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Em o nosso número
anterior, na reporta
gem acêrca da inau
guração do Escritório
da ACARESC em nossa

cídade, ocorreu-nos
involuntariamente um

lapso na divulgação
dos nomes das exten-

Ano XL JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 22 de agôsto de 1959 N°. 2049 "sionistas aqui lotadas",����������������������������������������������������� como sendoas senbo
rítas Rilta Garcia e

Yeda Fischer, .quando
devia ser (e nos apres
samos a retificar)
extensionistas Rilta
Garcia e Leni da Silva,
sendo a srta. Yeda
Fischer auxiliar de
escritório.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

O Dr. FERNANDO
SPRINGMANN avisa
aos seus amigos e

clientes que reabríu
o seu consultório à
Av. Mal. Deodoro,
1014,· onde atenderá
no horário de: 9-12
hs, e das 15-18 hs.

Pedimos excusas

pelo equivoco ocorrido
à nossa reportagem. \

Conforme colaboradores
deste semanário já anun
ciaram anteriormente, tive
ram lugar, na última ses
são da Câmara, 'as dis
cussões dos projetos de
leis do Prefeito, propondo
a criação do lmpôsto de de suas tarefas. Sacrifica- mais elevados, não vêm No projeto de Lei que

_

Licença e outras provi- se, mais uma vez, a in- a devida retribuição por concede vantagens aos

dências. Acalorados deba- dústria, o comércio e a parte de quem os arrecada. operários o absurdo' foi MORREU sufocadates se fizeram sentir pela lavourá com impostos que Argumentam os vereado- mais além. Fazendo-se
bancada da UDN, que só tendem onerar o preço res do PSD que sem novos conezia com o chapéu a criançaentre outras apresentou de custo das u:tilidades, impostos o Prefeito nêo alheio, deu-se vantagens .

uma emenda suprimindo constituindo verdadeira pode administrar. Óra, aqueles que já recebiam Um saquinho de matéria plástica, a causadesse imposto CI indústria sobretaxa às já existentes, administrar não é aumen- dos Institutos e tirou-se
e o comércio, o que em com profunda mágoa para rar impostos. Administrar tudo do operário que nada mortis - Trágica ocorrência em Itlpocuzinho
Parecer foi solenemente os contribuintes que pa- é bem aplicar os dinheiros tinha de carência. Uma Já por várias vezes a nho de matéria plástica,regelrede. As argumenre- gando impostos cada vez públicos que arrecada. Por bela obra trabalhista, que imprensa tem chamado a colocando êste no leito
ções da bancada pesee- essa inteligente aplicação de trabalhista só tem o atenção pera o perigo que para divertimento da erlen
dista, demonstrando falta ===='========õ' é que se conhece o adml- nome. oferecem os saquinhos de ça durante a sua ausência.
de conhecimento da ma- ue "d d ß � I"

nistrador. Mais de 116 Votaram CONTRA o matéria plástica, tão usuais Em retornando, horas
téria, çrlaram situações de OmUnluBue urlCI B novas incidências serão Industrles e Profissões a para neles se guardarem depois, ao lar, viu a lndl-
riso entre a assistência, taxadas, desde 5% a 10% brinquedos. de criança, tosa mulher sua filhinha

h S b A� í '1 .. � õbr 0- I A

to de lndús comerciantes e industriais -

visto que ac avam perfeí- o e te t tu o 101- 00 e mpos -�..

apetrechos que já têm aparentemente adormecida,tamente natural um Indus- ciaremo a partir do . trias e Profissões, passan- e a FAVOR do operário causado s é r i o s sustos o saquinho sôbre o rosto.
trial ou um comerciante prõxímo numero uma do por veículos em geral, desamparado os vereado- senão tragédias provocan- Sem nada suspeitar, a
pagar mais 5.000,00 ou série de artigos sob de prêço bastante eleva-

res ; Múrillo Barreto de do, quando colocados sô- mãe preparou a mame-
10.000,00 para um que já direção do Escritório dos (1 cemlnhão c/ rebo- Azevedo, Victor Bauer, bre o rosto, a asfixia de deira e só então, ao pro-

,

..
pag:a de In.dQ�trias e Pro-, da Associação, de Orê- que 1.980,00, tratores in-

inocentes lactantes. curar despertar a crlancl-

.'.:'3\-�·.·oo 0·0
•

él'.;'�I;�..Ü;tlto ntia de dito e Assistência dustriais ·1.654,00), bem Mário Nicolini, Eugênio nha, constatou-a morta,"
. ..,_, . .' _ro •

V't S h
..

k I AI É o caso que abalou, '(
.. 6, ,OQ. p�lb seu movi- Rural do Estado de como enuncroa que paga- I or c moc e e varo já em estado inicial de

I,. m
•.e,nlo' . e,"'on.'ômico, . de Sta. Catarina (ICaRESC), rão 2b,OO por m2. inicial Severino Piazera na última terça-feira a lo-

rigidez cedevéríce�..
A

- :r
e

.

male °0,00 por mâ, ou .:
o.

calidade de Itepocuzinho, \,; .

t. i!lC.9r-i()"oa.m..",a T.abe.la.. �a. dés.ta· eídade, e que &. &.
_

u_.. Rl\1.10n � d I �
. Ler ()9�ifão cônvénceu terlio-' p-õr --finaUdaile pare�cre)Ctedente�"aineis --?U�aNJm� a,·�""ti\:"'· K -uzt Jen � PO,*palCO loJa trag�-_ -

-'&bs-- - ahtcinados- grrf� _�-
..

também a alegação do orientar e esclarecer 120,00, anancios de pelí- cneçao de. novos Im�ostos dia a. casa de modestos da mulher, acorreram os
'

PSD de que' todos os a nossa operosa classe cuias cinemàtográficas a comerciantes e lndus- rurícolas, o casal Edmun- vizinhos tendo sido ehe
munícipes deveriam pagar rurícola nos assuntos 50,00, anuncios em Ilqul- tr}�is e CONTRA o ope- do e Irmgarda .Schmidt. mado o' clínico' dr. Fer-
impostos, incluindo assim que lhe diz respeito. dação, abatimento de pre- rano desamp�radQ os. ve- H�verrdo necesaídade de nando Springmann, que,
os péquenos lavradores, ços, ofertas espectels e rea�ores: Erl�h Baptista, CUidar de sua peque�a atendendo rápidamente,
08 mais sacrifieados que Estamos certos de dizeres semelhantes 120,00, 1 � I}!> Za�arlas �amos, roça! a desventurada mae I nada ponde fazer senão
já a custo mantem uma que essas publicações, anuncios luminosos exter- HI!arlo Ah�� ôchtochet, re�D1u todos os. p�quenos constatar a causa mortis
carroça de 1 ou 2 animais sob orientação do com- nos 200,00, reforma de Ioão !iermlllo Cardoso, brinquedos da fllhlnha, de por asfi«ia. O cartucho
e que pagando pela Lei p'etente engenheiro-' prédios, barracões, gal- L.e?!I1 das t:Jerbster' e �m ano e onze meses d.e de matéria plástica, enter-
79, de t 950 14,00 e 30,00 a g r ô n o m o, dr. Reli pões e garagens, sôbre· o VitorIO Lazzarls. Idade, dentro de um saqUl- rara-o a inocente criança
passarão a pagar 50,00 e Corrêa, operoso chefe preço do orçamento das sôbre a cabeça, en'cobrin-
10,00. A isenção para car- do Escritório local, en- respectivas o b r a s 1% ; .1>' do o rosto, não lhe tendo
roças foi tenazmente sus- contrará a jllerecida colocação de andaimes ou O e p u t ado' M A R I O JAVA R ES sido possível por inocen-
tentada pela UDN já que receptividade em be-

.
equivalentes, por metro
i',

te que era, de�vencilhar-se
se pretende isentar as nelicio do soergui- linear e por trimestre Cr$, do perigoso involucro que
bicicletas de impostos mento da economia 6,00 na zona urbana, Cr$. Gomo 10°. suplente da tando aos seus pares as lhe fechou a bôca e o

idênticos, por constituir rural de Jaraguá do

14,00
na zona suburbana e l�genda do PSD, acaba mais justas reivindica- n a r i z, causando-lhe a

veículo indispensável de Sul. Cr$ 2,00 na. zona rural; de ocupar segunda-feira ções do laborioso povo morte dolorosa.
seus

.0donos oa realização demolições de prédios, última, a cadeira de de- jaraguàense. "Correio do
barracões, galpões, etc. putatlo na Assembléia Povo" cumprimenta o
Cr$ 1,00 por metro qua- Legislativa do ßstado o novel deputado e almaja
drado; licença para abater sr. dr. Mário Tavares da ao representante de nos
gado: Cr$ 20,00 por ca- Cunha Mello. Jaraguá dQ sa terra, dur�nte a sua
beca de gado va c um; Sul vê, assim, a sua permanencia na Assem
Cr$ 10,00 por cabeça de oportunidade de se fazer bléia, todas as felicida
suino e Cr$ 5,00 por ca- representar no orgão des e que sua atuação

É costume das entida- Rural de Jaraguá do Sul beça de caprino; licença legislativo estadual,onde reverta não só em bene-
des receberem no inicio que foi contemplada com para abrir, fechar ou des- o ilustre· homem público ficio dos interesses do
de cada ano, vistosos CrI 1290957,00 pela Lei viar rua,· Cr$ 200,00 i poderá demonstrar o Seu PSD 'como de toda a

oficios governamentais, 2.656, de 26/11/55
.

e que otras cositas más. amor à terra, apresen- região que o elegeu.
comunicando terem sido agora recebe laconica =====,.,=======================================
as ditas cujas contem- comunicação de que as

JOAO W'· IEST - &. C IA. LTD·A.pIadas com polpudas subvenções constantes
verbas que se acham do Decreto n. 45.363, de'
magnificamente publica- 29/1/59, tanto

ordinária810 d f'das no Diário Of�cial, e extraordinárias, serã� "

anos e pro 1CUa· all-VI-dadecomo anexos à LeI Or- pagas sómente 50%, fl-
çamentária. As Associa- can(\o o restante inscrito

.

ções regorgitam de ale- em restos a p�gar �e O dia 15 do corrente Blumenau e Joinville, além
gria e elaboram planos- 1959. Não serIa m8IS marcou a pássagem do de comerciantes, indus
de trabalhos. Qual não acertado subvencionar 100• aniversário de exis- triais e profissões liberais
é a decepção quando, as entidades com impor- tência da firma João Wiest desta cidade,- que- expon
depois dos tradicionais tâncias menores e fazer & Cia. LIda., que assim tâneamente vieram trazer

telegramas de agradeci- o pagamento integral? teve oportunidade de reu- à firma a�iversariante os

mentos recebem nova Para que tanta propa- nir numa festa de confra- seus votos de constante

comunlcação em que I ganda,
tanta publicidade, ternização - dia 1.6 - os progresso•.

consta terem sido cor- que as entidades, desde op�rários, .

funcionários, Depois dos aperitivos
tados 50% a titulo de já sabem que não recé- ViaJantes, mspetores de usuais, ao meio dia, foi
economia e que poderá bem? E depois vem a vendas, compradores e servido suculento chufras
levar o govêrno a novos noticia do jornal que vendedores. des}a impor- co aos presentes, com a

'cortes para finalmente c o m uni c a terem sido tante orgamzaçao. presença de mais de 200
receber uma minguada liberados 15 milhões de Às feMividades, que se pessôas. Saudando o cor

quantia que não dá nem cruzeiros para as obras realizaram nas novas de- po direcional da indústria
para os minimos �equi- de Brasília. Bonita admi- pendências da indústria, à pela passagem de' tão
sitos da administração. ni�tração. Belo fomento Rua Exp. Antonio Carlos importante data, falou em
Assim também têm acon- à agricultura e à pe- Ferreira, se aliarõm co- nome dos operários e

tecido com a Associação cuária. merciantes e industriais de empregados, o nosso di-

o PSD Vota Novos Impostos
para Jaraguá do Sul

A tragédia, mormente
devido as circunstanciais
chocantes de que se re

vestiu, causou a mais
p r o fun d a consternação
não só na localidade mas
também 'na cidade de
laraguá do Sul.
Mais uma vez ficou

constatado trágicamente o

(Continua na última página)

I SubvençÕeS 1

retor-gerente, sr. Eugênio
Vitor Schmöckel, desta
cando a obra de seu fun
dador - João Wiest lor.,
o seu dinamismo, que
permitiu a Jaraguá do Sul
enquildrör-se entre as in
dústrias base em Santa
Catarina, no setor. da
indústria automobilfstica,
e à figura jovem e em
preendedora do sr. Eggon
João da Silva, Que à frente
da direção c()mercial vem
de impr(mir métodos re
volucionários à organiza
ç�o em crescente progres·
so. Falaram, na oportuni
dade, ainda, os srs. Pastor

Delfrido .

Herbst, Silvio
Oliveira Conde, em nome
do corpo de representantes
no Rio de Janeiro, sr.

Wolfgang Lang, promotor
de vendas da organização
Wiesr e o diretor-comer
ciai, sr. Eggon loão da
Silva que em singelas
palavras agradeceu as

manifestações Que estavam
sendo tributadas a firma.

"Correio do Povo" as
socia-se ao grato aconte
cimento e formula à vete
rana organização os seus
\'o'os de contínuo desen
volvimento.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- o sr. Alvaro Stin
ghen, residente em Cam
bé - Estado do Paraná.

DIA 24:

Max s. A.Wilhelm
\

ASSEMBL:ÊIA GERAL ORDINÁRIA <,

Pelo presente, ficam convidados os senhores
acionistas desta Sociedade, a comparecerem à: 'reu
nião da assembléia geral, ordinária, à realísar-se
na séde social da emprêsa, à rua Benjamin Oons
tant, n-s. 594 à 614, no dia 30 de outubro de 1959,
às quinze horas, para deliberarem sôbre a seguinte

-

ORDEM DO DIA:
1°. - Discussão e aprovação do balanço geral,

demonstração da conta lucros e perdas,
encerrados em 30 de junho de 1959.

2°. - Eleição do conselho fiscal e suplentes.
3°. - Assuntos de interêsse social,

AVISO" Acham-se à disposição dos senhores
acionistas, os documentos de que trata o art. 99, '

do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 7 de agôsto da 1959.
MAX WILHBLM, diretor-presidente
NBlSON LBOPOLDO DRIBSSBN, diretor-comercial
BDUARDO FRANCISCO WILHBLM, diretor-técnico

DIA 24: I

- 'A sra. Emma Blei-ch,
espôsa do sr. Rudolfo
Bleich, nesta cidade.
Transcorreu na data

de 7 do corrente o 840.
aniversário natalício da
sra. ALVINE HENSCHEL,
sogra do sr. Manoel F.
da Costa.
Reside a feliz octoge

nária em ,companhia de
seu neto, sr. João Lúcio
da Costa, conhecido e
estimado industrial da
quela localidade.
À sra. Alvine Henschel

os nossos cumprimentos. '-- ----------

Itajaí a bela cidad.e de I conta mamãe. E lá saiu.hoje, eu a conheci, a ele com a escadinha ao

a. mais de meio' seeulo, ombro para subir' nos
no tempo que eu éra postes dos Iampíões e

menino e éla também éra prepara-lo para o anoí- ------�----------------

pequena. Foi naquele, tecer ,se vêr aquele me-

,Registro Civil residente neste distrito,saudoso tempo que Itaja! nino correndo com a à Estrada Jaraguá _ Es-
e eu, vivemos um dos escadinha, encoatä-Ia no

A M II G bb O·' I querdo, filho de Carlos
maiores drama que acon. poste e ao retirar.se ia urea ü er ru a, bCla

d R 1· t C"l d Meier e de Milda Hart-
te.ce na vida, sem que a crescendo no interior do o e g s r o lVI o

sociedade tenha c�>Dhe- lampião a luz que ilumi- 1('. �istrito da Comarca Ja- mann.

cimento dum grande nava a cidade e o nobre ragua do Sul,. Estado. de Ela, brasileira, solteira,
'I d b d· f't di' Santa Catanna, Brastl. doméstica, domiciliada e

ex�mp o e a nega o el o aque e pequemno f
. residente neste distrito

esforço duma criança que que já possuia um gran-
- az , sabert ' que c�mb.l?adrece- "" Estrada Jaraguá E"s'

d d d d
-

h ram no car ono eXI ln O os .o. - •

eu a gran e prova e. e cora9ao que pun a
d 'f .

'd 1 l' querdo filha de Ricardo
amôr filial em prova a dedicação ocumen os eXigI os pe a el

.
'

.

E com o� olhos a mare- desse grande amôr que
afim de se habilitarem para Fr�tzke e de PaulInal .. , 1IIIIII!!

arem-se de lagrimas, de I é o "Amor Filiar'... E casar-se: Frltzke.

uma saudades que o assim durante 3 noites Edital n. 4.693 de 17·8,59. Ediial n. 4.696, de 19-8-59.
tempQ nunca destruiu, eu It�ja! foi, ilumin.ado pela

, C Ó P i a de' Edital de R0d,0.lfo Umla\lf e

vou contar o qu.e acon- mao �este menIDO... Proclamas de Casamen� CeCIha .E�gelmann.
tec.eu na bela CIdade �e .

HOJA ,o outo:t',,' destas to, recebida do Oficial Ele,.brasIleIro.. ��ltelro,
ItaJa!, a mais de melO lI�has e. qu.e quando me- do Registro Civil de mo�orlsta, domIcIh!ldo e

seculo. -

.

DIno fOI a personagem Pomerode. reSIdente nesta 'cIdade,
A pequenma CIdade dete aconteCImento con- ) à rua QUIDtmo Boc:uúva,

com poucas ruas.. e sua templa com admiração a Genésio Marcelino e filho de Fernando Umlauf
humIlde aparencia, éra grande transformação da Olivia Planinscheck e de Veronica 'Pereira
ilun;linada por lampiões progressista e belª cidade Ele, brasileiro, solteiro, Umlauf.
a querözene. de Itaja!, rendendo uma tropeiro, domiciliado e Ela, brasileira, solteira,
Um dia o encarregado h o m e n a g e m na lem- residente em Pomerode doméstica, domiciliaaa e

" da iluminação adoeceu brança daqueles dias filho de José Marcelin� residente nesta cidade,
'gravemente, o encarre· que lutou por seu querido e de Ema Marcelino. à rua Presidente Epitá- '

gado estava por isso lÍa e saudoso pai em bene- Ela, brasileira, solteira, cio Pessôa, filha de Jorge
, eminencia de perder'este ficio de seu lar.

, doméstica, domiciliada e I Engelmann e de Maria
; cargo, si a cidade ficasse Que,este acontecimento residente nesta cidad.e, I

Lehmert Engelmann. ,

as escuras. Nesta difícil veridico sirva, de exem- fiJha de João Planin- E para que chegue ao co.situação o filho menino pIo aos noss9s meninos, s9heck e de Marta Pla- nhecimento de todos,mandeide 12 anos propoz: eu dessa era atomica e de DInscheck.
passar o presente edit,,} queirei desempenhar o ser- modernismo.. 'I'

viço de papai! _.
Edital n. 4.694, de 18·8-69. setá publicado pela impren-

Es muito fraco 'Para
Escreveu JOIO JanuarlO .,roso Os�i Nagel e sa e em cartório onde será

isso meu filho! Eu darei Jaraguá do Sul Valmlr� �oetzler .

afixado dUlante I S dias. Si·

I________.;... --=--._ Ele, brasIleirO, solteIro, alguem souber de algum i�-
�...------.....-_--__ __.... ...----.... pintor, domiciliado e re. peàimlento ,acuse-o para os

{("---
--.-------- - ..-�-- ----------.....:'\ sidente neste distrito, em lins egais.

li R t
-

V·t'· 'Ii Francisco de Paula, fi- AUREAMÜLLERGRUBBA
1 ....li epresen açoes I Ohrl3 I lho de Hugo Nagel e de Oticial

n
.

DE II Olga Siem�n� Nagel..
li !.! Ela, �rasileIra� ��lteIra,
II • alt I E II ,. ,II � ., • n doméstIca, domicIlIada e Qh.o:"', ._"""«�

II II residente nesta cidade, Cure seus males e poupe seu

li Av. Marechal Deodoro, 173 -' Fone, 315 H à Av.. Mal: Deodoro da bom dinbeiro comprando na

H JARAGUÁ DO SUL
.

Santa Catarina ß F!>ns.eca, fIlha de Fran- FA·RMAGIA NOVAii II CISCO Koetzler e de Olga .
-

!.::;:'. ' II! Ko.etzler.
. .

_

lIe 'OBE,BTO M. BOB,ST
'

Sub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu 1

ii li EdItaI n. 4.6{)5, de 19.8-D9. a que dispõe de maior sortimen-
ii - Jeeps - Peruas - Automóveis DKW II1I Erwin Meier e to na praça e oferece seus arti.
I!
d' I Edeltrudes Fritzke gos à preços vantajosos

II T r a t o r e S e e s tel r a e Pneu.
. i Ele brasileiro solteiro Rua Mal. Deodoro 3 • jaraguá

fi p � , ,

�::::::::=====::=:::==:::=_-=====:::._::==:::==:;!I lavrador, domiciliado e �---"«�

l,__A_D_i_v_e_I'_s_ár_i_o_s_1
FAZEM�ANOS HOJE:

- O sr. Herb ê rto
Buerges, residente em

Estrada Itapocú.

"

Impressão:
Soe. Gráfica Avenida Uda.

- A srta. Delorines,
filha do sr. Paulo Wun
derlich, nesta cidade;

I ,

- a sra. Irmgard, es- DIÁ 25:
pôsa do sr. Waldemar
da Costa; -- O sr. Artur Gumz,
__ a sra. Maria Mada- industrial em Rio Cêrro;

Ilena, espôsa do sr, AntonioSchmidt;' .

- Q jovem Joel Paulo,
filho do sr. Rodolfo P.
Pereira; - o garoto Loreno
- o sr. Otíred Vogel, Alperstaedt, filho do sr.

residente em Itapocu- Gustavo Alperstaeät, em

zinho; Itapocuzinho.
.

- o J'ovem Nilton, filho. Fateclmento
do- sr. Bonifácio. Petry; DIA 26.
_ a jovem Célia, filha - O sr. Ernesto Less- Itapocuzinho (do cor-

do sr. Artur Bortolini, em mann, nesta cidade; respondente) - Faleceu

Itapocuzinho; - a sra. Olivia, espôsa em Itapocuzinho, dia 12
- o sr, F r e d e r i c o do sr. Bonifácio Petry, do cerreute. às 1,30 ho-

Rösel, residente em Três - a sra. Ivete Vosge- r8S da madrugada, a sra.

Rios do Norte;' rau Hommerding, espõsa lIar'ha Gesser Sebmidt,
- a sra. Alzira Winter do sr. Anselmo Hommer- com a idade de 70 anos

Schmidt, espôsa do sr, ding, r e s j den t e em e (11 mêses. Deixou a

Edgar Sehmídt., Joaçaba, falecida o marido e os

,

- a sra. Clementina seguintes filhos, todos
FAZEM ANOS AMANHÃ: Zapella Abelino, espôsa casados: Ricardo, Arnol-
_ O sr, -Norberto Ha- do sr. J?sé .Abelino( em do, Hermann e Willy, e

fermann, farmacêutico IfapocuzIDho,. as seguíntes filhas: Ida,
nesta cidade:

- ,o sr. G1!stavo Al- casada com o sr. Ernesto
�========� , perstaedt, residente em Borg; Irma, casada com

_------....;.' . Itapocuzinho. o snr. Rudolfo' Bruch;

I
" ,- Linda, casada com o sr.

I ta J.'a '1" -DIA 28: Oscar Ramthum; MUda,
- A sra, Oháelote, casada com o sr. Alfredo

I R d S d d espôsa do sr. Afonso Konell, e Anna, casada
, ecor ação ......e au a es Buhr, índustríal nesta com o sr. Erwino Sie-

____ cidade; werdt
- a sra. Leny Maria À enlutada familia, as

Silva dos Reis, 'espôsa condolências sinceras de
dó sr. Verídíano dos Reis, « Correio do Povo ».

em Oorupä,
,- .. ,\ ,

•..._I!III •

Impressor:
Odilon Motta

·'Composição :
'

fldemo,. Grimm
Rud/be,.t Burchordt

/intonio Molheiras

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

ANÚNClOS:
Mediante contrato e a

tabela .em vigôr

- Josefina SatIer, es

pôsa do sr. Albano Píeolí,
em Barra do Rio Cêrro;

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

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

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e leca
Iidades doMuniCípio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

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

Orgio de maior penetraçio
no Interior do nordéste

catarinense.

•

Itajara Tênis Clube
Edital de Convocação

I ' ,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Sócios a comparecer à

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 do cor
rente - 5a. feira -, às 20 horas, no salão do Bar e Restau
rante Bohr, à Rua éf. Emilio Jourdan, afim de deliberarem
söbre a seguinte ordem do dia:

1°.) - Discussão e aprovação do relatório e contas da
Diretoria e do Parecer do on selho Fiscal;

20.) - Eleição da diretoria para o biênio 1959/61;

30.}- Eleição do onselho Fiscal;
4°. - Fixação de jóias e mensalidades;
5°. - Assuntos gerais.

'

NOTA: Não havendo número legal na hora acima
mencionada proceder-se-á a -Assembléia, de acördo com o

que dispõe o art. 59, § 1°..

Jaraguá do Sul, 12 de Agôsto de 1959.

Eugênio Vitgr Schmöckel - Secretário Geral
Visto: Wolfgong Weege - Presidente

NOTA: (Reproduzido por ter saido com incorreÇão, n,a
ediçãp de 15-8-59.) "

O ANJO PROTETOR, DE SEUS FILHOS É A ILOMBOIGUflRA MINANCOflA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDA,DR, CONFOR-'

ME o n. 1, 2, r e 4'
Proteja a saúde de seus tilhos e a :!lua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro ein

remédios
Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIBA

•
IIIIIAlfCOBA, para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

...

NA FALTA DE

APPeTITE

Magresa
Cançaço
Pallidn
Fraqueza

E iacliapenaa".
o liSO do

IODOLIIO
DE ORH í

Dr. Murilla Harr,lto da AZlvldo
'I ADVO�ADO I'

I
Escritório no prédio "A Comercial LIda"
Rua Marechal Deodoro da Fonseca NO.122

laraguá ,do Sul
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 22-8-1959

IE�n!atn �e' Cntacäto
o

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,
.Juiz de Direito da Comarca' de Jaraguá do Sul, Senhores acionistas.Estado de S. Catarina, Brasil, na forma da lei, etc... Oumprindö os dísposítívos legais e as exígên-FAZ SABER� aos que o presente edital, com cias estatutärias, temos o prazer de apresentaro prázo de trinta (30) dias, virem ou dêle conheci- para aprovação, o balanço geral encerrado c:m, 30mento tiverem, que por parte do ASSIB ZATTAR, de junho de 1959, bem como a demonstraçao da
por intermédio de seu bastante procurador, advo. conta de lucros e perdas e o parecer do conselho
gado dr. Manoel A. da Luz Fontes, lhe fôram fiscal documentos êstes que atestam com clareza
dirigidas. as petições do teôr ab�ixo: �Er.r:IÇÃO �s atividades sociais e o desenvolvimento dos ne-INICIAL. Exmo, Senhor Doutor JUIZ de Direito da göoíos desta Sociedade. '

Com!lr�a .de Jaraguá do S'.ll. Diz AS�I� .ZATTAR, J â do Sul 7 de agôsto de 1959.brasíleíro, casado, comercíente, domíeílíado e re. aragu, .
.

sidente em Joínvílle, por seu bastante procurador, Mal Wilhelm, diretor-presidente
o advogado infra, que é credor de LAURO DONATH, lelson Leopoldo Uriessen, diretor-comercial
brasileiro, casado, proprietário, domiciliado e Eduardo Francisco Wilhelm, diretor-técnicoresidente nesta cidade, pela quantia liquida e certa

B L N ç O GERAL LIQUIDO, ENCERRADOde CENTO E NOVENTA E DOIS MIL �EISCENTOS A A
EM 30' DE JUNHO DE 1959E DEZENOVE, CRUZEIROS E QUARENTA CEN-

TAVOS (Cr$ 192.619,40), importância do principal A. T I V O
e juros de mora da nota promissória inclusa, Imobilizadovencída no dia 1°. de Junho de 1959 e até hoje Benade raiz, maquinismos, móveis,não paga. Não tendo sido possível ao, Suplte., veículos e embalagempelos meios amigáveis, receber o que lh� é devido, Disponlvel .

quer promover contra o Supldo. a competente Caixaação executiva prevista pelo art. 298, n«, XIII, do Reallzálel I curlo e lonao prazoCódigo de Processo Civil. Isto posto, requer a V. Contas (torrentes, partioiExa. se digne mandar expedir contra o' Supldo., paçõss e fundo leimandado executivo, para que, no prazo de vinte 1.474/51 3.205.025,80e quatro horas (24), pague a importância do ca- Mercadorias matérias pri-pítal, juro de mora, custas e honorários de advo-
mas cauçã� e peças paragado na base de 20% sôbre o valôr total do pedido, vefc�los 2.296.466,60 Ie, não o Jazendo, pelo mesmo mandado se proceda Filial N0. '1 398.272.00 5.899.764,40à penhóra nos bens que oferecer ou lhe fore_m Conlas de Compensação�chadas, �anto� quantos bastem para a solução Ações em CauçãoIntegral ao débito, custas e honorâríos, bem como

juros vencidos e vincendos, citando-se o execu

tado, bem como sua mulher, se a penhóra recair
em bens de raiz, para, no prazo legal, contestarem
a ação, bem como para os seus démais têrmos,
até final, pena de revelia. Se necessário, requer-se
o depoimento pessoal do Supldo., pena de confesso,
ouvida de testemunhas, juntada de documentos e
exames periciais, avaliações e vistorias. Nêstes
têrmos, dando a esta o valôr de Cr$ 129.619,40 e

juntando um instrumento de mandado, uma nota
promissória e o talão da taxa judiciária, pede
deferimento. Jaràguá do Sul, (sôbre estampilhas
estaduais no valôr de Cr$ 4,00, devidamente inu
tilizadas, o seguinte: Jaraguá do Sul, 11 de j1!lho
de 1959. (a) Manoel A. da Luz Fontes. PETIÇAO:
Exmo. Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguá d'o Sul. Diz ASSIB ZATTÄR: por seu
bastante procurador. nos autos da ação executada
de cobrança que nêsse Juizo e pelo Cartório do
Cível e O o m é r c i o, promove eontra LAURO
DONATH, que,' tendo o sr, Oficial de Justificado
encontrar-se o exêcutado em lugar incérto e não
sabido, vem, com fundamento nos arts. 177 e 178
do Código de Processo Civil, requerer a V. Exa.

Gastos gerais, admínistra-se digne determinar se proceda a citação do
ção, ímpõstos, taxas, or- In der Jugend ist die Hautmesmó por edital, .ficando també� citado que, denados, férias, gratifica- prall mit Feuchtigkeit gefüllt.findo o .prázo do .edital será procedida a penhöra oões, Juros e Descontos, So énthält z. B. die glatte,b d d t t d CIta � knospenhafte Haut eines Ba-d� seus ens, e, In epen en eme!! e e nova

_

-

frétes, carretos, alugueis, bys ca, 75% Wasser. Mit dençao ��ssa penhóra, se prosseguírä na execuçao,

I comissões, honorários, e . J 8 h r e n vermag die Hautaté fI.nal, pena �e revelia
..Termos em que, péde consêrtos;" provisões, divi- jedoch nicht die ständig \�' ,deíerímento. (Sob.re estamP.Ilha.s. estaduaIs no .valor. dendos, fundos! de reser- verdunstende Feuchtigkeit aus --:a

d t t 1 d t ) den unteren Hautschichtende Cr$ 4,00, deVI am�n eA mu Ilza as o seguIn e .

va, etc ... -

20.368.767,60 von selbst zu ergänzen. Sie 1.Jaraguá do Sul, 8 de agosto de 19?9. (a) Man�el Rendimentos de Participac,ões 790.704,90 beginnt zu dursten _ zum �A. (je Luz Fontes. DESP�CHO: D.eflro o requerIdo lI'ilial N°. 1 3.022.471,10 Nachteil ihrer Scpönheit Wir
a fls. 10. Cite se o exe.cutado La'.lro Donath, po.r Mercadorias 16555.591.60 müssen unserer Haut a!so zu

I á d t t (30) d se úblI _
- "trinken" geben. Nun 1st esedital, pe o pr zo e rIU a las, a r p .

20368.767.60 20,368.767.60 aber normalerweise nichtcado uma (1) vez no Diário Oficial do Estado e
�

möglich, von aussen her dieduas (2) vêzes no jornal "Correio do Povo". I. Em Mal Wilhelm, diretor-presidente Haut zu tränk�n, denn die11/8/59. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz lelson .Leopoldo Uriessen diretor-comercial Feuchtigk��t wurde an de».

E d t d LAURO DONATH .

W· h I'· •. Hautoberflache abperlen. Dochde Direito. stan o o execu a o
Eduardo FranCISco II em. dlretor-tecDlCO Nivea-Creme vermag derHautem lugàr incérto e não sabido, conforme certificou Sérgio lbomsen, Contador reg. D.E.C. n. zu trinken zu geben. dennO sr. uf.icial de Justiça, mandou passar o presente 50.781 e ORC.SC. n. 0301 Nivea-CreD?-e bindet Fett undedital pelo qual chama e cita ao mencionado Feuchtigkeit, gibt der Haut _

exec�tado. para comparecer nêste Juizo a fim PAREOER DO CONSELHO FISOAL somit auf wunderbare Weise
.

d d die fehlende Feuchtigkeit zu-de iiquidar o débito em questão, acreSCI o . os
O conselho fiscal da BBBIDAS MAX WILHBLM S.A., rück tqld naehrt sie zugleich.Juros de mora. c�stas e honor�rios de ad-yogado te do 9xaminado a escrituração, feita com clareza Nivea gibt der Haut das, wasna base de 20°'0 sobre o valor total do pedIdo, ou n..

d. . 'f' d f sie braucht, um gepflegt und.

I

'6 b de findo o e mtldez, e ten o vell IC8 o que a mesma con ere knospenzart zu sein.oferecer bde!!tslà penll ra�r:o fen�cando dêsde com o balanço e a .demonstração da conta lucros Der Versuch wird Sie über-prazo do e I a • ser proce 1 a. es a,
_ e perdas que são apresentados pela digna direto' zeugen:já citado para todos os demaIS atos da aça?, �té ri vos �ropõe e é de parecer que sejam aprova- Durstig trinkt Ihre Haut die ----------_final execução' independentemente da'nova CItaçao, a,

t 1 r
..

f' d mllchweisse Nivea-Qoeme und Haemorrho.-dendI! E ara que chegue a público e do� os atos e con as re a Ivas ao exermclO ID o wird glatt und sammetwcichpena e reve la. p. em 30 de junho de 1959. "Morgens und abends Nivea- J kr' Ek Ficonhecimento do executado. fOI passado o presente
A C r e m e heisst das sichere uc elz zeme, sSllen.edital que será afixado no lugar d� �ostume, �u- Jaraguâ do Sul, 7 de agosto de 1959.

Rezept luer jug_endlich schöne Haedensa (Pomade) be-bÍicado pela imprença local e no plárlO da Justiça WALDEMAR GRUBBA Haut. In allen Erdteilen dient ruhigt, schützt, heilt. So-do Estado. Dado e p�ssado ne!'ta cldad� de Jaraguá RODOLFO HUFENUESSLER ���:��<;;�6�:� :or:i�ae::� fortige Wirkung, beque-do Sul, aos doze dIas do �es de agosto do ano
OSVALDO HEUSI und erhaelt ihnen die Schoen- me Applikation. Formelde mil n o v e c e nt o s e cIncoenta e nove. Eu, helt ihreI: Haut. der Haedensa _ Gesells-ÂmaJeu M.bluJ esrcivão o subscrevi (a) Ay,es Gama Nivea-CreD).e ist je�zt nicht chaft Berlin ZugelassenoU I' J' d Direito A presente cópia nur in Tuben, sondern auch .' .Ferrei,a Je lYIe lo, .

�I� � .

.

in d e r bekannten Original I
bel den deutschen _gran.confére com o or}gIn�I, dou fé.

,Dr. r·aro'an-do A. c.prl1ngmaon Dose ueberall erhaeltlich. kenkassen.
. Jaraguá do Sul, 12 de agôsto de 1259.. .JAmadeu Mahfud - O Escrivão

Bebidas Max Wilhelm S. A. MINISTÉRIO DA GUERRA
IH Exército - 5a RM
16a CR - 5a DR

NOTrCIAS MILITARES

Àtenção
.

'cidadãos da classe de 1941!
Época gera'! da inspeção de saúde e seleção

para incorporação de 1960.

RELATÓRIO DA. DIRETORIA

1 - Todo brasileiro residente nos Muni
cípíos de Jaraguá do Sul. e Corupá, pertence�te
à classe de 1941 e anteríores; ainda em débíto
com o Serviço Militar, deverá apresentar,se do
dia 25 a 29 de setembro proxímo vindouro, à,
Comissão de Seleção, que funcionará nesta cídade,
nos salões do Clube Atlético Baependi.

.

2 - Os convocados da classe de 1941, resi
dentes no Municipio de Gorupá, deverão apresen
tar-se no dia 25, e os residentes no Municipio de
Jaraguá, do dia 26 a 29 de setembro do corrente
ano. <'

•

ã - Os convocados arrimo de família, deverão\
22.041.21>000 apresentar seus requerim�ntos nesta �elegacia,,

até o dia 20 de setembro VIndouro, o mars tardar.
33.441,80 Jaraguá do Sul, 19 de agôs�o de 1�õ9.

MÁNOEL CARVALHO LOPES
Cap DeI 5a DR

ARTIGO DA SEMA·NA
da CASA REAL

30.000,00
Artigos de' Porcelana

Fruteiras - Jardineiras :_ Jogos de
refrescos -- Porta-jóias - Jarras e
uma infinidade de vasos, tudo de porcelana.

PA.SSIVO
28.004.4�

Ião Ellaivel
Capital, fundos de reservas e provisões 17.881.478,10

Elialvel a curll e lonao prazo
Contas eorrentes,. titu10s ,

�:���n!a1��ó�t��g:ç�::a� 9.047.829.60 (F=:::::::.:=::::::=::::=:::�-:::���::::.:::;;;u�-I-::lDividendos à pagar 1.020.000,00 li I•••• e ,. � W 9 st IIVazilhames movo Brahma' 25.148.5010.092.978,10 II I·

Conlas de Compensação II - JARAGUÁ DO SUL -

Oaução da Diretoria 30.000,00 ii
,..... II '/ Medicamentos e Perfumarias

28.004.4� !l Símbolo de "Honestidade
Max Wilhelm, diretor-presidente II Confiança e Presteza
lelsoA Leopoldo Urlessen, díretor-oçmereíal ii ,I A que melhor lhe atende :Eduardo Francisco Wilhelm, diretor-técníoo II e pelos menores preços liSérlio 'homsen, Contador reg. D.E.C. nO. II

_ ___ . . . .))
, 50.781 e CRC.SC n. 0301 �::::::::::::===:::-=---.---_..------�--.-- .....

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E
PERDAS" EM 30 DE JUNHO DE 1959

WAS WENIGDÉBITO CRÉDITO FRAUEN' WISSEN!

aLIVIA as
CÓLICAS
UTERINAS

y\ \� Combate as

� ,. 'rregulanda
....__.l->-'�-<. es das fun·
__ '. çöes periõd�

- '- -�-:-:-. cas das senhoras.
- É calmante e re-

gulador dessas funções.

IIvó, 'Mãe, filha,
Todas devem usar;· 't

'

, a FlUIO-9EDATlNA·,!'·, ....

Apotheke "Scbulz"
,

.

..l.:, .,•••••4••4••••4••••••••w•••••� ••••w•••••••••••� w

�

-Ir
Clfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz

8.
Ga�g.nta

� DO .a 111
: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA-
� A melhor aparelhada em Santa Catarina

l� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
: - JOINVILE-.

.

� ••••••••" ••••••••••.•",••.•".!�._-,c•••••.••••�••.••.•••••_••••••••••", *.,f····.··.·�:r :l.;;;;iiiiiõiiiöiiiiiiiõiiiiiõ;;;;;;;;;i;;iiii;;;;iiiiiõiiiiiõiiiõiiiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõ õiiiiii;;;;i;;;;;;ii; It=T=========__========\1•• _ �" _ � �w.__

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas seDhoras

JABAGlJA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

Consultório - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. _' Fone, 384.

3
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CORREIO DO POVO Dr. Franc:isco Antonio Píccíeae
,

::&.II::J1��DIÇO
Cirurgia Geral de adultos e críanças C11-

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especlalis.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

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

I coRITPA - S?7N�� CAlrAH.J[NA

ANO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) -- SÁBADO,' 22 DB AOOSTO DB 1959

r·W.'.,....h.:::::;:'::'.::::::.'::AM'
..

�.M.j
I� Gabinete Dentário �l ....-�-----......

I� DR. JORNDESOELTER �l Dr. Waldemiro Mazureehen

�.�: Prótese _ Cirurgia Dentária �::l
CASA DE SAUDE

{ J Rua Presidente Epitácio Pesôas -N°. 704
-

�=::.
Atende diáriamente em sua novas e modernas

::::1 (antiga residência de Emanuel Ehlers)instalações à Avenida Getulio Vargas, 198,
JARAGUA DO SUL •

Clínica -geral médico - cirurgia de adultos -e crianças

�
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

=:. (ao lado da relojaría Grossklags) .::� • Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterizaçäo
. Ráios Intra-vermelhos e -azuis,

e·������?�·��r���,r����������:��·�e·���":�"�"D 1 .

Orgãos e Harmonios "BOHN" ':f.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--::::::::::::::::::::::::--_ • .:..::::::::=1::::::::::':::::::::""il
-

,_
_ Acabamento perfeito lThlo ·lElllCJIll OC_AlUJFM!NN I!

''\. Sonporidade agdr.adavel: ftÉDIUO CIRURGIAO li
reços mo ICOS ii

Harmonios: 12 modelos, Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
especiais para viagem, I ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre

'

n
C apelas e Igrejas' II ii

O
-

S truid
ii CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

rOlos: ão cons rui os ii CLINICA QeRAL ii

em 7 disposições a II il
escolha dos interessados a Longa prátiea em Hospitais Europeus II

Catalogos Gratis ii Consultório e residência: ii
iiDemais intormacões ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 '

com o Representante .1
ii CONSULTAS:Geralpara os Estados li
li

. de S. Catarina e Paraná II

I
PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - São Bento do Sul II

II
Estado de Santa Catarina II Atende chamados tambem à Noite

�--------------"----...: �::::::=:::=:::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::;:;:::=c::::::::::::::::::::::::::::::::::.di

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS
-.

AfECeOU DO �

COURO CABELUIJO.
tQf\lIC:O';C'APllAR
,POR ·Ixe,EI:ÊNciA.

Pela manhã: das 8 1/2 ás '11 horas

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

Os Pálidos, Depauperados, J(epatina x. s. leB

_1@&88�!il6I!!B@18It!iE1Ifi)Esgotados, Magros, Mães ela penha� que FOTO PIAZERA
que Ceiam, Crianças ra- contem extrato

Mo DBFRONTE Á PRBFEITURA - JARAOUÁ DO SUL
quíticas, receberão a to- ."ep6fico een-

nificação geral do orga- cenfr.aelo,.nor..- fotografias em Geral - fotocopias de Documentos - I
,

nismo com o
)
msrt!Ztl ti8. filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

II!llll!ii!!!lIIiI!i!liEilEllE!!lI!iiiiEiiIEEi!!! 9 Iii = ii !li II h iI

'I
� d]ml <01'1111Pml d'\\ n :f.unções elo i A pedido. aleDd� a dom��lio e lambem

, lo))tru.llli�l!.U�llli\IJIlL , I ]igaelo..· em lo-::alidades vizinhas

. Febres (Sezões, Malárias, - - -.

- 1l'1t!iEI_19I!!_1SI!!8iE18Bi!!!I8�- iZi 8e:@ll!!!8l!MBi!l88��
, .
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- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - li 1Q) ,n1 o 1F o 11\\ 11- p
o H orreu. • •

"Capsulas Antisesonicas II! 11'\ al \llill�gratl!U21 lU)CIOllL21rllat -

(Cont. elll 111. páginll)

iii M lnancora" H I'!'!I perigo que oferecem esses

I D• • O sny Cub a s D' Aquin o involucros de matéria

I Em Todas as Boas Farmácias

I i,!, plástica nas mãos de in-
'CIRURGIÃO DENTISTA defezas crianças que, com

I
� um prOdU. tO.dOS Laboratórios .MINANCORA �:li�::1 C I Ó· •

.

")
II eles brincando, levendo-os

,

,

onsu I no. Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Oonfeítaria Harnack li tnsrlnttvemenre ao rosto,
,

- Joinville - Sta. Catarma ..:.....

\ I H JARAGUÁ DO SUL (Telet. 220)
\

fi à bôca, brincam com a
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Atenção) Importante)

-����Ut��L
CONTÉM

EXCELENTES
ELEMltlTOs TOIICOS

Fósforo, Cálcio, Arsaniato
e Vanadato de s ó d i o

Tomco dos convalescentas
Tonico dos desnutridos

Dp. Reinoldo Mupapa

II ADVOGADO II �
Escritório ao lado da Prefeitura �

JARAGUÁ
.

no SUL,' !
��������-�����

Causas Judiciais
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO,

advogado, com escritório à Av. Mal. Deodoro
n>. 122, nesta cidade, comunica aos seus cllen
tes em geral que mediante 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 pera aceitar e defender causas em

tôdas as comarcas da zona norte,'abrangendo
os municípios de São Francisco, Araquarí,
Iolnvllle, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Coru
pá. Êste intercâmbio de serviços jurídicos em

quaisquer das comarcas citadas não acarretam
onus extres de qualquer espécie aos clientes,
evlrendo-Ihes viagens e despesas pessoaís
anrertormenre inevitáveis.

Êste acôrdo de intercâmbio entre as vé
rias cidades capacita os escritórios de advo
caciamencionados a advogarem principalmente
em ações trabalhistas na 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, Evi Alexan
dre Varela (em joinville) e Mérlo Edmundo
jardim Lobo (em São Francisco do Sul).

jaraguá do Sul, julho de 1959.

Murjl/o Bllrreto ele Azeveelo
(advogado)

De acôrdo:
Herc1lio A. elll Luz

(advogado)

,
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" Dr. Orlando _
Bernardino II

fi U

ii Clrurll'ião·,Dentista II
c' IIii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta !i
:j - Pró t e s e - Clínica - C i r u r g i a - ii
ii ii
" ii
:: H o r á r i 0:- na cidade todos os dias (menos ii
II II
!! segunda- feira) II
II li
II Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas u
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�================��
PARA FERIDAS,
E C Z E M A,S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

�================� .

Lavando com Sabão (Marci Beglstrada)

Virgem E�pecialidade
da ClAo WlETZEt llNDl[J§1flRllAl .. Jeínvíüe

•

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

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


