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Artur Müller EUOÊNIO VITOR SCHMÖCKEL AUOUSTO SYLVIO PRODÖHL Soeieelade GrãFica Avenióa Ltela. taría de· Economia uma

='============!:::===========::!:::===========�===============;;;::=::=I comissão de marchantes,

I A XL J R Á, d 9' 9 N' 2048 que entregou um memo

��n!!!!!o!!!!!.�����!!!!!A�A!!!!!·!!!!!G!!!!!U��D!!!..'!0!!!!!.!!!!!S!!!!!U!!!!!L�,!!!!!(S!!!!!!a!!!!!n!!!!!t!!!!:a�C!!!!!8!!!!!t!!!!!ar!!!!!i!!!!!n!!!!!8!!!!!),�S!!!!!á!!!!!b!!!!!-a!!!!!d!!!!!o,�15�d!!!!!e!!!!!!!!!!8!!!!!g!!!!!ôS!!!!!t!!!!!o�!!!!!e!!!!!1�5����!!!!!o.��!!!!!!!!!! ríal, explicando não-maís
-= ser possível negociar

Inauguração do Escritório da ACARESC !�i;�!��!�����
Com a presença das I e o Ministério da Agri- mercado, o que acarreta

autoridades civis, milita- Promíssor aeontecímento em Jaraguä do Sul cultura.
.

o inicio de nova eorríôa
res, eclesiásticas e re- O limite do espaço altísta, valendo já cem'

presentante do sr.-Gover-
-:-. Início de extensão rural no, Município _ inibe-nos, no momento, oruzeíros o quilo; en-

nador do Estado, realí- uma apreciação suscínta quanto que, as, provi-
zou-se sábado último, EXTENSÃO RURAL, trabalho educativo da significação da dências tomadas para a

conforme anuneíado, 'a \ ACARESC em nosso Mu- descoberta do feijão, to-
solene instalação em nicipio, o que faremos ram coroadas de êxito.
nossacidade,àav,Getúlio'., .

..,
.

_

. füturaÍIlente.Aodinâmico Como se recorda, ofeijão
Vârgas ns, 668, do Ererí- ex-presidente Tru.mann, I com o �scrItórlO 'I'éeníco despe8�s d.e organIzaç�o engo• agrônomo-chete do estava eseondído devido
törío-local da Aseocíaçäo e que em noss.o E!tado daAgricultura, o..Govêrno do Bstrítörío b oe demaís Escritório. local, dr. Eli à ganância dos açam
de Crédito e Assistencia to.m?u a denomlDaç!l'0 de

. d� S.anta' Oatarína eon- são custeados pelo Es· Corrêa, agradecemos pe- barcadores. As medidas
Rural do. Estado. de Santa Projeto 17, organízado tríbuíu em 19ã8 com tado.em colaboraçãocom las gentilezas díspensa- tomadas provocarem a

Catarina (ACARESC). mediante contrato com a Cr$ 4.800.000,00. Os es- a FARESC. neste ato. das ao nosso represen- baixa do produto que de
, Secretaria daAgricultura critórios além disso são representado pelo dr. tante, jornalista Augusto 50 cruzeiros o quílo, está

Usara� �a palavra, 3a e o ETA da C!lpital Fe- mantidos .p�la� Prefeitu- Roberto. Waldy� SChmidt., Sylvio., Direto! de Reda-Isendo vendido agora por

'EoPl.ocrtuDlA a e, !' sr. r. deral, para cujo acõrdo ras MUnICIpaiS com as o Serviço. SOCIal Rural çAo. du Oorreío du Povo. 39 e até por menos.I orrea, eng , agrono-
'

mo-ehete do Escritório . ,'.

:::!:!�:.��&�o�� Vão al��rtar
.

mentiras DesaabeladasEscritórios a serem ínau, OS re OglOS \

gurados ao sr. dr. Glauco O P d PSD
•

tíd
o

f 1·Olinger, o sr. Eugênio Embora aceitando a rograma O o o :, numa Inves I a· Hl e IZ,
Vitor Schmoeckel, em' idéia de que suas en- compromete os homens de bem do seu partido

. nome da Ass o c i a ç â o trevistas com o. presí-
Bural e o. sr. dr. Murillo dente Eisenhower se- Não é de hoje que este E. quanto ao mais, que de Agôsto (Assunção de
Barreto de Azevedo, re- rão apenas trocas, de semanário v.em denuncia.n- j,ul�ue o p_ovo co.m quem Nosêe Senhora); 6)-2 depresentando 'no ato o sr,

I
pareceres e não nego- d ti t d

-

E d
G,o:vernador do Estado. O oíações, o. sr. Nikita

o as. n� c!as. en encio- esta a ra�aqf1 I� oe 0- Novembro (Finados); 7)
o f E C

A

K h
.

á
ses que msmuam aos ou- cumentos. -ProJeto de 06' d O b' (20 díeng. ene e, dr. li orrea ruc ev aproveitar vínres menos esclarecidos Lei nO. I I:. e ezem �o . Ia

apresentou' as extensío- a ocasião. que se lhe situações que, na verdade, Dispõe sôbre os dias de Natal). Paragrafo 1°.:

..m8t8J.l,-J._�as.8.DL,O 1W8�D. _w.!).i.;.6.pr�8_e,I)1ª,� .... .PJi'�8 " _' Jl�o 'J?i'8S.a,nL.:de ����,� 19.tlilr�� ...JJl.. lWll.,... i9J?i!l�Q A ,d_ata de,. �ã d� .Jul�o-Municipio, senhoritas razer um certo' puof'e-�- das mentiras. Recentémen. refeito MunIcIpal;' etc.: � -1)� GOt;E>NO:-
Hílta G a r c i a e Yeda 1'0 de propostas e de te, e por diverses v.�e�, Faço saber a todos os ser� de homenagem a Ia-

- Fischer, demonstrando-se oferecimentos espeta- o programa vem dlvul- habitantes dêsre Município borlose .c1�a�se pr�d�torasolicito no esclareci- culares li .seu ínterlo- gando notícias' sôbre um que a Câmara Municipal do MUDlCI�IO•. obrlga�d�
mento dos trabalhos dessa cutor americano; opí- ·pro.jeto de 'lei q�e dispõe vo.tou e eu sanciono a

o poder publIco mU�lcl'
notável ins t i t u i ç_ã o nam os o.bservado.res.; sôbre os dias de guarda seguinte Lei: Art. 10.: São pai, nessa data, orgaDl.z�r
em beneficio ruralista e

'. muniicipais., Como o nos- dias de guarda muoicipal, u� programa de festlvI:
obsequiando. os, convi- ,

, so d,iretor gerente, na qua- para os efeitos do art. 11, dades no qual s,: exaltara
dados com todas as in- SINAL DOS TEMPOS lidade de' vereador tarn- da Lei Federal nO, 605 de o trabalho e a fIgura �o
formações solicitadas no

_.. _ ,bém subscreveu o' men. ã de janeiro de 1949,' o.s colo��. Art. 2°.: S� serao

d�sempenho de suAas fun- Enquanto,nao baIxar o custo de 'cionado' projeto, houveram seguintes: 1) Sexta. feira permItidos .n!,s dl,!s. de
ço.es de chefe-agronomo'·d -

. á . d' °d pur bem espalhar aus Santa (variável); 2) Se- guarda.mUDlclpal, atl�l�a.
compet�nte, zeloso e VI ,a nao pagar as suas lVI as quatro ventos que fôra ê.Ie I gunda-feira de Páscoa; 3) des. privadas e admm!s-·
cavalheIresco.. . ,. ..' ,. "'t S d f' d P t tratlvas absolutamente 10-

Um dos JornaIS de Nl' 'VIsta da atual desvalori- o
_

autor a v!r criar SI ua- egu� .!J - eIra J e en e-
d'

,

I A t 30' O
Parabenizamo n08 com tero.i,!:Im 'sua edicão' des- zação. da mo.eda, retra- çao. de. macul� entre � co�tes, 4) 2ã de Julho Ispensave. r . . .

a FARESC em conse- ta semana. inseriu o. se- ção de crédito, alta exa- Legtslatl�o. e as. ComuDl- (Ola do Colono); 5). lã (Continua na 3&. página)
guirlQcalizarem Jaraguá guinta anúncio: «AVISO gerada do custo de vida, dades r.ehglOsas, e procu·
do Sul tão. uteis serviços A .PRAQA - José Ro- reso.lveu suspender todo ra, !a�to quanto pos5f�el,

----------------�---
,

o r i u D'd o s do acôrdo berto. Bittencourt, brasi-I e qualquer paga,mento de !,reJudlc�r a sua atuaçao., Parada de ônibus
Brasil EEUU at�avés do. !eiro, comunica a quem I d!vidas' até a no.r�alila- 'IOda mais agora .que os

Ponto 4 defendido pelo mteressar possa que em çao do custo de VIda. ment?res pessedlstas. o
,

. l·nter-m�nl·Cl·pal·, '

.

.

-

.
consIderam' o "provavel

Q••••••••••• .: ."'••••••••••J�,:: W' J� .:C":" " :� ••••••••• .:O'••••••• :� ••••••••• .:� •••••••y.:�� •••••••••"O candidato à Prefeifura _--

�
..' -,' =1 Municipal".

.

QUEM viaja 'de ônibus repetidas e aborrecidas
. ':J Nessas situações, é c1a para os municípjos vizi- paradas, gasto excessivo

l� Ttoa-O 1�I- I'!Jst '2� 1"11-a fatda �1 ��ie� :��:rSeá��p:.���U:� ���s�����ec:��:d��md�� ��PéCr���ust�:I, :i�����l:;.I W � � � - IJ -:1 afã de denegir a marcante rante o percurso, paradas quando sinaleiros de
l= =1 personalidade do- atacado. arbitrária ao bél prazer "Parada" indicariam aos

l� Comemorando ne'sta' data o nosso �J Esqueceram, entretanto, dos passageiros que lal- viajantes Os locais certos,

�:
que se deve· comb�ter o tarn, e dos palsageiros para to.marem, em co.n-

= 1000 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO bom combate. onde Impe- que sobem. Já se regu· junto, o ônibus de sua

�.. ra a verdad�.. Aleg'!ndo lamentou a parada dês' locomoção.? Espetáculo
�i d

conhecer o cllado proJeto, ses ônibus dentro do pe- deprimente, jocoso, culo-
g cumprimos o grato dever e agradecer demonstraram desconhe- rímetro urbano central, nial, êsse, de paradas con-
g a todos os nossos bons amigos, freguezes c�� co�pletdmente a. m�- a fim de não prejUdicar secutivas, de vinte a vinte

g
. terIa; pOlS que, eil? prImel· os taxis, como antiga- metro.s, às vezes, quando.

'I b d
•

t·, 1
A o

g ro lugar, o prolet<? em mente, quando o ônibus os pontos de "Parada"
e co a ora ores o Ines Imave apOlO com

B
nada faz refe.rencla a pro- levava o pass,geiro até solucionariam de vez êsse

!que fomos distinguidos durante a primeira •
paldda noHclé! e, e� se- à porta -de sua residência. inconveniente Bo. trânsito

ii g�ndo lugar, ele fOI subs- Idêntica medida regu' moderno, maior aproVei-
década de nossas atividadeS,1 imbuidos do : crlto PO! sete yereadores, l�mentadora estão. a !X�· ta�en,o.

do

.ho.rário.'7
e

I = dentre eres dOIs. vereado gIr os pereursos dos om· maIOr comodIdade dos

:. firme prop,ósito de continuar a bßm servir E res que na campanha pa�- bus inter-municipais, uma passageiros? Aqui fica a

�'::' :�
sada correram p�a chap.a sugestão, por exemplo, à sugestão.

a todos que nos honram com a sua vali�sa i do PSD e,�ue, sao pratl' Emprêsa ..Andorinha ", (De "Notas e Comentários",
- : cantes catollcos. de Jaraguá do Sul, ora de "A Notícia")

= preferênciao ! Em suma, para se co· enriquecendO sua frota
: = nhe�er da verdade, trans- com modernos e confor- ---------�

JA�AGUA DO SUL, 16 DE AGOSTO DE 1959.
\:'\ : e a justificação, cujo in- por que essa Emprêsa,
=, : teiro teôr poderá ser ve- em concordância com o

! JOÃO WIEST & OlA. LTDA. g rificado na Câmara Mu- Departamento de trânsi-
! - .

"

. _ B nicípal e os mais inferes· to, não determina o es·

: ',Rua �xp. AntOniO Carlos Ferrelr�, ,103 , "

I'
sados poderão obter, in- tacamento de "Pontos de

,

:
' '

= clusive, a respectivà cer- Parada" durante o per-• \, : ·d- .1 f' f"•..... ···�····:.:Jr····ft·�·,.:.:.··#·�r·.··.··...,··,··,··.·,··.·\····�r·,,··.····.,�,·.....··�c·.·······,.c-.·-:..··..·r·.··..···,..�r·..·.·� ti ao uO que se a Irma. curso. a 1m de eVitar as :... • �

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
I-----------------�-----------

I .

Seja um soldado da
produção respeitando as
resel'Vas fiorestais do
Brasil.

, -x-
O Bra�il precisa de

você para a conserva

çllo de suas fiorestas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SÁBADO DIA 15-8-1959

S·O C I A I S Anrea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
l°. Distrito da Comarca Ja-
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
Peters, filha do sr. José - Elizabet, filha do Paz saber que comparece-
Peters, sr. Manoel Albino Duarte; ram no cartório exibindo os

-- O jovem Flavio, filho - o sr. Ademir Bogo. documentos exigidos pela lei
do Sr. Gíardíní L. Lenzi; DIA 21: afim de se habilitarem para
- a menina Mailes, casar-se: .

filha do sr Helm u th
- O sr. Arnoldo L.

Bayer reside'nte em S�hmidt, industrial nesta Edital N. 4.691, de 7.8-59

Corupá; cIdade;.. João �irschen e

_ os gemeos, lngo e :- a ;meDlna Donílda Angelma Wasch
Guido Köpp, filhos de �r!del, filha d� sr. �runo Ele, brasileiro, solteiro,
Clemente Köpp, em Rio ... rídel, em Tres RIOs do

lavrador, domiciliado e
�""F��

Cêrro; Norte;.. residente nesta cidade, Cure seus males e poupe seu

- O garotinho Erminio
- a garo!mha Orteta

filho de Paulo Kirschen bom dinbeiro comprando na
.

Nicolini, filho do sr. Julio R a q � e I,
. f�Iha do sr.

e de Elisabetha Wolf FARMAGIA NOVAN· 1"
. Antonío Vteíra,

Ki hICO IDl;. o jovem Antonio rsc en.
- a sra. Elírída Hof-

Iílh d JÚI· N' 1·· Ela, brasileira, solteira,fmann, espôsa do sr. Egon 1 o o sr. 10 lCO IDl.
- dnméstíca, domiciliada e

Hoffmann, em Rio da Luz, residente neste distrito,
DIA 17: Nascimento em Garibaldi, filha de

Migel Wasch e de Cecilia
Erhardt Wasch.

Edital N. 4�692, de 7·8-59

Geraldo Tepassé e

Waltraud B. Henning
Ele, brasileiro, solteiro,

motorita, domiciliado e

residente nesta, cidade,á
rua Abdon Batista, filho
de José Tepassé e de
Leogata Gesser Tepassé.
Ela, brasileira, solteira,

daméstica, domiciliada e

residente nesta çídade,
á Avenida Getulio vargas
filha de José August
Henning e de Magdalena �

Eeier Henning.

Aniversários

FAZEM ANOS HOJE:

Está engalanado o lar
do distinto cidadão Ru
dolfo Reck com o nas

cimento de uma robusta
menina que na pia batis
mal recebeu o nome de
lsolde ..
Ao distinto casal en-

- A sra. . Asaumpta,
espôsa do sr. José Pava
nello, em Ilha da Figueira;
- a sra. Maria, esposa

do sr. Alfredo Vasel;
- a meninaMaria, filha

do sr. Francisco Luy, em
Garibaldi;
- o jovem Geraldo

Meier, filha da Vva. Elsa
Meier, comerciante em

Estrada Garibaldi;
- o sr. João Lauro

Joench;
- o sr, Ervino Lemke, ...:... O jovem Enio, filho

residente em Rio da Luz do sr. Germano Santos,
Vitória; professor em Rio da Luz.
- Da. Elena Borges, DIA' 18 :

espôsa do sr, J,oão Vir-
_ A sra. Glacy Ribeiro,

gílío Borges, residente filha do sr. Pedro Ribeiro;
em Corupá; _ Leonida Boshammer,
- a sra. Maria dos filha do sr. Leopoldo

Santos Zapella, espôsa Boshsmmer em Estrada. víamos os nossos cum

do sr. Pedro Zapella, em Jaraguá; prímentos pelo tão Ifeliz
Ilha da Figueira. - a j o vem Maria acontecimento.

FAZEM ANOS AMANHÃ: g:!���:,AI����ae�t :�
- O jovem Osníldo Itapocuzínho;

filho do sr. Adolfo Barte1; - a menina Amantíne
- a jovem Iracema Scheuer, filha do sr. José

Scheuer, em Jaraguá 84.
--------------------------------------

DIA 19:

- A srta. Derotbea,
filha do sr. Pedro Mas
carenhas;
- a srta. Benta Alzira,

filha do sr. Pedro Mas
carenhas;

CONTÉM
SR. TARCICIO DE OLIVEIRA MOTTA EICELEITES

ELE.UTOs TOIICOS

Deflue na data de
hoje maiS um natalícío
do estimado cidadão,
nosso particular amigo,
sr. Tarcicio de Oliveira t

Motta, func. aposen
tado da Rêde Viação
Paraná-Santa Catarina.
Graças às qualidades

de seu coração, suas

apreciáveis vírtudes
eívícas, soube o pre
zado aniversariante
conquistar vasto cir
culo de amizade, que
terão ensejo de nesta
data, tributar ao nata-

I
.

�liciante as provas de

A VIDA ETERNAestima e amizade às
quais faz juz.
Ao sr. Motta os nus- -

\

sos cumprimentos.

I
A questão que maís preocupava o espírito

dos homens no tempo de Jesús era a vida eterna.
,"'--"'--' --.- --- - -- ----- --- - A soluoão fOI· dada pelo Divino Mestre nesses
.,•••••

_ •••_----_•••••••••_--_._••••••_._ _--------_.- , y

h ii termos: "AQUELE QUE OUVE A MINHA

li A V I S O ii PALAVRA E CRÊ NAQUELE QUE ME ENVIOU,
II ii TEM VIDA ETER�A".
" t.11III Aos d e v o tos de Nossa Senhora de

II
A certeza de salvação

é, pois, uma realidade
ii Lourdes avisamos que dia 23 de Agõsto II

para quem procura co-i! (Domingo) em Massaranduba haverá FESTA ii h d dii II n ecer a von t a e e

II do Imaculado Coração de Maria - Iaaugu- n Cristo, ouvindo a Sua
ii raoão da Gr u t a e Extracão da Rifa de li palavra, e que crê since-
ti v v II D:I Motocicleta "Java". II ramente em eus.

:,;1'.' A festa. será abrilhantada pelá banda li!! Quando Jesús fala da
crença em Deus, não se

II dos Marianos de Gaspar. II refere unicamente à acei-
U Pe. Anlonlo fitaria luezernwskl S. D. B. li tação da existência de

�:::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji Deus. A re ligião, pa ra
mui tos, não vai além
disto. Não' deixa de ser

'alguma coisa, mas é mui- Normalmente uma pes-

Orgãos e Harmonios UBOHN'" to ,pouco.' Je�ú� diz ,ue soa passa da vida para

. �t� os demoDlos creem a morte. Só se passa de
em Deus, e ainda acres- um estado espiritua] de
centa que crêem e éstre- morte para o de vida
mecem. O ensino de Jesús es,piritual, pelo poder de.
nos leva a pensar em Deus. Só a voz de Deus
algo mais profundo. Crer pode ser ouvida nos do
ê ter sincera confiança mínios da morte. Só Deus

.

em Deus como nosso Pai pode dar vida ao pecador
celestial; ê conhecer a nato em seus delitos. Eis
Deus como foi :Êle reve- porque o apóstolo São
lado em Oristo. Paulo declara que "O.
A vida eterna é uma SALÁRIO DO PECADO

bênção para ser alcança- É A MORTE, MAS O
Demais informações da nesta vida. O Mestre DOM GRATUITO DE
com o,Representante diz: "TEM VIDA ETER- DEUS É A VIDA ETER-
Geral para os Estado� NA.!.!. Alcançá-Ia-emos no NA' POR CRISTO JE-

de S. Catarina e Paraná presente, ou nunca será SÚS, NOSSO SENHOR".

I
PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - São Benlo do Sul nossa (F J A C· ''120 R')Af" d

_.. .., alxa., - lO
Estado de Santa Catarina Im e que nao pal- .

1- -= rasse nenhuma dúvida Rev, Rafael Zambrolll

Acaßamento perfeito
Sonoridade agradàvel

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

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogas Gratis

- A j o vem Maria
eacilda, filha do sr. Paulo
WUnderlich, nesta cidade;

o sr. Engelberto
Freiberger, residente em

Estrada Itapocú;
- o jovem Braulio

Junge, Iílho. do sr. Arno
Junge, em' Joinville.r
DIA 20:

Fósforo, Cálcio, Arsentato

e Vanadato de s ó d í o

Tonlco dos convalese8ntes
Tonico dós desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

niticação geral do orga-
nismo 'com o

no espírito de seus ou

vintes, Je s ú s diz que
a que I e que tem vida
eterna "NÃO ENTRARÁ
EM CONDENAOÃO".
Que transição maravi

lhosa se processa! Em
bora a vida e a morte

sejam os polos opostos
do Universo .Moral, Jesús
fala também que aquele
que tem vida e t e r na
"PASSOU DA MORTE
PARA A VIDA",

2

Registro
Proibo

.

terminantemente
a entrada de pessoas em

meu terreno sítuado em

Estrada Corticeira, muni
cípio de Guararnlrlm, afim
de caçar, estragar planta
(Iões e causar outros da ..

nos, não me responsabill
zande pelo que possa
ocorrer.

Guaramirim, aos 29 de
julho de 1959.

Alvaro Franceseki

Ce ROÍlERTo M. BORST

a que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

I

PRISÃO DE VENTRE
EstôMAGO. FíGADO E IHJESTIHOS- E para que chegue ao co

nhecimento de todos, rnandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório. onde será

. afixado dur ante I, dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

fins regais.
AUREA MÜLLER GRUBBA Mlii.läilaiMllijijllWilllliill

Oficial

Proporcionam bem-estar gera',
fadlítam a' digest�o. desccn
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do �
.

tt=:=:::::::-.::::-.:::::::::::::.;:-.::::=:-.:::::::::::::::::::=:.......:::::-.::::::::=.1:::::::::::::::::::�
ii ]))1. IEIHCIHI J[AlUfM!NN II
II li
u MÉDICO CIRURGIAO u

fi F'orma.do pelas Faculdades de Medicina das' Univer- '11
� li

II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
II �
I! CIRUROIA - SBNHORAS ....:.... PARTOS - CRIANÇAS B li
� li
I CLINICA OERAL -!III

Longa prattlea em Hospitais, Eorope"os "
Consultório e residência: ::

Tel. 2')i4 - Rua Preso Epitâcio Pessôa, 405 ii
CONSULTAS: EI

I
' n

Iii! Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas u
ii

ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIJI!!

II Atende chamados tambem à Noite II
�::::::�::::::==:::::::::::::::::::::==:::=::::::::::::==::::::::::::::::::==::::::==�

t indicado
llO8 caaos de
fraquezil. pali
d�. ,magreza e
faatio.
Em Bua fór'

mula entrlHU

Vanada�o de
-s6dio. 'Licitina, 'Glicerof08fatol,
'Pepalna. noz; d�) Cola, et.c, de
aQão pronta e eficaz DOS casOB

de fraqueza e neurastenias. Vana
�iciJ é' indicado para homena, mu
,Iheres 'e orian988. sendo lIua fór

.

,mula licenéiada pela, Salide 'Pu-
blica:.

j
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Mentiras
Poder Executivo, dentro publicação. "Assinaturas legislações anrertores têm solutamenteindispensáveis
de sessenta dies, expedi- dos apresentantes do pro- procurado Interpreter os ao serviço com o público
rá decreto no qual regu- leto : Leonidas Herbster. ditames 'da Conssírulção Há que se pensar em
lamentará a fiel execução Vilório Lazzarís, Eugênio Federal, de que resultou atualizar a legislação, no
desta Lei, definindo as Vitor Schmöckel, ,Francis- a Lei nO. 77, de 4 de tadamente nos setores em

exigências e especificando, co Pavanello, Alvaro ôe- Novembro de 1950, não que o executivo é inter
tanto quanto possível, as vertane Piazera, Murillo contando a Lei DO. 70, de mediário entre o empre
emprêsas a ela sujeitas, Barreto de Azevedo e 21 de Agôsto de 1950, gado e o empregador,
ficando desde já incluídas Victo Bauer." que anteríormente dispu- sujeito a lefigio pela dú-
entre elas as de serviços nha sôbre matéria das vida que uma lei mal vo-
públicos e de transportes, As razões que acom· maís relevantes em nosso tada encorpora. Daí tarn
Art, 4º.: Ficam revogadas panham o Projeto Munlcíplo - a criação bém a importância da re-

as leis nv, 70 e 77 e de- \ do Dia do Colono -, gulamentação da matéria
mais disposições em con- Encamlnhando .

a V. S. efemeride destinada a ho- .,

trário, entrando em vigôr o pr<?Jet� deA lel ane::,o, menagear o estelo da nos-
De afog�dllho, as pr�s.

esta lei na data de sua
I que dispõe sobre os dlas

se vida pelítlco-econômí- sas, do dla para a noite
de guarda municipal, te- co-administrativ .

e, port�nto, sem �":I estu-
nho a certeza de que si a

o
do detido da matérta, po-

Câmara Municipal legislar Examinando-se atenta- derá levar o Município a

••••11• sôbre a matéria, ela esta- mente a matéria sob apre- criar um intrincado stste-

Die meisten Heilmittel kom- rá dando aos seus muní- clação, ventícerse-se-é que ma de legtslação, toda
men und gehen. Bei einigen cipes os meios adequados a Lei nO. 77, em seu artí- feita de emendas, substl
verhaelt sich dies aber anders, pera bem erender às exí- go 1°. inclui nove dias de tulções e inovações que,
sie ueberdauern alle wechsel- gências a que têm de se guarda, dentre êles datas ao envez de simplificar
vollen Zeiten und erfreuen submerer o comércio e a previstas pela própria Lei complicam o sistema.
sic� von Jahr zu Jahr eines
immer groesser ,werdenden indústria no cumprimento Federal nv. 662, de 6 de

E
-

Abnehmerkreises und dies das demais normas legais. Abril de 1949, quando
' público e notório que

sind die wertvollsten Medika- A matéria que até hoje deveria apenas destacar a legislação deverâ ser a

mente. Zu ihnen zaehlt "EU-
sempre Iõ a t rida a em sua legtslação o cons-

mais clara possível, de
FIN", das altbewaehrte Mittel .

or ,pr.e e
'.. f' '1

•

t t a- na-od t d tante art. 1 J da Lei' Fede. aCI 10 erpre eç o e
zur Behandlung des Asthma espet o as reis mUDlCI-

d d ll
Bronchiale besonders zur pais já existentes, cresce raI nO. 605, de 5 de lanet- esor enada, em mgua
Prophylaxe des drohenden de importância nos tem-I ro de 1949 que se enun- gern empolada, cheia de

Anfalls!, pos atuais, em consequên- cia no sentido de que
bêcos sern saída e de tais

Rechtzeitig (.) - also schon cia do dlscípltnamenro do "são feriados civis os
ciladas que nem mesmo

bei den ersten Anzeichen des '. . _ . os ínreresaedos mels es
Anfalls - eine Tab I e t t e trabalho, onde pontifica a declarados em leí federal.

-

EUFIN I Als Vorbeugung ge- frequência' aos horários São feriados religiosos oe
c1arecidos as poderão

gen Anfaelle waehrend der do trabalho e a retribuição dias de guarda, declara- evitar, \ INacht und
_

in den fruehen salarial. dos em lei municipal, de Diante desse raciocínio
Morgenstunden nehme man

A C
A

••

M
..

I
A

d dl
- , . '

.abends vor dem Schlafenge- _

amare uADlclpa, acor o com � tre I(;�O e que se projetou o anexo,
.", hen 1-2 Tabletten. por seus altos valores em local e em numero nao que incorpora toda a ma-

superior a sete". téria sôbre () assunto, dei- De acôrdo:
A exata disposição sôo xando ainda, ao Executivo Herdlio A. Ja Luz

bre os dias feriados civis a faculdade de entrar em (ad,:,ogado)
e religiosos é de impor- minucias, em especifica- �=====================

tância fundamental, si ções que permitam a exata

considerar - mos de que aplicação da Lei.

situações de emergência
não podem resolver o pro-

I
blema, mórmente diante
da Lei no. 605, de' 5 de
janeiro de 1949, que dis
põe, sÔQre o reP9pso se
manal remunerado e o
pagamento nos dias fe·

1=====================1 riados definidos por lei
federal e municipal.
Conflitos trabalhistas

têm gerado. ri idéia da
modHicação da Lei n. 77,
afim de que, definitivamen- ==========:
te seja disposto em lei
especial os dias de guar- Proibiçãoda, regulando o poder 1Executivo, posteriormente, Proibo terminantemen.
as exigências que a pró- te a entrada de pessoas
pria lei guarda, éom res· em meu terreno' situado
peito ao desenvolvimento em Vilà. Nova, estragan
da indústria e comércio (lo plantações e causar

M I L H'ÕES municipais, especificando, outros danos. Não me
na medida do possível e 'reposabilizo pelo que
dentro _ do momento atual, possa ocorrer aos con
as emprêsas â ela sujei- traventores desta proi-
tas,. considerando-s�, �s-, bição. '

peclalmente. �s permlss.oes Vila Nova 17/7/59,
Para as atiVidades prlva-

'

r_-::::-1(.i)Io-�0.0
-

......_...�
-

....�·-�""·oo(I-PJ"",,,,,·-<,-e-,,,,·""(-e-....·""(-!Joo.of"'C�-,oj-�c.-�'"
das e administrativas ab- (ass.) M;gu�1 Müller :prD�e �ei�oid� :Mu�a��-'

E.cr!���::::��:'t�ilura �

Descabeladas (Continuação da la. p�gina)

Estas as considerações
em torno do projeto que
tenho a honra de enca

minhar a V. S ....

brlnirt ralcbe und sIchere Hilfe bel:

_Gicht.
Hexenschuss.

_

Rheuma. Kopf- und
Ischias. Nervenschmerzen.

Erkälfungskrankheiten '

TogaI lOst die Harnsäure und bewJrkt die Aussebeldung der sehäd-

o
lichen Krankhel!sstolle. Keine unangenehmen JQebenerscheinungen.

, Einfache Anwendung und Dosierung in Form von Tabletten. Weit

i'" !iber. 7000. Aer,te bestätige ... - die hervorragende, schmer-,stillende ..nd

't.. heilende Wirkung ..ön Toga1. Nehmen Sie daher vertrauensvoll Togall
...

Apotheke "Sebulz�'
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringaten Preisen bedient.

....l:c=•••:••4. ,.i� ••••••••••••• .v. :••w•••••••••• .:�.·• .ue.ue .�••••••••·.,.i�.ue •••••• .:� .·a a·e ••• .:� ••••••••• .:{�•.::ti �
I g C1filiea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta B
B DO BIt.. ....11•••11 B
f: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :�

.-:::::::::::::::-:::::::::::::::z:::=:::==:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::====::::_... �� A melhor apa'relhada em Santa Catarina �J
ii ' li f� Rua Abdon Batista (Defronte a "A .NOTICIA" �l

II Representa�?es Vitória II � ,.n ,�,�.,�.�".�.�,,:,�,..�= )
r;=;.;-;;'=;==�:;6=;;;;:=.'"� II .a IIIE" Is 111Va ii Dr. Waldemiro MazurechenII ii Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 I!

II - JARAGUÁ DO SUL - ii JARAGUÁ DO SUL '- Santa Ca&arina CASA DE SAUDE

II Medicamentos e Perfumarias II � Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:
li !! Cl b t d F N M Alf R (antiga residência de Emanuel Ehlers)
iili Simbolo de Honestidade .:!.;!

�,u -agen es a . ' .

- a omeu
:i Clínica geral médico - cirurgia de adultos e criançasOonfiança e Presteza ii - Jeeps - Peruas - Automóveis DKW _ Parto!' . Diathermia Ondas curtàs e Ultra-curtasII A que melhor lhe atende !.!. II T t d e es te' P neu II lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

II e pelos menores preços , II II
.

r a o r eSIr a e . ii _ Ráios Infra.vermelhos e azuis.
l..\... _ • . ._ _ __._ _..)j i\._ _ _ -.--.- -.-- . _ :-----.-01. .1 • ...� _.------------_._---_._.__ -._----.,..__ �-_ _._- _ _ _-_.._ _.-.__ _ " ...._- ..•...._-_ _--

• •

IMUOASI I

Frutiferas e·

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci-'
eiras, jabotica-

,

beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam
-

Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupà
-

E' o que há com res

peito ao' assunto� E agora
"programinha" ?
Quanta futrica repelente
Mas, sendo de origem

do "programinha" do PSD,
nada oausa admiração.

Atenção) Importante)

IE PESSOAS lã USiDO CO.
BO. RESULTADO o POPULNJ

DEPURATIVO

.

Escritório no prédio "A Comercial LIda"

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122 ,

...

laraguá do Sul '

Causas Judiciais
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO,

advogado, com escritório à Av. Mal. Deodoro
uo. 122, nesta cidade, comunica aos seus cllen
res em geral que medianie acôrdo de inter
câmbio de bancas de advocacia firmado com

escritório de advocacia do dr. Hercílio Alexan
dre da Luz. em joinville, está perfeitamente
aparelhado para aceitar e defender causas em

.rôdas as comarcas da zona norte, abrangendo
os municípios de São Francisco, Araquarí,
joinville, Guaramirim, jaraguá do Sul e Coru
pá. Êste intercâmbio de serviços lurfdlcos em

quaisquer das comarcas citadas não acarretam
onus extras de qualquer espécie aos clientes,
evitando-lhes viagens e despesas pessoels
anteriormente inevitáveis.

Este acôrdo de intercâmbio entre as vá
rias cidades capacita os escritórios de advo
cacia mencionados a advogarem principalmente
em ações trabalhistas ne Iunra de Conciliação
e julgamento a ser instalada em joinville, de
fendendo os interesses das parres sem neces

sidade de se locomoverem àquela cidade.

Compõem êste Serviço de Intercâmbio de
Advocacia os seguintes advogados: Hercílio
Alexandre da Luz, Ruy Parucker, Evl Alexan
dre Varela (em [olnvllle] e Mário Edmundo
Jardim Lobo (em São Francisco do Sul).

jaraguá do Sul, julho de 1959.

Murillo Barreto Je AzeveJo
(advogado)

ELIXIR 914
• SIRUS ATACA THI • II&AIlS.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A IlOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto .

deito Dispens:tt, purgante e dieta!
SERVE_PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e -4
-

ProteJa a saúde de seus filhos e a :,ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma 10MBBIIIOEIBA

.

.llnCOR! para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

Dr. Murillo Barreto da AzeYe�o
I

o Pl...... Baoo. o Coraoa.. e
E.romaco. " Pulm6e8. a Pe.e
Produz 00 nos o.........10..
tIeIno. Cap Queda do Cabe-
Ie Anemia. e Abortos,

CGn.u"'om�o
.to.. o popular depurauvo

ELIXIR 914
ltIoIeMIVo .. o'PAlsmo. Airada.
... coma um Ilc6r. Aprovado coo

lftO auxilia' no tratem.nto da SI.
FlLIS. REUMAraSMO da me.
... or'••• , pelO O. N S. P.

Dr. Franeiseo Antonio Piedone
JH:�DICO

Cirurgia Geral de adultos e criançab CU-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I' (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

I COH.Up,A - SA::J!IInCA CA�AH.J[NA

I ii
1 �

ADVOQADO ·1

I
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Ficam convidados os Senhores Sócios 11 comparecer à
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 do cor- Abrigou'o, campo do lado." em sua grande area ..
rente - 5a. feira -, às 20 horas, no salão do Bar e Restau- B di don

.

It' d d
raute Buhr, à Rua Cél. Emitio Jourdan, afim de deliberarem ' aepen I, no ommgo S o ain a po 6 causar

.

Com a presença de díscorrendosôbre as fina. sôbre a seguínte ordem do dia: ... '.
passado, a maior asais- sérias dotes de cabeça

altas personalidadesjara- lidades da cACARESC» ,1°.) _ Discussão e aprovação do relatõrío e contas da tencià jamais vísta
:

em àquele apítador, pois foi,
guäenses, foi inaugurada Naturalmente não lhes Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal; ,Jaraguá do Sul, para a's- camo se sabe constado
a secção burócrâtica da traria pormenorea exatos 20.) - Eleiçijo da @'etori� para o biênio 1959/61; .'. sistir ao jogo em que o em sumula e a FCF não
A C 30.) _.Eleição do Conselho' Fiscal; "

« ssocíação de rédito .da inauguração, por não ,40.) _; Fixação de jóias e mensalidades; I
Baependi iria' queimar deixará passar em bran-

e Assistência Rural de me caber a missão de .

,5°.) -,- Assuntos gerais.
.

. .os últimos cartuchos, na oas nuvens, assunto tão
sànta: Catarina» (ICIHESt). repórter, congratulo-me]' ':. 'NOTA: Não havendo número legal na . hora acima tentativa de prosseguir sério.
A «ACARßSC» é uma .únícamente com' esta mencionada proceder-se-á ii Assembléia, de acõrdo com o entre o� sérios candida- A nota destoante .ría

. -

"1
.

. que dispõe. o art. 59, § 1°.. Iassocraeao .CIVI
. CODJll'- nova repartição, que. Jaraguá do Sul, 12 de Agôsto de 195�. tos ao titu o máximo es- partida, foi sem duvida,

gada ao ídealde extensão trará, COmo tem trazido Eugênio Vitor 5chmöckel _ Secretário Geral tadual. O jogo apresen- aquele em que o atlêta
rural, dando ao, homem a outros municipios, nó· Visto: Wolfgong Weege • Presídente '

. tou duas fases distintas: Nilton. si é que se possa
rural ,e sua familia, co- vos médotos e formas na primeira etapa foi o chamar de atléta eíemen-

nhecimentos que lhe per- de vida melhor ao agrl-' América que teve maior to deste "naipe", mos-

mitam realizar uma me- cultor e pecuarista norte- AR.TIG''O.'. DA'" SE'MAN.A·
. presença no gramado, e trando seu caracter. de

lhor produção; ainda, com catarinense. perdeu duas � oportuinda- mau desportista, ao eo-

o trabalho de' moças 'De fato a inauguração
_
da CASA REAL des de ouro para marcar, brar um lateral, foi vaia-

(extensionistas), que mí- ao-sr-Iívre da dCAHESe» enquanto que na etapa do por um grupo de
nistram economia domés-' em Jaraguä do Sul, 'po.. final foi o Baependi, sem senhoritas que estavam.
tíea aplicada ás esposas deria ser-apontsda como de t7 a 23 de'AC'ÔSTO favor' algum, muito supe- próximas ao local da
de lavradores. a reunião polítíeo-soeíal ' rfor .ae seu 'oponente, cobrança" .sendo que em

Os estudos realizados maís importante do mês,
ARTIGOS DOMESTIOOS "PI'RE,X" àméaçando eentinuamen- revide" deitou a fazer

para
'
a anexação da estiveram ali presentes, Caçarolas - Assade�ras/- Formas pára' te a méta' contrária, oca- gestos obcenos, que eu

-

«ACARESClt em Jaraguá dêsde o consagrado es- Tortas e outras - Tigelas - Travessas - sião .em que ,foi visível- não poderei descrever
do Sul, obedeceram a critor e' jornalis·ta "etc. Enfim todos os tipos' e tamanhos mente 'prejudicado pela com menunoias aqui, por
uma o r dem' tecníco- Augusto Sylvio' ao pre-

.

de Artigos "PIREX''. ,arbitr,agem desastrosa do se tratar de contrariar a

'admtnísrratíva, oferecen- feito muníeípal, Vitório , _ "Sr. Benedito Campos, da moral. .

do o município, pelo seu Lazzaris (Presidente da , Liga Joinvillense de Fu- Fato lamentável,' .mes-
alto índice colonial, bem Câmara Municipal, pelo I

.

'jl tebol. .
'. mo, também se deu quan-

como o-: apôío da popu- ·PT.B); Muríllo Barreto de I.. ' : PETRÓLEO. BRASILEIRQ SII\. " ,.,,:. O Sr, Benedito andou do a cabine de transmis-

laçãoç-um campo aberto Azevedo (Lider da ban- i " ,
.' .'. .

\ ", "amarrando" as tramas são' da . Rádio Jaraguä..
e perspectivas ótimas iceua Udenístà); deputado t-.

,"

'

PETROBRAS; '.
. I dos avantes baepenuia- foi invadida por elemen-

para sua implantação. Mello, (PSP) e, outras nos, quando estes traziam tos de baixos instintos, e

'1 Oatoinaugural;d:eu,se, projeções politicas jara- Entrega de. Obrigaç'Öes de 1956. :'perlgo para o arco con- seu 'locu'tor, o nosso c<)-

poucos minutos apõs.äs guàenses, bem como 0,1 .' trärio; "arranjando" sem- nhscido Milton Adolar,
16 horas, discu·rsàram, clero e o -mílítar..:

. PetróleÓBrasileiro S/A: "PETROBRÁS'; pra uma falta ou 'um recebeu UÖl talho produ-
além do. pre��ito Waldamar Oomo vêem Jaraguá do comunica que, a partir de" lo. de Agôsto'e impedimento' inesistente, �ido por arl'emesso de

&rubba,' que' não poupo'u Sul está.. apta 3' atender < até 30 de Setembro de t959;jJor .inté,r.mé.di(), motit-o 'que d�u margem cacos de'·· garrafa,' pela
esforços (Cr$ 110.000,00) J o i n v i 11 e e as' demâis. da Ag ê fi c i a do BANCOê" INDÚSTRIA E \ a grande irritação entre razão de estar descrevefi':

por intermé(jio da"Pre- cidarles norte'eatarinen· COMÉRCIO DE SANTA C�TARINA. S/A., - os tordedores, que' toda- d'o no microfone' as bar-
feitura muni�ipalj OS,SfS. ses, quanto�a·. assistenéia I 'IINCO"�I fará a entrega de Alb.rigações ao j via ma'ntiveram·sa com a baridades ;:que sê desen,
Murillo. B.:. d� Aze'V:edo, rural, pois pode e de li Portadpr. cOrFe�p()n�entes à,�: contr!��i9Õ.es ,

devidà serenidade, sendo rolavam dó. outro lado
repr�sentan4o o. Go:ver-. ,lato: ,de.monstr�, suas

".'
'recolhIdas' nésta CIdade, no.' exerClClO, de

I
este �to elogiavél, sob do campo, oom 'o Niltoll

nador Estadqal, Eugêni,o reais possibilidades em 1956; por propriet4rios de veicUIP8�u�om
..

óveh��·,
'.

todol! '.os pçmtos, pois, em e a torcida feminina, já
V.' Schmoeckel" COl;[lO difUndir o auxilio, por esporte quem não tem 'á narrado acima. , "

presidente da Associação meio de� ensinamentos, e Iß_ Ill!ii!llIEiii!Ei!Ii1!IiiItIiIl!iE::=:: �!I5I!iII. necessária compreensão e Os qUad,ros: Baep'endi
'RuraJ, sendo prec.edido novos métodos de vida

F"
I., .

. .

.

"

"

".\ ....;., I 'perde a' cabeça com faci· fcrmbu com:' Gaulke.
peJo dr. Glauker Olinger, ao colono em geral.'� "'.·b'r"'s (sezõe.s,. M,al,'. :v.. ·�.•.·as, .

lidade, está sujeito a pio· Piazera ß Schün�e j Ta-
....

' , I' .

��' Impaludlsmol res consequencias, ö que ranto; Americano e 'ZHioj
.

.

,.' ,. Maleit'à,s, Tremetleira. acredito
.

se daria, 'em Babá, iHorst, Bujão, Ha-
:?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::.::::::::::::::::=::_:::=::::::::::::::::::::::::".::::::==t; .:.._ OURAM�SE .•RAPIDAMENTE COM -. qualqu'er outra cidade. milton e Turibio.

.

,

..

Dr. Orlando B·er·n'�rdl·n·o :',i:i '�"Ca'p'sul-as" ·Antl·se·so,n.·cas i
Além de S.S. prejudi- América F. 'C.: Jórge,'

� • ca� propositada,mente o NiltoIJ e Bécoj 0Ieuson,_
Cirurâião-Dentista . ii I

,. ",

Miriancora" H-' clube Jaraguaense deu Puga ß Ibraimj Euclides,
6 .. .... (.

.' "': ,por termin;i"da ..a peleja, Octacilio, Didi, Chique e

Raios X ....,... Infra 'Vermelho ..:._ Ultra Violeta ·Ii I. Em' Toda� as.', Boas ·Farmáci�s. , I,' falta�do' �inda 6 minutos, Laranjinha.
_ Pr 6 t e s e � Glínica __ O � r ur g i a '�, II I

c o que Vêm de confirmar '. Destácaram � se " pelo
:: i. _ '; ii

_ .

.É u� produlo dos Labor�,tó.J"ios MI�:ANCORA H ,seu firme prQ.·.P6SitP de '.,América.: .Jorge,' B.Mo e

II ' ' , ',It

I'
. amparo ao timE) rubro L'arl;l:nHnha. .' .

.

ii H o r á r i o,: na cidade todos'os dias (menos", Ji
_

.

,

.'
- .Joinville"", -

'

Bta. Catarina :-,' "'1' Jojnvillem1e, que .a. ,esta.s Pelo Baependk Gaulke,
ii '. segunda - feira) II I "

'

EI I' mi"';' :,==A........II=-�:nil ""Ii h5P;i5ll:a:1m a turas' estava" encurra- Schi,in)re, ,Borst e. Ame-
n Das 7 às 12 e das 14 às' 19"horas - li

. ", ,.' . .' ricano.
. �,'.

\'�:::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::�;::::.:;:=:::=::::;-.:::::::=:::;::::=::::::===::::::Y (f,::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::,=:::::::::=::;::::::::::::::::::'''!:;;:::::::=:::::::::::::::::::::::::::7:::=;;;::::.�:::::::;:,:::::::.'I::::::�· A rend à somou a bela
'

.

I. �. " ' .... ,�at�n@gJr;dna' lDlclll\tárnat II ����.�d�s�:;��8�;!1��:
��!.W[ '1) •• Osn'y Oubas D'Aquhio rhaSdeJaragUá.

fotOgrafias. emoeral.
_

.•

fótocoPia.S.deoo.cume.Dto.s....:. 'I'!!'
CIRURGIAO DENTISTA., li ,Anunciem ,em o

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios ii ., .

ii· '

I A did
'.,. .,.., , " 1.1.' Consultório: Rua Marechal Floriano, 54, I'Defronte' a "Oo,�feitaria H.ârfiack·). " :.r..i � :Correio do. POVO»

.
. pe � o. atende a domicilio e tambe.n '
.

em loo:alidades 'liziDhas
"

, n '., '
-

.J'ARAGUA 00' SUL (T�lef. 220) ,.."
I, iI e' torne "1 seu produto

•

' ,
•

j

", \\ _�••-••_•••__-_ •••••••••_,-_ •••••••••_ -_ ••••••-__--__ - �--••._ ••_ __• ._ __ __

•

_

::.. h 'd(!J�H1ilIIß!I!;lI- _I@!H@I8It§11li11H1!l1(!)�iliii8_�.�,� _ __ ....__ • • .. _ .. _ __._:::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$-: con eCl o .

C O R R E<I'O'" 0"0 ':'D' '0"" 'y O'ESPORTES," ".
.

,
1;:.: �. (ifi.rVB�:�endiO

JARAOUÁ DO SUL (SANTA à:rARINA) J...!,..!. SÁBADO, '15 DB AGOST,O DB 19Ó9'. � NO.' �.Q48 X'
.

"
. ". f .�

:
. 'América F� C:

ANO XL

BÔA AI A;EtRECADAÇÃO - OS QlTADROS
O JUIZ OUTRAS NOTAS

Colaboração de P. fi. BRfI(5f1

Edital de Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIABREAKFAST

c

NUNO.R EXIS.TIU IGURL

.�====�===========a�
PA R A' F' E R IDA 5,
E C Z E MAS,
.IN,FLAMAÇOES,
·e O C E I .R AS,
·F. R I E I R AS,
�

ES P I N HA 5,' g -i c..

COIT81 CASPA,
,

, -;-. t,

. QUEDA ,DQS CI-

.BELOS E DEMA!$'
anceou ,DOi"

COURO CABELUlfO. "

".
,

TÔNICO CA,PLLAR

POR EXCElÊNCIA

,

: Lavando·eorj-l Sabão (Mirei Begistr;ada)

."irgem' Esp_cialidade
da

.

:CKAo ,WETZEt ENDU§IJRll.Al, ,: o 'J�iIDlvilje
0, ideal para cozi�lia, lavanderia e "lavadeira, portanto não de've faltar em casa algrlma.-

"\

•

I

o

•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


