
Os repelidos . pedidos
de licença de deputados
do PSD na Assembléia
Legislativa do Estado de
há muito vêm despertan
do estranheza, causando

I========================�==============================I mesmo severas críticas
da imprensa imparcial da
Capital. Assim' é que hoje

��������������������������������������������������� a bancada do PSD contd
com apenas 5 deputados
efetivos mas com 12(doze)
suplentes II !
Bssa manobra indecente

.. _.

t
do PSD nada mets pre-

gue O- jaraguaense nao mais aguen a tende do que arrebentar
, com o erário do Oovêrno

Não faz muito, o PSD rão sempre êsse seu afã Como presente para quado e não onde os nário projeto de resolu- do Estado, arrebentar-lhe
local, através dos seus de procurar, por todos os as proximas eleições, a Interesses polítíoos da ção, instituindo no poder os cofres donde sai o di
porta-vozes no Legislativo meios, uma táboa de sal- bancada <lo PSD acaba P r e f e í

t u r a a venham legislativo, a irradiação nheiro público pera cobrir
Municipal e repelido com vação para não .efundar de aprovar em segunda fazer construir. das Sessões da Câmara, essa bandalheira peseedts-
alarde infantil pela deses- irremediávelmente no con- e última discussão o pro- cujas deapesas para não re, que já está custando
perada propaganda radio- cetro público. jeto de lei que cria o OS BENEFíCIOS AOS onerar os cofres muni- ao Govêrno do Estedo a

Iônlce, berrava aos que-r Vejam os leitores o re- Imposto de Licença e dá
,

OPERÁRIOS eípaís (que alegam estão. bagatela de quase DOIS
tro ventos que a UDN. na latório que publicamos em Gutras providências, one- sempre vazios) seriam MILHOES de cruzeiros!!!
Câmara, nada fazia; que outro local da edição de rando o comércio, lndus- 'Finalmente, em segua- suportados pelos próprios Sabem lá o. que é isso?
era a bancada udentsta hoje: a bancada do PSD tria e lavoura, o que

da e última votação, o vereadores, em partes B esses gloriosos repre
da "bôa vida", do atrazo, totalizou-se com 30 (trinta) provocará novo surto de projeto que .dá benetícíos iguais, que autorizariam sentanree do povo, os

inoperante, centra o pro- requerimentos, indicações, aumento no custo das aos operäríos e que a
o. desconto. de seus ven- deputados do PSD ainda

gresso da rerra. Só êles, emendas, erc., enquanto a uecessídedea
:

d o ja- bancada da UDN achou cimentos que obteriam têm a coragem de acusar
do PSD, eram os heróis, bancada da UDN, em raguaense. E o povo que por bem ex.tendera todos, nas sessões. O vereador o Govêrno do Estado, de
os maiores, os bonzinhos, confronto, apresenta um se lixe É este, aliás, o

os operäríos, índepen- Julio Zacharias, repre- invocar o pagamento an- /

os dinâmicos, os salvado. total de 89 (oitenta e entendímeutoida bancada d�nt� de prazo de oa- sentando -a bancada do teclpado da cota 20 e de
res a terem à frente o nove)"! Convenhamos, governista Municipalque rencis. F?I. a suges�ão PSD concordou com a Gutras coisas para desa
"operoso" Prefeito. um "escore" de arromba: pelo seu porta-voz, ve-

da UDt:l rejeitada. ASSIm, proposição da UDN; en-, creditar-�e, agora, ra�i�é!l-30 x 89'!' reador Julio Zacharias operärío. que �e empre- tretanto achou justo que mente, diante da oprmao
Diante, desta prova, até Ramos expressou-se em gar na. Preíeítura .

que as despesas corressem pública, com essa mano

quando durará o cera-du- plenário (defendendo o não estiver com ':ßaI� de
por conta' da própria bra de comprometer o

ríamo peasedlsra em as- projeto do Prefeito) di- doze meses. contrlbulD�o Câmara (dos cofres Mu- erário estadual?
sacar as.mals de�braga- zendo que a indústria, e para os I!lstItutos, depo�s nícípaís, seria mais acer- D�IS M I LHÖES de
das mentiras? Leiam os o comércio. tem sotrído dos 15 .dlas de entermí- tado) e não dos zelosos e cruzenos para 12 suplen
lelrores o rel�tório, c�)ß- de modo SUAVE (ora dade, ficará �esampara- Jesinte,essaJos vereadores tes de del?utados do,�SD?fronrem, meditem e lul- vejam), pois somos nós do e, a partIr daquele que (no entender dêle Sabem Ia o. que e ISSo.?
guem.,. (os co.ntribuintes, é claro) momento não receberá vereador J.Z.R.) desen
.

E la se val, outra �eD·1 que pagamos a majora- um níquel d� seu empr.e- bolsando uma cota n!,tira do pSD ag�a a��lxo, ção dos impostos. Argu- gador. CUIdado pOlS, manutenção. desse aervi
como agua abalx� Ja ou- mentações desse naipe operário da .Pr�feltura ço estaria trazendo. van
!r�s foram, e as vlndoures levaram o presidente a com a contrl�U1Qão. e tagem para alguns e
irao tambem. desempatar o. projeto com a nova leí .que dá outros ficariam prejudi-

.�m díscussão, p8r� tor- tudo para um. e tíra tudo eados no terreno eleito:::;:::==;=:,=,=_=,=.,==,_=-.=,-=,=.=.=======:;:::::;::::=:::=
-nâ·ló "IIIIei a que ,todoS' dß;-outr.o. - _- rat Vê'-se por 8i que o

Prefeito Willy G Gessner osjaraguaen�essedevem PROJETO DA BANCA- il!t8�esse não só é peeu-
• curvar respeitosos, agra- DA DA UD N márlo como também

decendo os votos dados
. •.

81eitoi'al. A UDN abriu
Corupá, quando de sua respoodeu plenamente à aos simpático.s vereado- A bancada da UDN mão. de seu jetão paraemancipação polftico-eco- e�pectativa popular, go- res do PSD. A UDN Be· pelos seus vereadores permitir o. povo se intei·

nômica no. desmembra- zando hoje o novel Muni- guindo, fielmente a Bua José Narloch, V i c t o. r rar o. que se passa na
mento do, Município de cípio de um Crédito resta- orientação anterior, vo- Bauer, Alvaro Severino. Câmara. Perguntamos:Jaraguá do Sul, cuidou beleoido, um orçamento tou não contra todo o. Piazera, Mário Nicolini Isso. é amÔr à terra?
crileriósamente da escolha modesto mas equilibrado, projeto, mas sim, com a e Eugênio Vitor Schmö- Servir a quem? A si ou
e eléição do seu primeiro uma administração eco- emenda supressiva, ex-,

ckel apresentou em ple- ao povo?Prefeito, cujas qualidades nômica das mais elogiá- cluindo o comércio, a in
seMam aval precioso na V�L dds�ia e o. que respeka

�==�==�����=������=�=��=�======�

�l��E:!�n:.�;::�i� d�: �.�1!�p�����{i���.��i �T!�:�::f: ai:�:!�': AeiDIENtlE lFA1fAl IDl IDlIDDlat coIDl§trIDIçãto
A escolha do. operoso �parando para o seu ante a maioria numérica ESMAGADO PELA QUÉDA DO BETÃO - MORTE HORRIVEL

povo corupaense indicou Pl'efeitQ por ocasião do do PSD e PTB. E diante
o sr. Willy G e rman o disso, vamos desde logo DO CONST�RUTOR MAX HOEPFNER
Gessner. B as eleições de apertar o cinto, Senhores
outubro último confirma- Contribuintes, que o Im.
ram o anseio popular: pOsto em 1/1/60 já vem

Gessner, Prefeito Munici- por si.
paI de Corupá. A CRIAÇÃO DA ESCO.
Recebendo, como rece-

LA BÖA VISTA
beu, o antigo distrito e ,

novel Município das mãos Outro projeto que pro-
do govêrno municipal de vocou grande celeuma

Jaraguá do Sul, agravado foi a criação. da Escola
de �ívidas de quase um Bôa Vista. A 0riação em

milhao de cruzeiros, des- si não, porque mereceu

provido de veículos) de aprovação de todos; en-
recursos materiais de qual- tretanto, da maneira por
quer espécie, nada, pos- que transitol;l () projeto,
suindo, desfalcado de cujo parecer visivel-

Imeios monetários repre- mente emendado, foi acuo
sentado.s apenas em ha- sado. pela bancada da,
veres de reembolso duvi- UDN �omo infringente aos Idoso, o Prefeito Gessner arts. 83 e 86, Jetra "d"
dão invocou tais fatos Prefeito Willy G. Gessner do. Regimento Interno e

para encobrir eventuais que, à despeito dessa
fracassos, mas encarou os transcurso d.o seu naraU- advertência o. sr. Presi
mesmos fatos com sere- d dente não teve dúvidascio no próximo dia 1°. e

em se fazer onl·sSo., ni"nidade e pautou seus atos t b t f
.

a h ....

d I
se em ro, erça� e!r, 0-

ligando ao que determi.administrativos, des e 0-
menagens que serão o tri- .

go, na mais aplaudida buto de �olidariedade, de na as disposições legaIS
austeridade, coadjuvado d'

- que regem a própriaestima e a mlraçao a esse
Uâmara. Com a aprovapor todo o povo coru- homem honesto, simples

paeDse, que viu, de ime-
capaz que está condu- ção do projeto (com pa.

d· t
. . e. '

.. recer emendadO) o Pre·Ia o, no seu primeiro zmdo
.

o MUDlcfpio de
feito têm a faculdade degovernador, : 'confirmados Co.rupa para. allos e me-
co.nstruI·r a Esco.la ondeseus prognósticos, alen- d d t

tados seus.,�nseios e cor-
reci os es IDOS.

bem entender, pois a

roboradas 'Is suas espe- "Correio do Povo" an- bancada do. PSD não lhe
ranças. tecipa-se a essas, homena. fixou o local. Por isso
O Prefeito Gessner, com gens, e apresenta ao i1u�- 08 moradores devem pro.

isso, consolidou o seu tre aniversariante os seus videnciar para que se

prestigio pessoal e cor- calorosos cumprimenlos. construa em local ade- .. ..

rias toneladas, pro.vocan
do debandada geral entre
os operáriOS ao alcance
na quéda daque.le peso
enorme. Infeliz foi, entre
tanto, o construtor Max
Hoepfner que, colhido em

cheio, foi literalmente es-

magado, morrendo em

Segundo apurou a nos· poucos instantes no, pró
sa reportagem, um des-j prio local de construção.
cuido fez oscilar tôda a

Iarmação. de betão, de vá· O dr. Fernando Spring-
mann, que, chamado, com-

• pareceu incontinenti ao

Ilocal, apenas poude cons
tatar a causa mortis con
forme a descrevemos.
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Ouem trabalha na Camara?A PARTIR DE 1960 •••
Pulverizado outras mentiras do PSD lo c a I é

Conquanto tais levian
dades fôssem desmentidas,
na hora, entre risos e co

menrértos, pela assistência
sempre presente às ses

sões, eis que agora o re
latório das attvldedes da
Câmara ref. ao período
de fevereiro a junho dêste
ano, pulveriza de vez,
para sempre, as grossas
mentiras do PSD,' menti
ras que foram, são e se-

hnpr,essionante acidente,
de efeito mortal, abalou a

cidade na última terça-fei
ra, pelas 17,15 horas, o.cor
rido durante os trabalhos
de construQão do novo

cinema de Jaraguá do Sul,
à rua Coronel Bmílio
Carlos Jourdan.
Co.mo o faz diáriamen·

te, ao local das obras
compareceu o construtor
Max Hoepfner, pessoa

largamente relacionada e

benquista na cidade, para
inspecionar o andamento
dos trabalhos que o.ra

atingiram a colocação do
betão, as paredes laterais,
com pilares de cimento
armado já eregidas.

Falecimento

HERMINIA RAUCHBACH ' FISCHER
Na avançada idade de 82 anos, cercada do de'IJ

velo de sua numerosa familla, faleceu terça-feira, dia
25, no Hospital São José, a veneranda senhora da.
Herminia Rauchbach Fischer, espôsa do sr. Fl'anz
Fischer, que representavam um dos mais antigos
casais domiciliados em Jaraguá do Sul desde a sua

colonização.
Deixou a esümada octagenária os seguintes

filhos: Francisco, Rodolfo, Eugênio e Arpad FiAcher;
as filhas Ilonca, casada com Aldo B�ello; Herminia,
casada com Luiz Santana, e Gisela, casada com Adolfo
Bauer, além de vinte e cinco netos e ODZe bis-netos.

O sepultamento realizou-se da residência do seu
filho Francisco Fischer para o Cemitério Cat6Hco
local, com enorme acompanhamento, havendo sido
prestados, várias homenagens à distinta falecida pe
los côros mistos das alunas do Colégio da DiVina
Providência e do Ginálio São Luiz.

A enlutada Família Fischer, na pessoa do nosso
amigo sr. Francisco Flsch8l', externamos posterior
mente os nossos sentidos pêzames.

o erário -@sladual
lova e condenáler manobra do
PSD na Assembléia Esladual

Centro
Excu rsion ista
"Jaraguá"
,RESULTADO DA
EXTRAç-Io DA
TÖMBOLA
1°. nO. 1.573
2·. nO. 2.111
3°. nO. 1.101
4°. ne• 0.278

Renda da Festa

1-
Cr$ 22.439,001

- IA COMISSAO
--------------------

O fato, como dissemos,
atingiu dolorosamente tô
da a cidade, tendo-se rea
lizado o sepultamento do
inditoso construtor no dia
subsequente, quarta-feira,
com enorme acompanha
mento, constatando-se re

presentações de várias
sociedades esportivas. Em
nome da Sociedade de
Atiradores ,. Progresso",
da qual fôra fundador e

sócio ativo a vítima, dis·
cursou à sepultura o sr.

Eugênio Vitor Schmöckel,
Diretor-Gerente deste se

manarlO, enaltecendo a

personalídade do morto. _

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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r�:':��;�;':�;0�:�:�"'1 ' BR �����aASU
SrD·efLlueeop�Jado daRtaeiDdere f�:. DR. J fC\RNDESOELT'ER �:.l !:=A=i=n=ce=rteza do que se como naquêle projeto que

1.1 � V � passa em nossa terra foi exposto nas vitrines
FAZEM ANOS HOJE: amanhã mais um aniver- f:�: J �:::

quando não estamos pre- da Casa Kopmann, linhas
särío do estimado conci -

[
Pró t e s e - C t r u r g i a Den t á r i a sentes, poderia nos levar aerodinâmicas, piso es-

- O jovem Carlos, dad�o, nosso particular

(.
Atende diáriamente em sua novas e modernas

.1
a conjeturar em seu as- treito e forte, mas tere

filho do sr. Carlos Heinzle; am i g o, sr. Leopoldo � instalações à Avenida Getulio Vargas, 198, � cendimento, ver suas ruas mos naturalmente dentro
- o jovem Heins Zie- Reiner, titular da Socie- : JARAGUA DO SUL : atapetadas de carros em em breve a concretiza-

mer, auxiliar de redação dade Gráfica Avenida g, (ao lado da relojaria Grossklags) �1
nosso pensamento, suas ção dêste projeto, pois

do jornal de Joinville; Uda.. g , : calçadas cheias de dís- para o jaraguàense pro-
- o jovem Haroldo e·······························.························•··············.·· ....ö cussão pelos políticos, jeto é quase certeza.

Wolski. Caráter probo, coração
_____.... ..._..........................

irmos à ruidosa estação A mim só me cabe
boníssimo, o distinto na- ferroviária ao domingo, aguardar uma oportuní-FAZEM ANOS AMANHÃ: talíeíante goza de espe-

RTIGO SE quando parece que a dade de poder servir
- A sra, Maria, espõsa cial e merecido conceito A DA MANA I cidade empêso se dirige melhor a Jaraguá, de

do sr. ,João Carlos Stein; em os nossos meios para lá, a levar o seu poder colocar seu nome
- osr.Otto Pawlowski, sociais, comerciais e in- da CASA REAL adeus para os que vão em evidência como ou-

residente em Gaspar. dustriais, onde se destaca e a alegrla de rostos bo- tros o têm feito, fóra de
DIA 31: por suas virtudes pesso- nítos dos que ficam; ver dúvida que cada um ha-
_ o jovem, Tarcísío

I
a�s e �uas qualidade� de '

F a que i r o s em lindos estojos de madeira enfim, os . bancos das bitante de Jaraguá se
Satler, filho do sr. Luiz eídadão : exe�plar, me- "Imbuia" de 48,104, 117 e 130 peças, bem como

praças. com anúncios I esforça
-

para torná-la
Satler r e s

í

den t e em recendo por ISSO mesmo todas as peças avulsas da mesma matéria. guardares a tradição de melhor, mais bem vistaBarra' do Rio Cerro. não só a estima de seus Talheres inoxidáveis "Hercules" e "Zivi" são beleza jaraguàense. aos olhos do visitante.
- o jovem Siegmar, concidadãos mas tl;lmbém os mais vendidos no país, motivado pela O meio maís seguro de

filho do sr. Erich Ehlert; de seus subordmados, excelente qualidade. Nossa terra é sempre fazermos Jaraguá pro-
_ o j o vem José seus empregados, que Verificam a Elpesição e vejam estas maravilhas. algo particular, algo que gredir, já o temos, o

Baumle; sabem no seu chefe um não se encontra, em ou- Ginásio São Luiz e o
- o sr. Lauro Ademar amigo e protetor, de co- tras .cídades, amigos que Colégio Divina Provídên-

Bortolíní. ração acessível aos seus i{::::::::::::::'-::::::::::::_Z''':::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::=-':::::::::::::::::::::::::::::;::...� só a infância poderia ter cia, dois estabelecimen-
. DIA 10.: problemas pessoais. ii l'i

da do; experiência que tos que podem comportar
- O jovem Manfredo ii Represeetações VI· to' ri-a II se adquire Das colônias; a real es p e r a n c a da

Fuck. Antecipando-nos as de- II n levar a avo Mal. Deodoro classe primária e glna-
DIA 2: monstrações de apreço e ii DE II até Garibaldi e provar sial de nossa terra e tal-
- O jovem Laerte, amizade que em data ii II • 11 II)J a SI i V • ii um vinho legitimo ítalía-

vez futuramente cursos
filho do sr. João Carlos II I! no, seguir a rua para superíores, pois ainda não
Stein. de amanhã serão tribu- I

Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 II Joinville e, dobrar à es- é nossível manter-se um
DIA 3: tadas ao sr. Leopoldo 'JARAGUÃ DO sut Santa Catarina ii querda para Itapocuzinho curso superior a êstes. {

- A sra. Antonine, es- II' para
. comer um "chu- Rever nossa terra todoReiner, nós, do "Ooreío III ernte", tudo é peculiarpôsa do sr. Alfredo D. sábado, é o mesmo que

Jansen; do Povo", gerência, re-
,Sub-agentes da F.N.M. _ Alfa Romeu II I é um conjunto harmoní- voltar à infância, as ruas

- a jovem Irene, filha dação, oficina e expedi- ii oso de raças que transí-
sem calçamento e onde

do sr. Theodoro Hin- ção, apresentamos ao ii - Jeeps - Peruas - Au�omóveis DKW II tam pelas mesmas r�as. não existiam casas de
schíng ; nobre amigo os nossos III T r a t o r e s d a

,
es tel r a e P n e u. III.

Na imaginação tudo é moradia, cada ano é mais
- o jovem Narciso,

I belo, a po nt e Abdon um passo para o pro-
filho do s�. Francisco maís efuzivos cumpri- �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_-::::::::::::=:::::::::::::..:.�-:::::::::::::::::::::::::=::& Batista, remota de outras gresso, que livrou-se do
Morbis. mentos. épocas. aparece agora, complexo que possuía.

(F:::::::::::::::::::::::::::::.::::::=::::::::::::::::::::::r:=-_:-.:::::::::::::::::::'c::::::::�::::::::::"'i\ ---.----------------.---,

�t--------Il �l. IElllClHI ][!lUfMANN ,II ,Bebidas
ngrildl!eim�nlo H MÉDICO CIBUBGIA.O 11 ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II Pelo presente, ficam convidados os senhores
. ii

d d C I (I h )
II acionistas desta Sociedade. a' comparecerem à reu-

.
Os filhos, genros,' noras e netos, peza- ii sid� es e o ônia A eman a e Pôrto Alegre II nião da assembléia ,geral ordinâria, à realisar-seII !! 1 A

rosos com o, passamento de sua querida II CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E II na sêde . socia da empresa, à rua Benjamin Oons-
mãe, sogra e av6 ii CLINICA OERAL ji tant, nss. p94 à 614, no dia 30 de outubro de 1959,
Ed· M· M d I B I·· p.

II 'I! às quinze horas, para deliberarem sôbre a seguinteviga aFIa ag a ena orto IDI lazera, II Longa prátiea em Hospitais Enropeus II ORDEM DO DIA:
id di 19 d A

t d 1959 II Consultório e residência: :.1·ocorri o no Ia e agos o e ,com 1°. -' Discussão e aprovação do balanço geral,
a idade de' 87 anos, vem por intermédio II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II demonstração da conta lucros e perdas,deste agradecer a todas as pessôas que ofe- II S II encerrados em 30- de [unho de 1959.

r us V 1· sos ti' os no derra 11- CONSULTA : - II oo EI
. -

d Ih f· 1 1rece am se ano pres m s �:I II � •
- eiçao o conse o Isca e sup entes.

deiros momentos, bem como as que aeompa- ii .
Pela manhã: das-S 172 ás 11 horas il 3°. - Assuntos de interêsse social.

nharam os seus restos mortais, e, assistiram II Pela tarde ; das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II AVISO. Acham-se à disposição dos senhores
as Santas Missas em intenção de sua alma. I ii II acionistas, os documentos de que trata o art. 99,

À todos a nossa gratidão. II Atende chamados tambem à Noite ii do decreto-lei n. 2.627. de 26 de setembro de 1940.
I� ::

, Jaraguâ do Sul, agôsto de 1959. ':':._::::::==:::=:::::::::::::::==:::::::.-::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::7 Jaragllâ do Sul, 7 de agôsto da 1959.
MAX WILHELM, diretor-presidente

A extinta deixou os seguintes filhos: Otilia -

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I NELSON LEOPOLDO DRIESSEN, diretor-comercial
Lino, casado com Ana Uber - Maria (fale-

LOMllüRIG'UEIRA ,MINANCORA
E

__D_UA_R_D_O_P_A_A_N_C_IS_C_O_W_I_L_H_E_LM_,_d,_i_r_et_o_r,_-t_é_c_n_ic_o,cida) era casada com Juliano Rubini - Adélia, �

casada com Basilio Schiochet - Rosália, -S ... II"- zur Behandlung des Asthma
casada com Clementino José do Prado - Vermifuga suave e de pronto

R �� Oll ft Bronchiale besonders zur

Cristina - Joaquim, casado com Drieda efeito Dispensa purgante f e dieta! Die meisten Hellmittel kom- Prophylaxe des drohenden
Cecille Brückheimer - Honorato e Amâ'bile, SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- men und gehen. Bei einigen Anfalls!

casada com Pedro Contl·m e 19 netos e 2

I ME 1
verhaelt sich dies aber anders, Rechtzeitig (!) - also schon

o n, ,2, 3 e 4 sie ueberdauern alle wechsel- bei den ersten Anzeichen desbisnetos. ' Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria! volle� Zeiten und erfreuen I Anfalls - eine Tab 1 e t t e
\

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em sich von Jahr zu Jahr eines EUFIN! Als Vorbeugung ge-
remédios immer groesser werdenden gen Anfaelle waehrend der

A Abnehmerkreises und dies Nacht und in den fruehenCompre boje mesmo uma l.O_BRIGUEIB

I
sind die wertvollsten Medika-_ 'Morgenstunden nehme man,

MINAIfCOBA para o seu tilhinho.. �ente. Zu ihnen zaehlt "EU- abends vor dem Schlafenge-E um produto ::los Laboratórios Minancora FIN", das altbewaehrte Mittel hen 1-2 Tabletten.
- JOINVILLE _'

�------------------------------------------�....---------- �----------'---'-----'-------------------------------��r bringt rasche und sichere Hilfe bel:

_Gicht.
Hexenschuss,

Rheuma, Kopl- und
) 'Ischias. Nervenschmerzen.

Erkältungskrankheiten
Togai löst, die Harnsäure und beWiJ:k� die Aussc!l�dung der schild
lichen KTankheitsstolie. Keine unangenehmen Nebe,ne�scheinungen.
"Einlache, Anwen<4lng und Dosierung in Form von Tall'letten. Welt

\ übe. 7000 Aerzt.. bestätigen. d,ie hervm:::a,geJtd:e. schmetzstillende IJIJ1d

'"- heilende Wirkung von "I'ogal. Nehmen Sie dan.." verfrauensvoll Togall ...

SOCIAIS
Aniversários

Max s. A.Wilhelm

Dr. fernando' AI' ipringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras
/

Dr" Francisco Antonio Piccione
��.D][Co

Cirurgia Geral de adultos e criançab C11-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisla 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 4C o H. l[J JE'"A - SAN�A 4CA�AR.](NA II"====================�II

C!J88Il!B_�(j�!IF õII!lS88888S8@ I
DBPR!���B1!���.!!� SUL II
fotografias em Geral - .fotocopias de'Documentos

'-Ifilmes e Material foto' - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio, e lambem
em lo-::alidades vizinhas

..............I I ��&Em& ��..BB..���S8·� I��=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-�II

C o n sul t ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horàs. - Fone, 384.

Apotheke "Sebulz"
JARAGUÁ DO 'SUL

Dr. Waldemiro Mazu�echen
(JA.S.&. DE SAUDE

Rua Presidente Epitâcio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica. 'geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto� . Diatheimia Ondas curtas e Ultra-curtas
• lndutotermia - Bisturi-elétrico . Electro�c�uterização

- Ráios Intra.vermelhos e aLuís .

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

./
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 29·8-1959 3

�------------------------------------------,--------------------------------------�

IE�ll!ati �e
.

(Clltal(Çãl�
o

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

1================'=,=8=='==i=1-======'===P=d====='='=p=.=1=d===fI=====,C====:=p====1 Estado de S. Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...
Vu e a d o r' equerl- Ind'lcaço'es

e idos .de rOJe �s e
Emendas

areceres,
. menlos lnformaçoes leiS Inlerloculórios FAZ SABER, aos que o presente edital, com

o prázo de trinta (30) días, virem ou dêle conheci
mento tiverem, que por parte do ASSIB ZATTAR,
por intermédio de seu bastante procurador, advo
gado dr. Manoel f'... da Luz Fontes, lhe fôram
dirigidas as petições do teôr abaixo: PETIÇÃO
INICIAL: Exmo. Senhor Doutor Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguá do Sul. Diz ASSIB ZATTAR,
brasileiro, casado, comerciante, domiciliado e re-

I-------�-,--�-)-----!.-----!-,,------'-------'--------'----'------I sidente em Joinville, por seu.bastante procurador,Total da bancada do PSD ::- 30 (trinta' o advogado Intra, que é credor de LAURO DONATH"

'======;======;=1
======1 brasileiro, casado, proprietário, domiciliado e

três

1
sete residente nesta cidade, pela quantia liquida e certa

de CENTO E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS
quatro I dois três E DEZENOVE CRUZEIROS E QUARENTA CEN-
três uma TAVOS (Cr$ 192619,40), importância do principal

I 1 J
e juros de mora da nota promissória inclusa,um 'vencida no dia 1°. de Junho de 1959 e até hoje

, ��::, dois não paga. Não tendo sido possível ao Suplte.,
pelos meios amigáveis, receber o que lhe é devido,

-'-----�---T-o-t-a-l-d-a-b-a-n:...ca-d-a-d-a-U.!..D-N-·----8":'9-(-0-it-e-n-ta...!·-·e-n-ov-e-)-'-------'------I quer promover eontra o Supldo. a competente
ação executiva prevista pelo art, 298, n-, XIII, do
Código de Processo Civil. Isto posto, requer a V.
Exa. se digne mandar expedir contra o Supldo.,1=======================,====================1 mandado executivo, para que, no prazo de vinte
e quatro' horas (24), pague a importância do \ ca

pital, juro de mora, custas e honorários de advo
gado na base de 20% sôbre o valôr total do pedido,
a, não o fazendo, pelo mesmo mandado se proceda
à penhóra nos bens que oferecer ou lhe' forem
achadas, tantos quantos bastem para a solução
integral ao débito, custas e honorários, bem como

�--------------------�------------------------------------.----------------------� juros vencidos e vincendos, cilando·se o execu-
-'����������, C

-

I d W R d S A tado, bem como sua mulher, se a penhóra recair

F D F d I
om. e n. · a uenz . · · em b ns de raiz, para, no prazo legal, contestarem'uturo istrito e era EDITAL DE CONVOCAOÃO a ação, bem .como para os seus demals têrmos,

até final, pena de revelía. Se necessário, requer-se
Avísc aos Proprietários de escrituras São convidados os senhores acionistas a com- o depoimento pessoal do Supldo., pena de confesso,

do ano de 1925 a 1930, nas cidades de Pla- parecerem na Séde da sociedade, em Rio Cerro, ouvida de testemunhas, juntada de documentos e

naltina, Planaltinöpolis, Platinõpclis, Nova Municipio de Jaraguá do Sul, dia 26 de Setembro exames periciais, avaliações e vistorias. Nêstes
Tijuca, Na Fazenda da Manga, Comarca de de 1959, às 15 horas, afim de deliberarem sôbre a têrmos, dando a esta o valôr de Cr$ 129.619,40 e

Formosa, No Planalto Central de Goiás. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA juntando um instrumento de mandado, uma nota
Tenho a lhes informar que estão eogi- promíssõría e o talão da taxa judiciária, pedecom a seguinte ordem do dia: d f' t J á d S I (Ab Ihtando de anulação das mesmas, cujos dona- a) Discussão e aprovação do balanço geral',

e errmen o. aragu ou, so re estampí as
tários até o corrente ano, não tenham Iega- � � estaduais no valôr de Cr$ 4,00, devidamente ínu-
"Iizado suas escrituras, com o pagamento do b) Eleição do conselho fiscal e seus suplentes; ttítzadas; o seguínts , JaÍ'aguá do Sul, 11 de julhoc) Assuntos diversos. d 1959 ( ) M I A d L F

-

Imposto de Transmissão, Novo Registro no NOTA: Aeham-se à disposição dos senbores e . a anoe . a uz ontes. PETIÇA,O:
Cartório da 'Comarca e que pertencem. � Exmo. Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarcaacionistas, na -séde ,. da sociedade, os documentos d lJ á d s I Di SSIB-Atualmente é Decretação Definitiva por de que trata -o art. 99 do Decreto Lei n. 2.627 de

e aaragu
..

O" u. z A
.

ZA'TTAR, por seu
parte do Distrito Federal, por Lei Especial. 26/9/1940.

bastante procurador. nos autos da ação executada
Declaração feita pelo Sr. Leonel Augusto de cobrança que nêsse Juizo e pelo Cartório do

de Almeida Campos. 1Q. Tabelião a.Ofícial I Jaraguá do Sul, em 4 de" julho de 1959. Cível e C o m é r c i o, promove contra LAURO
do Registro de Imóveis,

II'
Wilhelm Radnenz • Diretor Presidente DONATH, que, tendo o sr. Oficial de Justífícado

Formosa - Goiás Delfino Radaenz - Diretor Comercial encontrar-se o executado em lugar incérto e não
I Portanto convém procurar quanto antes

--------------------------------------=,
sabido, vem, com fundamento nos arts. 177 'e 178

o Sr. Victório Floriani, Agente e Encarrega- O H BOHN"
do Código de Processo Civil, requerer a V. Exa. I

do, para fazer a Legalização das mesmas. rgãos e ermoníos "

I se digne determinar se proceda a citação do
mesmo por edital, ficando também citado que,Endereço: Acabamento perfeito findo o prâzo do edital será procedida a penhóraCaixa Posta], 36 Sonoridade agradavel de seus bens, e, independentemente de nova cita-

Avenida Marechal Deodoro, 405
Preços modicos ção dessa penhóra, se prosseguirá na execução,J a r a g u á doS u I

Harmonios: 12 modelos, até final, pena de reveJía. Têrmos em que, péde
-----

especiais para viagem, deferimento. (Sôbre estampilhas estaduais no valor
C apelas e Igrejas de Cr$ 4,QO, devidamente inutilizadas o seguinte):

Orgãos: São construidos Jaraguá do Sul, 8 de agôsto de 1959. (a) Manoel
em 7 disposições a

A. de Luz Fontes. DESPACHO: Defiro o- requerido
escolha dos interéssados

a fls. 10. Cite se o executado Lauro Donath, _�oredital, pelo prázo de trinta (30) dias, a ser püblí-Catalogos Gratis cado uma (1) vez no Diário Oficial do Estado e
Demais intormacöes duas (2) vêzes no jornal "Correio do Povo". I. Em,
com o Representante 11/8/59. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz

Petróleo Brasileiro S/A., "PETROBRÁS" Geral para os Estados de Direito. Estando o executado LAURO DONATH
comunica que, a partir de 1°. de Agôsto e de S. Catariria e Paraná em lugar incérto e não sabido, conforme certificou
até 30 de Setembro de 1959, por intermédio

1
PAULO KOBS _ Cx. Postal, 39 _ São 8enlo do Sul O sr. Oficial de Justiça, mandou passar o presente

da Agência do BAN C O INDÚSTRIA E edital, pelo qual chama e cita ao mencionado
COMÉRCIO DE SANTA CATARINA S/A. -

Estado de Santa Catarina executado, para comparecer nêste Juizo a fim
"INCO", fará a entrega de Obrigações ao de liquidar o débito em questão, acrescido dos
Portador oorrespondentes às contribuições MINISTÉRIO DA GUERRA Juros de mora, custas e honorários de advogado
recolhidas nesta cidade, no exercicio de 1956, III Exército - 5a RM na base de 20% sôbre o valor total do pedido, ou
por proprietários de veículos automóveis. 16a CR -- 5a DR oferecer bens à penhófa, sob pena de, findo o

,

•••161•• M'tl•••11 . f:a��a�� ��!�\os:�sP��c:��:iSe�:;sf�:�d�odê���
ff=ÕÕ:::::::::::':=::::::::'=::::::=--:::::=-"';::::::=::::::::::::::::::;;;==:::==::::::::':::"� At

- .d d
-

d I d 1941 , final execução independentemente da novaÇcit�Çã
!I .a It •• e I a

IIel e _ III-
- ii ençao Cl a aos a C asse e •

pena d� revelia. E para que chegue a público � ,

li ii Época geral da inspeção de saúde e seleção c0!lheClmento do e�ecutado, foi passado o presente
II - JARAGUÁ DO SUL - II para incorporação em 1960 e�Ital que se�á afIxado no lugar d� costume, pu-
l! ii bhcado pela Imprellça local e no DIário da Justiça
II 'Medicamentos e Perfumarias II 1 -- Todo brasileiro residente .nos Municípios do Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
n

, Simbolo de H.onestidade
' II de Jaraguá do Sul e Uorupá, pertencente à classe do Sul, aos 'doze dias do mês de agôsto do ano

ii ii de 1941 e anteriores, ainda em débito com o de mil n o v e c e n tos e cincoenta ·e nove Eu
11 Confiança e Presteza ii S.er�iço Militar, deverá apresentar-se do dia 25' a AmaJeu MabfuJ, esrcivão o subscrevi (a) Ayres 'Gam;ii A que melhor lhe atende li 29 de setembro próximo vindouro, à Comissão de Ferreira de Mel/o, Juiz de Direito. A presente cópiaIt e pelos menores �reços ii Seleção, que funcionará nesta cidade, nos salões confére com o original; dou fé.
�::::::::::::=:::=::::::::::::::::::=::::=:::=:::::::::::::::::::::=-=:::==::::::V do Clube AtÍético Baependi. Jaraguá do Sul,. 12 de, agôsto de 1259.

2 - Os convocados da classe de 1941, resi- Amad M h� d O E
.

dentes no Município de Corupá, deverãb apresen-
eu a lU - scrlvão

tar-se no dia 25, e os residentes no Município de di'
· ��..

·
..
·
..
·
..
·
..
·
..
·
..�..· · �Q> _:� '\. :�.Jaraguá, do dia 26 a 29 de setembro do corrente

t� C1fnlea de Olhos - Onvidos - Nariz e Garganta :'
ar;ao. : a. ••

' .

3 - Os con�ocados arrimo de família, deverão :' DO S'... iiHII••lla ••,. �:::apresentar seus requerimentos nesta Delegacia, l� MODBRNA B PRIMOROSÀMBNTB INSTALADA
até o dia 20, de setembro vindouro, o mais tardar. l: A melhor aparelhada em Santa Catarina

Jaraguá do Sul, 19 'de agõsto de 1959. gRua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
,

MANOEL CARVALHO LOPES li .

- J O I N V I L B - �
Oap Dei 5a DR :� ..••..•••••••••••••••• ;•••••••.•••••.•••....•.•....•.•.•..•••.•..•••••••• j.-•• �ff

NOTA OFICIAL DA OÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Relatório das atividàdes da Câmara Municipal de fevereiro até junho de 1959

Raimundo Emmendoerfer
Henrique Boeder
João Mathias Verbinenn

r

João Hermilio Cardoso
Julio Zacharias Ramos
Leonidas Herbster
Erich Batista

cincosete

duas três

um

um

dois
quatro
dois

uma

duas

Vitor Bauer
Francisco Pavanello
Murillo B. de Aze�edo
Eugênio V. Schmöckel
Alvaro Severino Piazera
Marie Nicolini
Albrecht Gumz
Valeriano Zanghelini

nove

dezoito
oito
dez

oito
dois

duas dois

Vitorio Lazzaris - (uma emenda apresentada)

APROVADOS
Visto: VITÓRIO LAZZARIS

Preso da Câmara Municipal
6 (seis) balancetes de 1958
relatório de 1958
2 (dois) vetos
6 (seis) projetos de leis
2 (dois) projetos de leis (reieltados)

RENATA WUNDERLICH
Diretora da Secretaria

Entrega
PETROBRÁS

de Obrigações de 1956.

PETRÓLEO BRASILEIRO SIA.

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

DPe Reinoldo Mu••••

,II ADVOGADO II=======
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Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da (lAo WEllEt HND[J§IJRHAl

.

G. JOllIDlvUle
Ö ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto' não deve ,faltar em éasa alguma.-

. Esta é a Secção a cargo dos Extensionistas
NO. 2.050 do Escritório Local da ACARESC, o agrônomo

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����_!!!!!!!!!!'!!"!'_"!!'!. !!!'!!!"!'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'" Heli Corrêa e a Extensionista Hílta Garcia. Ao
fazermos esta apeesenteçâo, agradecemos aOB

diretores gerente e de redação dêste Jornal, que
bondosamente nos cederam esta Secção. Ela é
dedicada, exclusivamente, a08 lavradores e auas
Iamílías e Iocalíza hoje o assunto da Cultura de
Soja.

agradece. sensibilizada, à todos que a confortaram Vamos Plantar a· -Soja P
no doloroso transe por que passou, que enviaram
nôres e corôas, cartões e telegramas, e, que aeom- A soja é uma planta ·já muito cultivada na
panharam a extinta até sua última morada. (Ásia, China, Coréia, e Japão) nos ßstados Unides

Edital n. 4.701, de 24·8·59. Convida outrossim, os parentes e amigos para e na União Soviética. No Brasil ela está sendo
Edmundo Hackbarth e

assistirem á missa de 7°. dia que fará celebrar terça- cultivada em grande es.cala, no Rio Grande dofeira, dia 1°. de setembro, às 6,30 horas, na IgrejaWaltrud Spengler Matriz désta cidade Sul, Norte do Paraná e em São Paulo. Em nosso

Ele, brasileiro, solteiro, Por mais este ato de religião e amizade, ante- Estado, é ainda muito pequena a área do terreno
industrtérío, dorníclliado e cipadamente agradece. ocupado pela Soja. Muitos lavradores não conhe-
residente neste distrito, à cem ainda a sua grande importância e por êsse
Estrada Nova, filho de motivo, não se ínteressam. na sua plantação. De
Augusto Hackbarth e de II _JIIE!.I ri : = p. 1=-=�1iIEiãi1i! ano para ano, aumenta em todos os países.va área
Luiza Hackbarth. IF b

_. I plantada com soja. Em 25 anos o jota! do terreno
Ela, brasileira, solteira,

I
", r"'5 (Sezoes'l M,alárlas,

I
plantado nos Estados Unidos, passou de 202.450 ha.

industríérla, domiciliada e � � Impa udlsmo. (hectares), para 5.748.764 ha. Só em 1935, portanto
residente nesta cldede, Ií- Maleítas, Tremedeira há 24 anos atrás, a China produziu 6 milhões de
lha de Henrique Spengler - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - toneladas de soja, a Mandchuria 4 milhões, os'

�p�:gl�! i via ôchíochet
"Capsulas Antlsescnlcas I Estados Unidos mais de 1,5 milhão de toneladas.

Edital n. 4.702, de 25·8 59.1 M inancora" H A soja que muitos conhecem como feijão
Sebastião Soares e

I I
soja, é uma planta pertencente à família botânica

Maria Severino Santiago
Em Todas as Boas Farmácias

..

das leguminosas. As suas flores podem ser brancas,
Ele, brasileiro, solteiro, I· É Laboratérics MINANCORA ft

amarelas ou violáceas (côr da violeta) conforme
um- produto dos a variedade. Existem maís de ums centena de

op�rário, domic!liado .� -

_.. _

.

_

-.. variedades de soja, porém, as mais conhecidas
residente ne�ta CIdade, fi I Joinville Sta. Catarina I são: a OTOOTAN; de sementes pretas, de melhorlho d� Jose Soares e de

iiiiSSta!!!ii III: == iIiIIillI !E!!!Ir'==:. paladar e de maior riqueza em massa verde ou
AgostmhaMendes.. .

ABUREI b '1' I' --=-- ------ -----.- -- -- - --

� feno A variedade A de sementes amarelas
a, ' rasl eIra, 50 tetra, rr--·

..-·----- ···..-----· ·-..·- -·----..·· ·---- ..

·-n '. • ..' �
,

doméstica, domiciliada e ii O I· B
'. ii para Iíns comerciais: a !dAMOTH VELOW, que os

restdeute nesta cidade, fi- li Dr. r ando ernardlno li Japoneses preferem mais e de sementes também

lha de Venancio Severino � II amarelas e que as da Abura.

ôenneco e de Tauluina ii. Cirurgião-Dentista II!.'e I E Para Que Serve a Soja P
Maria da Silva. ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta ii
Edifal n. 4 70õ, de 25 8.59.;J .;,_ Pr 6 t e s e - Clínica - C i r u r g i a - ii

Harry Lindemann e li II
Gen i Doege ii H o r á r i o: na cidáde todos os dias (menos liEle, brasileiro, solteiro, II

-

segund,a - feira)
. II

lavrador domiciliado e II Das 7 as 12 e das 14 às 19 horas II
.

'
, ..::

'

::

residente neste dlstrlto, \;·..·- --.--.-- ..·--- ------ -.-------..--- -- ...jl
em Rio da Luz, filho de

-- -- - -.- -- --------.- -.- ..

Augusto Lindemann e de .

Matilde Hofmenu Linde- Procura ínstruír-te sôbre as florestas A soja é rica em proteína A gordura e' por
mann. para protegê-las da mão ignorante isso, assemelha-se muito à carne. Muitos a chamam.

Ela, brastlelra, solreíre, que as destrói. de "Garne Vegetal", outros de "Carne do Pobre";
doméstica, domiciliada e !..- ---"- , ----' ainda, outros de "Carne sem Osso". Um ditado
resídente neste distri.o, em oriental afirma mesmo que "Quem tem soj'a ... tem
Rio da Luz, filha de OUo residente· nesta cidade, à DELEGACIA AUXILIAR carne, leite e ovos". Embora a soja não possa
Doege e de Frida Ema rua Abdon Batista, filha DE POLICIA substituir a carne, os ovos e o leite, pode, no

>'Ima Hamburg. de Sebastião Pereira e de entanto, ser a,proveitada quando êst�s alimentos
Felomena da Silva. AV I SO escasseiam (faltam). A soja é também rica em

Edital n. 4.704, de 25·8-59. vitaminas (Vitamina BL ou Tiamina) e sais mine.
Igenasio Manoel de Souza E I para ql;le chegue ao co·

rais (fonte de fósforo, cálcio e ferro). O sabor da
F

.

P'r nhecimento de todos,mandei. O Sr ARNALDO OTTOe ranclsca erel a soja é adocicado e_ pode ser utilizada verde, sêca
Ele, brasileiro, solteiro, passar o presente edital que SCHULZ, 1°. Suplente em

ou reduzida à farinha. Existem mais de 50 pratos
pintor, domiciliado e re· será publicado pela impren- Exercício elc., torna pú- diferentes que podem ser preparados cQm soja.
'dente n ta cI'dade a' sa e em cartório onde será bll'co aos senhores caf'.a-SI es , � HOJ'e vamos dar às donas de casa, a Receita do
ua Exp A"'on'lo Carlos afixado dUlante I'i dias. Si dores II·cenC·la·dos que dr>r ...... '"' "BIFE DE S-OJA". Na próxima vez, daremos a
Ferreira, filho de Manoel alguem souber de algum im- conformidade' com a por� Receita do "BOLO DE SOJA", e _falaremos para
José de Souza e de On- pedimento acuse-o para os taria 116 de 6 de Fevereiro vocês sôbre a soja na "ADUBAÇAO VERDE".
dino Martins de Souza. tins legais.

.

\ de 1959, baixada pelo Sr.
Ela, brasileira, solteira, AUREAMÜLLERGRUBBA, Diretor de Caça e Pesca Bife de Soja

doméstica, domiciliada e Olicial
'

a temporada de caça en-

cerra-se a 31 do' corrente Ingre dien tes: 1 xícara de farinha de soja
J.I!:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::"::;:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::o:::::::::::::::::::::::::::::::� 2 batatiohRs de· tamanho médio
.. .. mês, findo esse período,

ii
.

lRa@[ogra1na IDlclDltárna II ���O�:�����r:rU� �::::� : ���:� �: :�nlejg.
ii II de Caça ou tentarem ca'

cebola e salsa picadinhas.ii '

,A
• ii çar, terão suas licenças I (V

A

d á f f
.

h
!:'i, DP. OISny Cuba s D qu ),n o 1,,1 cassadas e suas armas

oce -po er azer esta arm a,

d torrando a soja e passando na má-
:: ....IRUa-L::11 AO DlDI"Im"nnlGnnA _

ii apreendidas e, ain a su- .

d::
� 'OiIJ'f � .a:JJ.'tI.II. 11SJ.II. .1

I d C � qUlDfl e moet carne ou no qne-!! li jeitos a mu ta e J:'IP... brador de milho).
ii Consultório:· Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) li 200,00 a Cr$. 600,00, isto

ii JARAGUÃ DO SUL (Telef. 220) !l no caso de caçadodres li-

:: .

' \ ii cenciados e nos emais
x::::::::::::::::"=:::::::::::::::::::::::::::.::=:::::::::::::::::::=::::::=::::::=:-.::::=:::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::=::::::::::�., casos _

além da mui ta e

apreensão das armas es·

tão sujeitos a prisão ce

lular na forma do Art. 72,
do Decreto-lei No. 5.894,
de 20 de outubro de 194õ.
(CÓDIGO DE CAÇA).

Jaraguá do Sul, 27 de
Agôsto de 1959.

Arnaldo Otto Schob
10. Suplente em Exercício
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Registro Civi'l de lohen Llnshelm e de
Amélia Péchler Linshalm.
Ela, brasileira, solteira,

doméstlca, domiciliada e

residente nesta cidade, à
rua Benjamin Consrenr,
tílhe de Bruno Roeder e '

de Linda Roeder.

A Família de

Herminio Rauchbach Fischer
Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
I('. 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. 4.697, de 21-8-59.
Paulo Budendorf e

Hilda Borchardt
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Jaraguäsinho, filho
de Alvim Budendorf e

de Gertrudes Becker Bu
dendorf.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Jaraguásinho, (ilha
de Ernesto Borehardt e

de Berta Grimm Bor
chardt.

Edital n, 4.698, de 22·8·59.
Luiz Dellandrea e

Maria Maestri
Ele, brasileiro, solteiro,

pedreiro, domiciliado e

residente em Joinville,
filho de José Dellandrea
e de Josefina Dellandraa.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Oêrro, filha de
José Maestri e de Maria
Liberata Oaganetti.
Edital n. 4.699, de 22·8-59.

.

Ignacio Müller e

Veronica Pangrats
Ele, brasileiro, solteiro,

pedreiro, domiciliado e

residente neste distrito,
à Estrada Vila Nova, fi
lho de Miguel Müller e

de ThereziaWeiler Müller.
Ela, brasileira, solteira,

industl1iãria, domiciliada
e residente neste distrito,
à Estrada Vila Nova,
filha de Francisco Pãn
gratz e de T h e r e z i a
Tischner Pangratz.
Edital n. 4.70u, de 24.8.59.
João Linshalm Filho e

Elfriede Roder
, Ele, brasileiro, solteiro,
carpioreiro, domiCiliado e

residente em Timb6, filho

Entre as várias aplicações· e usos da Soja;'
queremos salientar as seguintes: 1 a.) - A soja
serve para se comer; 2a.) - A soja serve para
adubar o terreno (adubação verde); -3a.) - A soja
serve para a alimentação dos animais, principal
mente, dos suínos (porcos). Hoje vamos falar al
guma coísa sôbre: A SOJA .NA ALIMENTAÇAo
DA FAMILIA.

COURA CASPA,
QUfDA DOS ca·

Modo de fazer: 1 - Amasseo as batatinhas.
2 - MeÇ"a a farinha de soja.
õ - Misture as duas, acrescente o

sal, a cebola e salsa picadinhas.
4 -

-

Quebre os ovos, misture tudo
e dê a forma de bifes.

I

5. - Frite em frigideira com óleo
bem. quente.
6 - Sirva sôbre t o r r a das com

môlho de tomates.

I

BftOS E DEMAIS

anCeDU DO '

. OURO CIBELUIO.
TCNICO CAPILAR

POR ,EXCELÊNCIA
Serviço de Extenção Rural
Escritório Local da ACARESC

s�'õÄ���RGf,.,,\
•

f

EspECIALIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


