comunhão universal de Entschlafenen zur letzten Ruhe begleiteten und

bens, no dia 28 de junho de 1944, lavrado no livro sein Grab so reich mil Blumen und Kraenze

,16, sob no. 1.196 fls. 94-verso do Cartório de schrnueckten.
C a s e rn e n tos do p r i m e i r o dis t r i tod e s r e Dan k e n auch vielmals Herrn Richard

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca- Viergufz welcher in letzter' Stunde ihn zur

tarina, conforme se poderá comprovar com a cer- Seite stand.
.

Wie eine Blume, die

tidão de casamento anéxa, doc. n. 1. Que deste Rio Cerro (Jaraguá do Sul), Juli 1959. welkt, wenn sie nicht im-

consórcio o suplicante não teve filhos e nem ha Die trauernden Hinterbliebenen:
mer von neuen getränkt

bens a partilhar. Que a suplicada após o casamento, wird, so vermag auch

não permaneceu 24 horas com o seu marido, isto Die Gattin: Martha geb. Goede unsere Haut sich Dur ihre

é, em 29 de junho de 1944, deixou voluntäriamente Die Klnder.: Arno und Frau Wally geb. Raduenz Frische zu bewahren,
a casa dó requerente, para não mais voltar. Que Hilberf und Frau Anroníe geb. solange sie einen hohen

após abandonar o lar, uniu-se ilegalmente com Camargo . Grad an innerer Feueh-

outro homem, onde ainda a bem pouco tempo vivia Roland und Frau Jlka geb. Flohr tigkeit aufweist. Denn

com êle, tendo vários filhos menores. Que alem Edle mit gatte Bruno Wolfr. sehen Sie: Iu der Ju-

desse procedimento injustificavel da suplicada, NACHRUF: gend i�t unsere Haut

abandonou ela voluntáriamente o lar conjugal, 11a p r a II mit Feuchtigkeit
15 anos, estando atualmente em lugar incerto e :nG������ �': n���: ?ChWere Tage; gefüllt. So enthält z. B.

ignorado. Que por essas razões, justifica-se a pro- entschwunden sind der Leiden Schmerz und die Haut eines' Babys
positura da presente ação de desquite na forma do {plage; noch bis zu 75% Wasser.

Código Oivil acima articulado, pelo qua o suplicante
du wohnst in einem andern Haus. Mit den J a h r e n sinkt
Dein Leiden war so lang und schwer, -

d h d
requer a V. Exa., se digne mandar citar a suplí- doch so bestimmt von Gotteshand ; te oc ieser Feuchtig-
cada por editais, para responder a competente ação nun fuehlst du keine Schmerzen mehr, I keitsspiegel der Haut,
ordinária de desquite judicial, cujo processamento bist jetzt daheim im Vaterland. denn sie vermag aus ei-

inicialmente deverá. obedecer as prescrições da
'

lei gener Kraft die ständig !

n. 968 de 10-12-49, e verificada a impossibilidade verdunstende Feuchtig-
da solução amigável, que se digne V. Exa. mandar ZUM THEMA "FRUEHJAHRSPUTZ FUER DIE keit nicht völlig zu er- �.M.!I

l;lvr�r o têrmo do ocorrido e citar novamente a, GALLE�� ElN KAPI.T,.EL 'FÜR WISSBEG1ERIGE gänzen. Sie heginnt zu
----------

suplíeada para se defender no processo até final ... � . '.
- dursten-zum Nachteil Del' Versuch wird sie.

sentença sob, pena de revelia decretando-se o
Steínonit, die Behandlungskur

I veran!assea,
die to d!esem Fan ihrer Schönheit. überzeugen:

.

'
.

'
. . .

. fuer Gallenstauungen und fuer von Ihr Yerlangt Wird. Dazu D
. .

kt Ih
desquíte fmal, para todos os efeitos legais. Caso vorbeugende Behandlung bei verfrehrt man folgendermassen : Wir müssen deshalb u rs t t g trm re

não atenda a citação, nomear-lhe curador e, pros- Gallensteinanfaelleu, hat eine I durch, eine genau dosierte und unsererHaut su "trinken" Haut die m ll ohwe í

saa

seguir na forma da lei. Desnecessário se torna o betraechtliche und s t a end i g ín' _genaueu Zeitabstae�d�n eilÍ- geben. Obwohl die Haut Nivea-Creme und wird

Alvará de separação provísöria de corpos porque wac�sende Anzahl von Freunllen zunehmende Ko�binatlon. von normalerweise o '_ glatt und sammetweich.
.

. .' � �! und Anhaengern gewonnen. Ans - rem pflanzhchnatuerhchen .

v n aus
OlM d b

)8 se acham separados de fato, hä varres anos. diesem Kreise sind nun verschie- _ Heilstoffen wird zunaeehst] sen her nicht getrrenkt orgens un a end s

Protesta-se por todo gênero de provas em direito dentlich Anffl�gen eingegangen, eínev-gruendlíche S.euberung werden kann, wurde dies Nivea-Oreme' heisst das

admitidas, inclusive o depoimento das testemunhas c:twa �er Art: .

"Was is� e_iient- und Entleeru�g der Verdaung�- durch die wunderbare sichere Rezept für [u
abaixo indicadas o 'que desde [ä se requer. A"sim

hch 10 der charakteristischen wege herbeígeíuehrt. Da�el- 'Wirkung der Nive -C gendlich schöne Haut.
.' ." blauen Schachtal ?" - "Muss kommt es, man kann es nicht ,. ,_

� re�e I 11 E d ·1
recebida e autuada, esta. com os documentos que man die Behandlung genau in oft genug sigen,. sehr geDau :�ooghch. .

Nlvea - Creme n a en r tel en dient

acompanham. Pede DeferImento. Jaraguá do Sul, der vorgeschriebeQen Reihenfol- darauf an, in welchein Malse bmdet Fett und Feuch-· Nivea·Creme seit drei

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

ASS., ge .durchfueh.re.n, m.uS�,�.n die und �u welc.h�m �eit�u,�kt das tigkeit in einer optimalen Generatiônen' Millionen

Jud. TESTEMUNHAS: 1 - João Rocha brasileiro Zelten genau e1O�alten. -:- und geschl�ht. !lei Ste!nonli koen- Mischun..... und verm g
von Frauen und erhält

.. '.' andere mehr. Diesem KreiS von nen Sie Sicher sein, dass alles .
15 a·h d· S h·· h ·t·h

casad?, marceneIro, r�s�dente em RetorCIda. 2 - "Wissbegierigen" wollen wir genau ausgewogeD und autein- somIt der Hant das zu-
I nen Ie c on el I rer

Alfredo Kampke, brasIleIro, casado, lavrador, resi- h i e rmit antworten. \Vie wir ander abgestimmt ist. DaDn rueckzugeben, was sie Haut.

dente em Retorcida. schon' verschiedentlich darleg- kommt, wieder zu festgesetztem braucht um glatt und Nivea - C r e m e ist jetzt
, ten, dient Steinonit der Durch- Zeitpunkt, eine ploetzliche starke, knospe�frisch zu sein· nicht nur in Tuben, son-

A petição acima transcrita levou o seguinte spuelung der Gallenblase und Gallenanregung, fast Gallen- h
.

··h
.

.

.

_ wege, um den Gallénsteinbil- reizung zu nennen wodurch die autna rende Wirkstoffe dern Ruch in der bekann-

despacho: DESPACHO: Para os fins de Lei n.963, denden "Griess" lIud vom Dann Gallenblase, die, u� uns bildlich und verschönende Feuch- ten Original dose uebe-
. �. Cl A • her eingedrúngeae Fremdkoer- auszu�ruecken, bislang der gan- tigkeit. 11 h ltI" h

de 10 12-49, CIte-se a re emenCIa Borges Foster, per hinauszubefoerdern: ande- zen Pr9zedur untretig und etwas
ra er ae 10.

por edital com o prazo de tfinta (30) diaS a ser rerseits, um âurch gruendliches gelangweilt zugesehen bat,
_

.' .

.

'
, Entleeren der Gallenblase die ploetzlich, und fuer sie grenzlich

rpublIcadO na forma da lei, para comparecer perapte A�sonderun� der Gallenfluessig- u.nerwartet a�s ihrer Ru�e a�f� O
....

e Harm'onl·o's "B·oqN"êste Juizo em data a ser designada pelo sr. Escri- kelt durc� die Leb�r anzuregen, geschreckt Wird,. und Sich Im rgaos
• etwa, wie man eIDen Brunnen I ersten Schreck mit aller Gewalt

vão, e contestar a açãc, no prazo da Lei. Outros- von Zeit zu Zeit leerpumpen zusammenzieht und dabei krref·
.

• ••
• T;'t muss, damit das Wasser' nicht tig entleert. Und damit wlere

sIm. mtlme-se o Autor CarmelIto Alfredo .ii oster, versiegt. Bei Menschen, deren das Gewollte erreicht. Zum

para os fins do preSentA despacho. Jaraguá do Sul Gallenfunktion Dor�11 ist. be- Abschluss folgt dano noch etwas
_ -. '

'

sorgt das der Krerper yon selbst; zur Beruhigung der Oa'le, damit
8/6/59. (a) Ayres Gama FerreIra de Mello - JUIZ wo aber Stoerungen vorhanden sie die I(ur nicht uebelnimmt. -

sind, und das ist leider bei der Das ist es, liebe Steiuonitfreunde,
Mehrzahl der Tropenbewohner was in den fuer manchen etwas

.
..

der Fall, muss man eben kuenst- geheimnisyoll anmutenden Beu-
Em Virtude do que fOi expedido o p�esente Iicb nachhelfen. Kuenstlich und tein und Flaschen der Steinonit

edital, pelo qual chama e cita a CLEMENCIA doch auf moeglichst natuerliche packung enthalten ist. Wenig

_

BORGES FOSTER, para comparecer nêsle Juízo, �ei&e! Diesen Zwe�k erfuell�� s:hei�bar- - und doch so viel

sala das audiências Edifício do Forum sido a Av. die altbekann�e� Oel�ure�, - eIDe Packung neuer Lebeus-
, '.. auf deren Pnnzlp "Stelnond" kraft fuer Ihre OaUe. Wenn Sie

,Marechal Qeodoro da F�mseca, nesta cl.dade, no �Ia aufbaut. Der Sinn der Kur ist, an Gallenstauungen leiden, oder
7 de aoosto do correnle ano, as tO horas, a firn de aSSIS' die Gallenblase dazu zu bringen, steinanfaellig aiud, und haben

Demais intormacões

lir a audiência de conciliação de que Irata a Lei dass �ie sich sel�sttaetig, aber Steino�it noch.nicht versucht -
com o Representante

nO. 963 de 10-12.1949 tudo de conformidade com a moeghchst �rae�ttg und schnell tun Sie es einmal: Jede gute Geral para os Estadm:
. _

' . .

, . � eDtlee�t. Bel normaler I:rnaeh· Apotheke fuehrt die bekannte d S C t
_

P
peflçao e despacho, relro Irans�rJtos,

_

ficando desde rung wird die Gallenblase ver- Steinonitpackang. Denjenigen
e . a arma e araná

já citada por todos os têrmos da açao e para con·, haeltnismaessig sanft angeregt, aber, die schon Steinonitanhren- PAULO KOBS - ex. Postal, 59 - São Benlo do Sul
testá-Ia, dentro do prázo de t O dias, contados da es be�.,.� ei�es zielllli�h kraefti- ge�' sind! hoffen .w'ir mit diesen Estado de Santa Catarina
data designada para a audiência de conciliaQão, sob gen

.

Tritts , um sie z� der Z�lIc:n Ihren WI8seusdurst he-
=-

. ....!
d I, E h

.

a h· f energischen Hindlungswelile zu ffledllt zu haben.
pena e reve Ia. para que ,c egue o con eClmen o

- da r� ou de quem in�tessar poss� mandou passar IF��������������������=� �������������!���������
O presente edital, que será afixado no lugar de ,cos- A .h k "8 b I" DF' A

· P
turne e públicado no "Diário 'da Justiça" e no jornal pO. e e c

.

u z r.
.

ranC1SCO ntoDIO iccione
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta

. ]�jl[�.D][CO

Cidade de Jaràguá do Sul, aos nove dias do mês de: J.&BAGUA DO SUL Çirur�ia Geral de adultos e criançab CI1-

junho do ano de mil novecentos cincoenta e nove.
- DIca G�ral - Parto_s - Operações - ,

Eil, AMADEU MAHFUD, Escrivão, o subscrevi. (a) MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN Moléstias de Senhoras e Homens.

Ayres Gama Ferreira Mello - Juiz de Direito. Especialista em doenças de crianças
. Das Symbol der Rechtsahaffenheif, des Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

IConfére coril o original; dou fé. Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie (Clara �ruschka), das 9 as t2 hs. HOSPITAL
AMADEU MAHFUD am besten zu den geringlten Preisen bedient. JESúS uE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

O Escrivão CORUJPA._ - sANr� CArARlI[NA I

Todesanzeige und
Danksagung t Todesanzeige 'und

Danksagungt
In tiefer Trauer teilen. wir allen Ver

wandten, Freunden und Bekannten mil, dass
es Gon, dem Herrn, gefallen hat, meinem lle
ben Gerten, unseren guten Vater, Grossvater,
Bruder und Schwager

Rudol' Hass

Es hat Gort, dem Allmaechtigen ge
fallen unseren lieben Vater, Schwiegervater,
Bruder, Grossvater und Urgrossvater

Carlos Bauer
am 30 ten. [uni 1959, um 14 Uhr, im Alter von
8t Jahre und 7 Monate ploetzllch in die Bwig

, keit abzurufen.
Wir danken an dieser Stelle alle Nach

barn -und Freunde fuer ihre Hilfe und ihre
Bemuehungen um unseren lieben Verstorbenen,
die das Grab mit Blumen am Iarezueenser
Munizipal Friedhof begleiteten und Beschmükten
und die uns Karten und Telegramme: sandten.

Insbesondere danken wir dem Pastor Hans
Riegel fuer seine Trostworte im Hause und em

Grabe.
Jaraguá do Sul, Juli 1959.

Die trauernden Hinterbliebenen

Schönheit durch

Feuchtigkeit'? .

?(epatina )/. S.
da penha, que
contem extrato
?(ep4fico con

centrado, nor
mTl1i�a aß

junções do

jlgado.

de Direito.

Acàbamento perfeito
Sonoriàade agradavel

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

Oroãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis
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"Panorama" - A estu- deiro espelho da atíví
penda revista paranäen- dade Ilterärtaportuguêaa.] .Enceradeíras - Llquidltlcedorss - Betedeires -

se visita-nos em o seu Descescadores de batatas - Moedores de

n-. 85, de junho último "Damiào" - Temos sôbre cerne, etc. Enfim a família "WALlTa" completa.
Além do seu habitual � a mêsa novo numero da iiiiiiiiiO;;i;;;;;i;;;;__iiiiiiiiOi iiiiioiiiiiiiiiii; ---:!

,fatto material, reporta revista "Damião", Rio, !�_!_!Ei!iillIiIiIiiiiEl,'=ii5iEiliilSll5liii!!liiilÊi,= ";-!:a:llii&IIIIEII' Igens, secções, artigos e
de ãmbito nacional, des-

crônicas, feminismos, es- tinada especialmente a Feb (Sezões, Malárias,
critos em apurada lin- amparar, esclarecer e r"'s Impaludismo Iguagem que honra a reabilitar todos os brasí. .." Maleitas, Tremedeira

nossa cultura, traz êsse leiros atingidos pelo mal - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

número a segunda re- de Hansen, Dispondo de

.portagem sôbre o escân ilustres corpo colabora- "Capsulas Antisesonicas 1-'dalo do "jogo do bicho" dor, onde pontificam I'
,

M."nancora"
no Paraná, reportagem nomes os mais oonsa-

corajosa esta que vale grados, médicos e oíen- I Em Todas as Boas Farmácias / Ipor um atestado eloquente tístas, com amplos co

da dignidade, da altivez mentäríos sôbre soeíolo- I 'É UDI produto dOS Laboratórios MINANCORA H
da 'independência, d� gia, pol j t i c a s, artes, ...

direção de '''Panorama'' le�ras,. esportes, econo- I - Jornville - Sta. Catarina - m
Traz tambem "Panorama" mia, Ilnanças, etc. '!5;&iô!l!-;lEi!!!ll!!iiiiiiiliiiiiiSliiiililliil==:a-j'==U :I==;I_u=ai
novo e concludente edi l'::::=:::::-:::::::::!::::::':-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::=::::::::::..\ Arno' e ela. Ast., nata Hus;
torial "Perguntas e Res- 11 u Herwicb e ela. Wally, nata RiJeluenz;
postas" da pena incon- Q A II nil [ II n l 'Iili Rep'reseatações VI"to' ri-a 11'11 Hilbert e da. Antoní", neta C"margo;
fundível, idealista e no- 1.) li I' U U [ I' U Ro/anel e ela. II/ca, nata Flor;
bre, do ilustre professor II DE II Eel/e e esp6so Bruno Wolll.

e destacado colega de ' II
II'

II

imprensa, AdolfoSoethe, CONTEM H "M. E II a II liV. II_,-------••1------
editorial este que diz EICELElnS

ii Av. Marechal Deodoro, 173 - Fone, 315 ii
bem alto da sobriedade, ii JARAGUÂ DO SUL - Santa Oatarína Ilq ..----------··------1III!!!!da objetívídade e da ELEMUTOs TOIICOS :1 I

imparcialidade da revista, Fósforo, Cálcio, !rseniato !i
-

, II, 't,'','orgulho do Paraná e e Vanadato de s ó d fo 11. Rub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu ii
glória da imprensa al- ii II

taneiro do pais. Parabéns, Tomco dos convalpscrentes ti·- Jeeps - Peruas - Automóveis DKW li
nobres colegas. Tonico dos' desnut�idos � 'T r a t o r e s d e, es t e i r a e P neu. .II aos �r:::��i��r��!a�acJ::!c1�0�0:�:��:�
"Utoral" - A já conceí- Os Pálidos, Depauperados, �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:,-;:::::::::::::::::::-p mento de seu inesquecível pai, sôgro, irmão,

tuada revista,' barriga-, Esgotados, Magros, Mães '-'0__ � - - -

-���...
avô e bisavô

verde, que obedece e se que Criam, Crianças ta- (''fi
- ...., -

" �
"

Carlos Bauer ,I

agiganta sob o idealismo quiticas, receberão a to- �� Dp. Reinoldo Murara
'

arrebatador dos irmãos nificaçäo geral do arga-
'

" Ia
ocorrido em Massaranduba às, 14 horas do

Páscoal e Nicolau Apös- nismo com o r 1 II A�V_ÔGAnO
-

II "dia 30 de junho de 1,969, com a idade de 81
tolo, na Capital, nos � <tllIDl' <Dfll1l,PIDltf1\ � .

-, anos e sete me�es, e vem externar por este
surpreende com o seu b,))cQI. �, � \LV II

I � intermédio os seus sinceros agradecimentos
número dedicado inteira Escritório ao lado da Prefeitura a todas as pessôas amígaa e vizinhos que
mente à personalidade .--------

- .a auxiliaram no duro transe por que passa-
Imortal de Jorge

Lacerda,I
c

JARAGUÁ DO SUL, J � ram, e .que acompanharam .
o Ialecído até a

numa magnifica coletâ- CampaDha de : �_
_ _

- _� sua ultíma morada, no Oeniítérío Municipal
nea de colaborações que Educação Florestal

� - = - -:- �@� ..,.-- de Jaraguá do Sul, bem como a todas as

têm como autores as
'

, ,'pessôas que enfeítaram a sepultura com
.

"1' O Serviço Florestal D W ld
.

M h flô
.

' ,

mars pnvi egíadas penas atenderá a todos os r. a emlro azurec en res e que envraram cartões e. telegramas.
da intelectualidade cata- interessados em assun- tJ.&SA DE SAUDE ,Ag,radece em especial ao Pastor Hans
rinense. Em registrarmaís tos reíacíonados, com' Riegel pelas suas palavras consoladoras
êste extraordinário acon- sílvícultura, tanto na Rua Presidente Epitácio Pesôas N°.' 704

,

proferidas em casa e na sep�ltura., , ,

teeímento na,s letras 6S- parte referente a con-'
'

(" )sul,tas, "como para antiga reSIdência de Emanuel,Ehlers Jaraguá do Sul, Julho de 1959.
taduais, cumprimenta- obtenção de mudas e CHmcai g'erai médico - CIrurgia de adultos e crianças
mos efuzivamente seus sementes.

_ PartQf . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
J.ovens diretores, exem� Parà melhores êscla-

I íf'
' recimentos consulte o

- Indutotermia - Bisturi-détrico - Electro-cauterização
pos magn lCOS para a "Acordo Florestal", ,- Ráios ,Inira-vermelhos e aLuis.
atual geração, na coli- -------------�
mação de um alevanta4o /p::::::;::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= ::::::::::::=::::::::.";\

�tt:�i�����'�
,e :edi§���� 'ljF'lr=�ii',-�i;;rnifi�lThelffiiifi�====lll Dr.' Orlando Bernardino II

� ii !I ' Cirurgião-D�ntista ' li
"UvrOS de Porlua�I" -l�.e- ii', II II II

cebemos, agradecidos, o II D •• O sny Cub a 'S D'Aqui D, o II!! Raios X - Infra Vermelho � Ultra Violeta li
Boletim Mensal do Grê. ii" 'II ii - Prótese ---; Clínica - Cirurgia - ii

mio Nacional dos Editôres II' 'CIRUBGIÄO DENTISTA li II '

- I!
e Livreiros, de Portugal, II � ii H o r á r i o: na cidaae todos os dias (menos ii

que nos traz, novidades!1 CoÍlsultório: Rua Marechal Flori�mo, 54 (Defronte a ,Con.feitaria Harnack) li!1 ,segunda e sexta-feira) ii
.,_ écos - bibliografias!! r JARAGUA' 00 SUL (Telef. 220) , "ir II Das 7 às 12 e das 14 às 19 hóras n
da .terra luzitana, verda- �::::=:::===:::::::::::::::::::::::::::;;::=:::::::::=:::-...:::::::::::::::::::::=::::::

'

:::::::::==::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::.j} \�::::::::::::=!'.::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::lJ
/.,;'
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, .",t Nota de Falecimento
e de Agradecimentô

• ·i ,
.

.. ..

Pela presente, ainda profundamente
abalados, comunicamos, a todos os nossos

parentes, amigos e conhecidos, o passamento
ocorrido no dia 1°, deste mês, aos 67 anos
de 'idade, ap6s curta mas dolorosa enfermi
dade, do meu querido esposo, nosso inesque
.eivel pai, avô, irmão e cunhado'

aO•••III.SI<o
,

Agradecemos aos nossos viziühos e co

nhecidos em especial à Vva., Ramthun, ao sr.

Alfredo Fischer e sra. e ao sr. Kurt Berndt
,e sra, que 'tantos auxilios !lOS prestaram

'Icarinhosamente. durante o doloroso transe ;
agradecemos, Igualmente, ao Rev. Pastor
Rosenbauer por suas confortadoras palavras
no lar e à sepnltura, bem como a todos
quantos acompanharam o féretro e cobriram
a sepultura com flôres e corôas. r

,

'

Agradecemos, outrossim, _ao sr. 'Richard'
Viergutz que nas derradeiras horas tantos

gestos cristãos para conosco teve.

Rio Cerro (Jaraguã do Su1), [ulho de 1959.

As famílias enlutadas :

A Viuv. Martb" Hilss .. nata Goeele;'
Os filhos :

,

Agradecimento

A Familia Enlutada
,

cunRA 'CASPA,
OUEDA DItS CI"

BELOS f ·DEMAIS

AUC,tOES DO �

COURO CABELUDO.
rONICO O,PIL'AR

POR EXCELÊNCiA

�==================��
PA R A 'F E R 10 A,S,
ECZEMAS,

,

1NFlAMAÇOES,
COC'EIRAS,
F' R I: E, I R ,A '5,
ESP'INH.AS, ETC.

�=-==============�r

Lavando'com, Sabão'

Virgem Especialidade
da CIA\,o WIE1rlIEl HNlIblU§1rJRlAlL , s�'õÄ� yl-Rat�1

ii -. ��
EspECIALlD4D,E' ,

I o ideal p,ara' cozinha, lavanderia .e lavadeira, po'rtanto não deve faltar em casa alguma.

,
'

-

.
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