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Orgão de maior penetração no interior'do nordeste catarinense

Construção I KOTAU CLUB de Jaraguá do Sul IJamais o povo brasileiro se deparou, COUlO Ainda a trágica ocorrência que vitimou Max.
'

agora, com semelhante crise, que é a crise da Hoepfner - Uma retificação da causa da tragédia "Boas Vindas ao Governadorincapacidade dos nossos poderes públicos na nor- \ .

malizacão simples. humana, modesta, da subsistência Repercute, ainda, no trurores José Panstein e do Distrito 465" Companheirodo povo. r espírito público, havendo Rodolfo KJifzke, sob ns- I·'· 1causado a mals profunda calização da renomada zaltlno BalSe
impressão, o a c i den I e firma "E s m a r a SIA. -

ocorrido dla 25 do mês Engenharia", Curiliba, O Rotary Club de Ja- Caçador. E' sócio f.unda
passado, e que vitimou nome conceituado e ligado raguá do �ul, hospedará dor do Rotory Club da

Irágicamente ao conhecido às mais modernas e erro- dia 12 do corrente, o sr.: quéla cidade, do qual foi
construtor Max Hoepíner. [adas construções, ncgê- IZALTINO RAISEL, Go- Presidente, além de já
Hoje, entretanto, se nos nero, no Esta�o � n? pa!s, vernador 'do Distrito 46&, ter ocupado qúase todos

impõe uma retificação da e que por SI so e uma do Rotary 1nternacional, os cargos do ConselhoE de decepção à surda revolta, o povo assís-
reportegern por nós publt- garantia absoluta do eca- que está !a�e.ndo as suas Diretor e nas Oomíssôes.tíu o aumento implacável dos preços de gêneros
cada na edição entertor bamemo, da segurança e vIsitas. oríetaís anuais a Foi eleito Governadoralimentícios, que s6 num mês, de. junho a julho,
sob o título acima ·p·or: do especto das obras que cadE8 um dos 827 clubes de Distrito do Rotaryatingiram 56,8%. Fala-se inflação. Só não se fala

, . "d fiscaliza e dirige 'I do stado de anta Ca- Internacional para o pe-de incompetencia e de vergonha, de conivência e qna�oanoJocoorrtruaglco aa·Cql ueend1ae A proPósiIO,' estamos tarína. rfodo 1959/1960, por oca-grossa bandalheira nas altas esferas financeiras do e com P otert â êle palest a sl'a-o da 1':.011 Oonveneão
d

'

b b
. . 'do betão con ante erro- em entendlmento. de há r r r u,

_, v=o pus, asso �r adas com aventurel�os estrangeiros .

so
muito, para uma 'reporIa- no clube local e coute- Anual do Rotary. Ieter-de grosso calibre que entendem mats das manobras neemente IDformaram. a
m ampla HC ca dêsse renciará com o Presí- nacional realizada n.ade ex�lor�r o povo do que n6s, Jngênucs braSilei-, n�ssa -reporregern, mas �!'áveJ em r::ndimento dente Heinz Blosfeld e cidade, de NOV* YORK�ros deítadós eternamente em berço esplendido. sim. quand�, armadas <tue I I

p
t:l -

d Secretário Arquimedes E.U.A. em Junho prÔ;xi-haviam Sido no chao ocer, ne cons ruçao e. .
'o .E'-

A
'

•

A. imprensa do pai!:! alarma manífsstações duas ",esourds" e se pro' 'Um cinema moderno, sl- Dantas, �em c,o�o co� mo passado, ele um
de insatisfação, de rebelião, das classes trabalha- curava escorá las, ets que milar aos melhores exís- os �em�ls _ Presídentes d?s 2!>1 G�ve�n�dore� .d� ,

dores em São Paulo e na Capital Federar. Crianças ocorreu o incidente com tentes nos maiores cenrros de COl�n�soes� a. ccêr�a Distrtto que. �:PdrVlsä ,�:'
morrem de fome, mulheres se prostituem em nü- o desequilíbno das mes- do país. da a?�IDlstração rot�rla D�� as snví a es

..
e".

mero cada vez maior, crimes e roubos centuplicam mas, que' vieram atingir
e atlvl�ac1es. de se�vlço. mars de 10200 Rotarylfi

os registros policiais a baderna cresce assustado. o construtor Max Hoepí- ,O. sr. Izàltíno Ra�sel, é Clu�es com u�m qU,adro"
ramente " "h O Honorato' sôclo-gerenterías fIrmas SOCIal de mero mílbão. ner, . causa�do-� e morte • 'Im{'biliária, Vera Cruz de pessôas, representan-O feijão, o fejjão brasileiro, bem brasileiro, o quase que lI1�edlala. . . PiiJ,zera, Ltda. e Praia dos Euca- do negócios e profissõesfeijão nacional, seu preço extorsivo, arrancou um Hou�e, P?IS, um IDCI

líptos Ltda., sediadas na -em- mais de 113 países:grito de protesto de norte a sul do país. Enquanto �enle r�vesl.ldo pela fala- "quer sagração em cidade catarinense de em todo o mundo. ""_

os açaml)arcadores, os criminõsos, 08 ladrões de hdade:, mfehzmenle, �omo sua terra
"-

alto conturnos, os infratores da economia popular, pO���la ter-�e _,adstruo, a i.
.

'

.

t' 1 '1 d f"- 1':'0
_.'

, um l'Ilmples lIlcldente co· 'Vindo dA Dnma I'h". Dal-a'"'!G ..
O

D_ J ... ·JU'A ..' -De' 'A 1TEI!A,r:s���':rti�il:� �a' 'i.ní���� ä�"NÖ��(�:��-;:� õiunf\��n�&'''Tfi!DãJrrds�0tJi' g?ti�á'Ö�'Ri�'O:�H��':r:to � .' _tr__�U � :':4UI'��. . ��"-' &,.. ;",�y, -�-'--

brasileiros!) n08, fornecem o in�slDo feijão, 'de Ia. consl.ruçao.. Plazers, �ecentem��te Fundador e SO�lO do R<>;tary Club d�_Remanso,EI 2a., posto no páía, a 22 e 18 cruzeiros respecti- Adlanfamos, alUda., que, nome�do BISpo' �u_xl�a� ,Estado da Bahia, profenda por ocaSlaO de uma
vameB1e!' 'r

"

, .

as obras �o novo clDema do R�o de JaneIro. � OI visita que' fez ao Rotary Club de Buenos Ayresde Jaragua. do Sul obede- re.cebldo no aeropm'to .

cem a direção dQ& consoo por inúmeros padres, "P-ara maior parte de do os Estatutos d� Rota-
, ,

seus ex-eolegas da Or' vocês é a minha presen ry. nas sessões não pode
--�---��--------------�-----------demd08sg�doCMa��çaa��como�ce�o���rde�e��s p�"�

F
.

pelo Bispo Auxiliar D. católico, algo exh�mpo- cas nem religiosas. e issoilmagem I SE., II·AN 1\
... DA UA'·:TR.I·A. -I'

-Wilson Laus �chmidt e tâneo e algo que talvez para mim é muito me-
-

Itt It. I ' pelo Cônego Bes,sa� re· não condiz, COlD o am- Ihor: Eu quero o Rotary
de" um - ; preseytaóte do Cardeal bie�te. Sem embarg,o, comh.o é?, com judeus, com

-

.

-- O� JaIme Câ.mara. creIo que níJ.o temos ma oQletan08, com pro-
E'· d

.

d ,',A Coml'ssa-o J·ulcia'd,ora,' O novo Bispo qu,e t.eve porque considerar con- testantes, com católicos,R ...
, . nçerra'fD':se epOls e er ' f'

,.

omance amanhã; segunda· feira, as q'ue conferirá diplomas aos sua nomeação a�teCl�a- trário, já que não há porque todos somos )-

.

" festividad�8 tbc.ais, progr'à' primeiros colocados nesse da,. tendo em vista �ua motivos para separar os Ibos do mesmo Pai que
.

"" h
'

sl'anl'fl',catl'vo concurso, fOI' ele. lção para SuperIOr. católicos dos rotarianos. está nos céus. Agora
_

A propósl'to da not'cl'a ma"'las '0DJ o,me.n'agem a er G 1 d P d d C b d d'" 1 dq J.
S d P composta .e�ste ano pelos e r a· os ,a res. o omo aca a e JZlCr o sem a ongar me eJOadl'vulgada pela I'mprensa ema�a a atrla.
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srs. dr. Ayres Gama Fer- agra o ora\, o, eve ecre a.rlO, eu UlJ 81 DO sla ,o vou ulzer- es umas
da provável filmag�m do

Pela segunda vez, Jara- reira de Mello. MM. Juiz ser s�grado em outubro ano passado, o Clube de poucas palavras daqueleenredo do r oman c e "O
guá do Sul assiste ao de Direito; Dr. A,ry Fla- em dIa e l�cal que serão Remanso, Est. da Bahia, Clube, qlle manda uma

Engenheiro Misael", cujo Concurso de Vitrines na viano de Macedo, Promo- por êle flx�dos., Cabe Brasil. O mube figura já colorosa saudação paraautor reside em nossa
apresentação de motivos tor' Público e sr. Vitorio também, ao BISpo I!0m�a no guia iilttlFnacional de êste Club� de Buenos

cidade, podemos acres·
alusivos à data, e que no Lazzéll'is, Presidente da

do escolher �s tres BIS- 1957. E fundei êsse Clu- Ayres, junto com sua
centar que realmente, o

ano pa5sado Janto enJú- Câmara Municipal. pos _que farao sua
_

sa- be rotário porque. faz flâmula..
autor, êle mesmo, incum- graçao. mais de 20 anOI!1, sigo as Com a. fundação do
bido, concluiu nésta 8e· si'asmo popular despertou Ao desembarcar, disse atividades ., rotarianas, Rotary Clube de Reman
mana a adata�ão cine- pelo seu ineditismo entre O programa das come-. D H

.

à' t t
. ..

f'
.

y nós e a participação elo- morações -da Semana da � onorato Imprensa an o em sua orgaDlza- so, const>gul uma I:J.IOI
matográfica daquela sua , carioca que fôra sur ção e em seus estatUtos. dade de cousas.' QuaQdob giavel, extraordinária, das Pátrid encerrar-se·á depois 8o ra.

casas comerciais jaraguà de amanhã com as se- preendido com sua no· cumo nas atividades ro- cheguei ao brasil, �t's-
meação em Roma, quan- tárias e as tenho segui culpem lDe os rasileuos

De parabens, portanto, �nses. guintes realizações: do partieipava do Cap! do de perto e ilS estuda que estão Qqui COH()SCO,
o romancista, que, em .'

�, .

'

tulo Geral da Ordem dos dos porque queria en- achei, que no interior
nossa terra, onde "estálDia. 7, de Seten1bro Padres do Sagrado Co- contrar algum principio, daquele pais a politicadomiciliado há oito ànos, ..

'

ração, na qualidade de algum pé p�ra conhecer é terrivel, COlDO. o é ge.
,escreveu cinco roman SUperior Provincial do os rotarianoFl. ralmente na maIOr, parte
ces, uma . conferência

.

Às 6,90 horas - Salva ele 21 tiros., Sul, para eleição do novo Mas como dizemos nós das nações sul-america,
sociológica proferida na Às 8,15 Aoras -'- Concenlraçao ,dos escolares e Superior Geralda Ordem, outros, o tiro <sa1u peia nas. Aquela cidada esta-
BibJiotéca Pública, em do povo em geral em frente à Prefeitura Municipal. tendo sido êle próprio o culatra.

'

va completamente divi-
Guritiça, além de dedi- escolhido. Depois de te ... achado dida não sómente porcar�se à sua fecunda ati- ," Às 8,30 horas -' MISSA CAMPAL: E' o novo Bispo Auxi- que não sóinente não questões politicas, sinãovidade profissional, jor À� 9,0Q. hor�S�'7!iT HomefJ��$m",�opj�,daiPáfria, liar o primeiro que sua tinha motivos para con- também' particulares. I!.:
naüstica" . em jornais e com, numPfOS.' varIados;, por ,àluQos- dOb diversos Ordem dá ao Brasil e o dená.los, sinão para aju o que eu não pude con
revistas de, todo o pais. eSJabelecimelltós' de' eft'sino da cidéÍde.

.

terceiro Bispo do Rio dá los e estimá los. Por seguir atravéz da Igreja,
-.,. .. Orador OficiaJ: Revmo. lrmão- Luts, DO. Diretor n.ascidQ em santa.Cata- que muitas cpusas que apesar de eatóljcos li
O ,ro�an�� histórico do Ginásio São Luiz. rIDa. �s outros dOIS são Dão pode fazer como maioria dos seus habr---'

sôpre JOlDvIlle "As Mar·
.

.

D JaIme Câmara e D,. sacerdote católico silq- tantes, eu o conseguÍl
gens do Cachoeira", cuja As 9,30 horas - PROVA CICLtSTICA. Wilson Laus plesmente, (It! consegui por intermédio do R.ot.�·
t r a d u ç ã o alemã está Local da partida e chegada: Defronte à Estação' Quanto ao local de sua p. II' intermédio fio nota. ry.' Agora está a cidade,

,

sendo pubUcada, com Ferroviária. ITINERÁRIO: Avenida Getulio Vargas, ,sagração, informou D. 'y -Sabemos que, st'gun- totalmente unida.
.

direitos adquiridos, pelo i?ua Elisa Stein, Preso Epilácio P�ssôa, localidade Honnrato que apesar de Senhores Rotariano� :
semánario cultural.de Nereu Ramos, cidade de Corupá. contornando a não ter 8iudacombinado Apraz me, e me é muito
"B..asil-Post'�, São Paulo, praça Artur Müller e regresso à }draguá pela mesma nenhum pormenor do ato fato de todos os seus honroso estar nesta me
Berá lançado, em livro, e�lrada. PReMIaS: 10• - Uma blciclela Monark, com, O Jaime Càmara. familiares residirem nê� .. sa rotária. Oreio que
no próximo ano na, .oferta da Fábrica; 20 - Um rádio, oferta da Pre- está incliAado a escolher te Estado, isto é, em chegará �m tempo em
Alemanha. Ao romancista feitura Municipal; 30• - Um farol de bicicleta com Santa (atarina, tt>ndo .Jaraguá do SuL donde que DOS entendemos per-
Augusto SylVio, os nossos velocímetro; oferta da Casa Lothar Sonnenhohl ; em

.

vil'ta a avançada é filho, êle mesmo, D. feitamente, sobretudo se

abraços de felicitações. diversos prêmios menores. idade de sua mãe e pelo Honorato Piazera. (Coßtln1,1& 11& úlIim..�·

Até Quando? .... Acid'8ß'te fata I
'

,Numa

Decepcionado, o povo relembra as solênes
afirmativas do então candidato 11 presidência à
república, JK, que sua primeira providência presi
dencial seria a de tornar decente a vida do traba
lhador brasileiro, na eliminação sistemática do alto
custo de vIda.

Oada povo tem' o govêrno que merece.

'"
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I
Registro Civil
Anrea Müller Grubba, Oficial (C(llmlUlillln�at�e AaJrn��iatdo R e gis t r o Civil do �
I(l. Distrito da Comarca Ja- _

raguá do Sul, Estado de II

- o. meníno AfQnso, I filho do sr. A"l'IlóldQ L. f�an��b�:t�!�a�o:;���ce_ A SÓJA NA ADUBAÇÃO. VERDE:
filho. sr. Ervin.Erdmann. Schmidt, nesta cidade', t" ibi dram no car ono exi In o. os Amigo Lavrador:
- a sra. Wa]y Friede), - o sr. Hartvich Ha- documentos exigidos pela lei

FAZEM ANOS HOJE: es pôs a do. sr, Bruno. nemann; ,afim de se habilitarem para Voltamos hoje a falar sôbre a Soja. Em nosso

_ O sr. Carlos Heinzle, Friedel,
em Três RiQS do - amenins Witti, filha casar-se:

.

artigo anterior, conversamos sôbre a Soja na Ali-
.

d trí I Norte; '. do. sr. Hilário. Bona; mentação Em nossas visitas aos lavradores temos10 us ria nesta �idad�; _ o garoto Luiz Amo- - a srta, Maria Anésia Edital N. 4,706, de 28 8 59 ouvido c o n s t an tem 8 n t e, que as terras estão.
-. o

.

sr. Rudí VOlgt, rim, filho. do sr. Luiz Gonçalves de Araújo, Alfredo Nielsen e OANSADAS. Terra cansada é terra fraca, que já
Q.entI�a, P d B . Amorim, residente ·em residente em Itapocu- Donsilia Marcelino produziu .bastante e que por isso mesmo, está ex-
-:- sr. e ro orges, Joinville. zínho; -v, d

.

d d
.

d d
.

I dresidente em Oorupá. _ o. sr. ReinholdUcker,
Ele brasileiro solteiro gota a, preorsan o e um CUI a o especta e e

DIA 9' lavradQr domi�i1iado � um demorado e paciente trabalho. de recuperação.
FAZEM ANOSAMANHÃ:' � e s i den t e em Nereu resiJent� neste distrito em Você é dono de sua terra. Você sabe que ela está

,

- A [ovem OecHia, Ramos. '

I f
. ...

h' mo um trabalho
- O sr. Hugo. Hoefner; .fl·lha do. sr, Antonío Pedrí,

Riö da Luz, filho de Rai-' raca e que precisa, unorar OJe mes ,

1J ã H f DIA 11 noldo Nlelsen e de Evell- de RECUPERAQAO de sua terra para que e a
- o sr. o. (I oe ner; nesta cidade; : �

- SOJAE 1· M
. U 'na Ferrelre. produza como você deseja. Planta entao, a

_- a sra, uc air ana � o. sr. Damás I' Q. - A msnína Marl'za Ã QAOH· h'
A

d para ADUBAQ O VERDE. E o que é ADUBA .

lOSC mg, esposa o sr. Schmidt, índustríal nesta

I
Döring, filha do. sr. Ber- Ela, brasileira, solteira, VERDE? É aquela q ue se faz com as plantas oha-.Waldeburg Hinsching; cidade', toldo Döring, comerciante doméstica, domiciliada e 'CI NOSA"

.

SOJA
�

- a garotinha Iloní W ld S hmíd E
madas 'LE'!7UMI , das quats a e uma

Borges, filha do. sr. JQãQ
- a emar c mi t, em strada Itapoeú. residente neere distrito, em das mais importantes. Ela produz_grande quantí-

Rio da Luz, filha de Er- , .

âni ( d )VirgHio Borges,' dade de matéria- org mea massa v-er e qUA uma
grdlo Marcelino e de Ana A d '1' """" d

.

dar
_ o [ovem Arnaldo. 'Marcelino. vez enterra a com o auxi 10 uv ara o, vae aju

PasquaHni, filho. do. SI'. Vereador. A.Ibrecht Gum,z grandemente na melhoria da sua tarra. A soja
Aluizio. C. de Oliveira e Edital N. 4.706, de 28 8 69 possue o NITROGENIO e êle é importante para
da sra. Diva Maria Pas as plantas. Sem êle, as plantas não produzem bem.

. Affonso Bertoliní e U I f Nitroaeni E QUAL Aqualini de Oliveira, resí- O próximo. día 9 m so o raco tem pouco. I rogamo.
dente em Oorupä; assinala a passagem

. Máritl Zanghelini MELHOR VARIEDADE?
.

- a sra. Traudi Kanz de mais um aníver-I Ele, brasileiro, solteiro, Para a a d u b a ç ã o. verde" é a. chamada
ler, residente' em Estrada särío do. nosso pre lavrador, domiciliado e "OTOOTAN", de sementes pretas e brilhantes,
Schroeder; zado 'e particular residente neste distrito, em e miúdas. Ela poderá S91' cortada e enterrada CQmQ
- a srs. Maria Esme amigo, sr. Albrecht Itapocustnho, filho de loão adubo, de 90 a 100 dias apôs a semeadurg. Antes

ralda Ferrazza, espösa Gumz, do. alto. co Bertolini e-tíe Anna ßer- de plantar, você deve fazer a INOCULAQAO DAS
do sr. Eclêcío Ferrazza, méreío e Indústria rollnl. SEMENTES. Porque o agrônomo da ACARESC
nesta cidade. de nosso. 'Município, Ela, brasileira, solteira, para esse fim. Êle lhe dará as informações precisar.

residente em Rio lia domé::;lica,' domiciliada e E para as donas de casa, maís algugias informa"
Luz n. residente nesre dlstrito, em ções sôbre a SOJA na ALIMENTAQAO.

Irepocustnho, filha de AI-
fonte Zenghelíní e de O f�ijão soja é um substítuto da carne, leite
Luíze Zanghelini. e OVQS. Um quilo de soj», quanto ao seu valQr em

proteinas, é igual a 2 200 gramas de carne, � 5
duzias de OVOS, à 10 litros e meio de leite, a 1,2 qUIlo.
de queijo. QU ainda à 2 quilos de feijão comum.

�le pode ser pm pr'egado no preparo. do leite e da

farinha. O LEITE tem a mesma utilidade que o.

vaca. A farinha é empregada no preparo de bolos,
pão., paçQca, pratQs salgados, como bifes, croquetes
e acarajés. Esse FEIJÃO MILAGROSO, bastante
Dutr'itivo poderá bem fazer parte no nossa alimen
tação. E ãqui, mais 'oma' receita:

BÔLO OAMPINEIRQ COM SOJA

s O C ,I xr S

Eleito. pela segun
da vez, COlD signi
ficativa v o. t a ç ã 0.,
pela legenda da Ediral N. 4.707, de 2 9 59
UDN, p8:ra a. cadeira Cópia de Edital de Pro
d? .

LegIslativo. Mu I clamas de Casamenlo, re
mClpal, o. sr. Albrec�t cebida do Vflcial do Re
Guynz vem contri, gislroCivil de Guaramirim.bUlOdQ também no.

setQr PQlftico·partid&.riQ para maiQr prQgressQ de Vigando Orro Richter e

nQssa terra. ... Yolanda Krause

Ao vereadQr sr. Albrecht Gumz, embóra Ele, brasileil'o,' soh�iro,
antecipadamente, apresentamQs os nOSSQ& VQtos lavrador, domiciliado e

de muitas felicidades. residenle em, Guaramirim,
filho de 0110 Richter e

de Marlha Pommerening
__.i". Richter.

Ela. brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste dislrito,
filha de José Krause e de

�WW�,,",,""1iIIiI1I Serafina Krause'.

Aniversários

DIA 7:
- A sra. Ondina dê

Oliveira;
.

- o sr. Werner Mey;
- a jovem ME"fCedes,

fil.ha do sr.' InocenciQ
Silva;

-

-- a sra. Lezelanda
Maria da Silva CQsta,
residente em Laguna;

.

- a sra. Elza, LQewen,
espôsa do. sr. WaldemirQ
LQewen, lÍesta cidade.

DIA 8:
Sr. Lonrlnor Seifert

Vê defluir mais um
nataUciQ no próximo. dia
8, o disitntQ cidadãQ,- sr.

LQurinQr Seifert, prQpriê
tário do. cQnheeido De
pósito de Beb i d � S,
"Antarctica", 'nesta ci
dade.
Pelos 8eus predicadQs

pessQais 'e suas relações,
'comerciais, o prezado
aniversariante conquis.' Fósforo, Cálcio, 'rseniato

tQll. sólidas amizades em
. e Vanadato de s ó d I o I

nQssQs·. CírculQs que na Tonlco .dos. convalescentes i�ta de ,terça feira te.rão
Tonico dos desnutridosQPQrtunil1ade de cumpri- í

mentá lo., a' cujos cum- Os Pálidos, Depauperados,
primentQs 'antecipamQs Esgotados, Magros, Mães
QS nQSSOS CQm VQtQS de que Criam.' Crianças ra

felicidades. quiticas, recéb�rão a to-
......: A jovem Terezinha nificaçã? geral d� orga

filha do· sr. Carlos
Hafermann;
- a sra. Elza Müller,

espôsa do sr. Alfredo.
Müller;

1 chícara de man\eiga; 1 chicara de
leite de vaca; 3 chicara de farinha
de t, igo; 1 chicara de farinha de

soja; 5 OVOS; 1 CQlher de sopa de
fOI mento RQyal; 3 chicara de aç_!!car.
1 - Bater a manteiga 'cQm o açu
car até ficar cl'emOSOj
2 - Bater separado. QS ovos. Pri
meiro. as claras, depois as gemas.
3 - Juntar 'os QVQS batidos com o

açucar, a manteiga. Mexer bem.
4 - Peneirar as farinhas junto .com
o fermento..
5 - MisUurar as farinha� com os

ovos.
6 - Pôr O leite.
7 _. Untar a fôrma com banha ou

manteiga.
8 - CQIQoar a massa na fôrma e

levar ao fôrnQ para assar.

\ ACÀRESC
SERVIQO DE EXTENQÃO RURAL
Escritório Local em Jara,guá do Sul

���R�t��L ,
CONTÉM. f'EXCELENTES

,IELEMv,nOs TONICOS

msmo com o

Snr. ALTINO, ·PEREIRA
.Transcorrdrá no

próximo. dia 9 o na
talício. do. distinto.
cavalheiro, sr. AltinQ
Pereira, proveto 00.
letQr das Rendas
Federais em nf)ssa

cidade, e fiscar fede
ral do ensino junto.
ao Ginásio São. Luiz.

.

Largamente rela-
clonado. em nossa.

sQciedade, Qnde QCU
pa lugar de relevo.,
cQração afável, eará
ter simples e presta
tivo., o. prezado. ani
versariante será alvo.
das manifestações de
apreço. a que faz juz,
e de nQssa parte,
antecipandQ-nos, en

vialJlos·lhe efuziVQS
cumpri�entps.

Intredigeote:

Modo de fazer:

E para 'lUC: '1;�l:!ue ao co·

tl'heciOlenw Je: lOÜllS, mande:
passar o pl eSt'ntc: t'dital qu'
sera pur>ÍJLado pda impFen:
sa e em eartório onde .er:

Ilixado dUl ante: I, dia!>. "

Ilgut'm souber de algum III�'

JJt'cl)mt'IITO acuse-o para o·

�ins' 'le2:1 ill.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

As nações civiliza
das defendem suas

flQrestas.

')

Dr. fernando A. tpfingmann MAGROS,
t )

,t:�
� FRACOS l

CIRURGIA Do' ESTÔM;AQO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas selIhoraS
, , li! indicado

DOi caaos de·
fraqueza. pali
des, mayezll e.

futio .

Em flua f6r
mula e o l,r I> ll1

Vanadaiu � d e

s6dio, tJcitina, Glicerof�r8to.,
Pepelna, DOZ d� Cola, etc, de

-ação pronta e eficlUll' noe C8808

de fraqueza e neurastenias. Vana
diöl 6 indiClldo para homens, mu-

: 1here8 e crianças. sendo IlUA f6r
mula licenciada pela Salide 'Pu-

, ' . blica.

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

Dr. Waldemi.ro Mazureehen
CASA DE S.t\.UDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médiCO - ,�" urgIa .Je adultos e: crianças
- Partof Diathermill '"dali curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - BIStUI. : létrico l:'.lectru• .:auterização·

I{álos Intrà-vi rmelhos e alUls.

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

Ministério do Trabalho.
Indu'strl-a e Come' rei-o t Partipipação e Steinonit, die Behandlungskur veranlassea, die in diesem Fall

fuer Gallenstauungen und fuer von ihr verlangt wird. Dazu
CIRCULAR No, 9/1:.9 Ag r.adecimento" vorbeugende Behandlung �ei i verfrehrt. man folgende!massen:a

G .Ilensteínanfaelb n, hat eme durch eine genau dosierte u�dSenhor Empregador: h d d
• betraechttiche und s t a end i g in genauen Zeítabstaenden em-A espôsa, irmãos, cun a os e emais

wachsende Anzahl von Freunden zunehmende Kombnatíon vonAo impingirmos uma nova orientação nos f a m i I i a re s, profundamente consternados, und Anhaengern gewonnen, AUS rein pflanz'ichnatuerlichenserviços desta Delegacia Begtonal do Trabalho, cumprem o doloroso dever de comu-nicar o diesem Kreise sind nun verschie- - Heilstoffen wird zunaechst.

Estado de Santa Oatarína, maís objetívamente no falecimento de dentlich Anfragen eingegangen, eine gruenclíche . Saeuberung
etwa der Art: "WáS ist eigent- und Entleerung der Verdaung�-tocante a observância das disposições legaís de

MAX HOEPFN ER, Iich in der charakterísnscnen wege herbeigefuehrt, Dabei-proteção ao trabalho relativas à identificação blauen Schachtal ?;, _ "Muss kommt es, man kann es mchtprofissional, duração de trabalho, férias, higiêne ocorrido dia 25 de Agôsto de 1959, pelas man die Behandlung genau in oft genug sagen, sehr genaue segurança do trabalho, nacionalização do traba. der vorgeschriebenen Reíheníol- darauf an, in welc�em Malselho, proteção ao trabalho da mulher e do menor, 16,30 horas, vitima de lamentável acidente.
ge durchfuehren, muss man die und �u wel�h�m �eltpu,�kt dasyo.

Por intermédio desta folha externam Zeiten genau einhalten?" - und geschieht, Bel Steinomt koen-contratos coletivos, etc., no afã de não cometer-
t d

'

h andere mebr. Diesem Kreis von nen Sie sieher sein, das� allesseu .agradeelmento a o os .amIgos, con e
d f'

mos inJ'usti"'as, achamos de bom arbítrio a remes·.
I é t b "Wissb·gierigen" wollen, w!r genau ausgew,ogen �n au em-d

y
•

I à I d d d eidos e parentes pe os pr s Imos, em como
h i e rmit antworten. WIe wir ander abgestimmt Ist. Dann

sa e uma oircu ar c asse emprega ora, an o·
pelas Ilôrea, cartões, telegramas e que'ac?m- schon verschiedentlich darleg. kommt, wieder zu festgesetztemlhes ciência de suas principais obrigações, coneí- panharam o querido morto até a sua última ten dient Steinonit der Durch. Zeitpunkt, eine ploetzlicbe starketando os ao cumprimento das mesmas, como de

d spu'elung der Gallenblase: u,!d G�lIenanregung, fest Galle':!.termina a Ieí, vísando-se tal providência o bem mora a.

d
,.

t _ wege, um den Gallensteinbit- reizung ZÜ nen,nen, wodur�h �IeDesejam externar um agra ecnnen o
O G II bl d s bildlichestar do trabalhador e a tranquilidade do patrão, R b denden "Griess" und vom arm a en ase, ie, �m un

.

h
. especial ao Rev. Pastor Walter osen auer her eingedrúngene Fremdkoer- auszudruecken, blsl�Dg der ganoa fim de estabelecermos a necessária armoma

pelas suas palavras de Fé proferidas em per hinauszubefoerdern: ande. zen Prozedur untsetíz und etwasentre Capital e Trabalho.
casa e no túmulo, bem como à Sociedade rerseits, um áurch gruenaliches gelangw,eilt zug e s e h e n h;at.Nosses Agentes Fiscalizadores J'á estão agln- 1 -1' t d Entleeren der Gallenblase die ploetzlich, und fuer sie grenzhcbAtiradores r'rogresso, pe o auxi 10 pres a o

°

t·h R h uf
do em todo o Estado, e conformidade com o dís

1 Abeonderung der Gallenfluessig- unerwarte a,!s I rer u, e a ..L· d e pelas palavras
:

p r o f e r i das pe o seu keit durch die Leber anzuregen, geschreckt WIrd, und SIch unposto no art, 628 da Oonsílídação das ers o
representante. etwa, wie man einen Brunnen I ersten Schr�ck mit aller l!ewaltTrabalho, toda verificação em que li Fiscal

von Zeit zu Zeit leerpumpen susammenzteht und da,bel krref.concluir pela existência de violação de preceito Jaraguá do Sul. Agôsto de 1959. muss damit das Wasser nicht tig entleertr-Llnd damit wsere1 1 d d b d po sa ve si�.t. Bei Menschen, deren das Gewollte erreicht. Z u J11
ega eve correspon er, so pena e res nsa-

VIa. Milda Boepfner, Irmãos e Cunhados Galleäfunktíon normal ist, be- AbschlUSS folgt dann noch etwasbilidade administrativ:a, a lavratura de ·auto de
sorgt das der Kcerper von selbst; zur �eruhigu�g der Galle, d8r:nitinfração. As multas são várias de acôrdo com a ;. 1 •• 11 wo aber Stoerungen vorbanden sie die Kur nicht uebelnimmt. _gravidade da falta,

.'"'!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!'!!!!!!'!!!!!!�: I sind und das ist leider bei der Das ist es, liebe Steinonitfreunde,"",!", Mehrzahl' der Tropenbewohner was in den fuer manchen etwasSÃo DEVERES DOS SENHORES EMPREGADORES: !. Dr.' Francisco Antonio Piccione ��� ��I�h.:�f��.mKu:::fJi�be::� f�:e���iS;;f�!ci.�:�t:��:in�:it:1) Não manter a seu serviço, por maís de 90 :M�.DICO
doch auf moeglích-t natuerJiche packung enthalten ist. Wen,igdias, empregados sem a carteira profísslonal ; 'Cirurgia Geral de adultos e cri" nça� CU- - Weise! Diesen Zweck erfuellen s:heinbsr _ und doch so VIel2) Não admitir menores que não possuam a . nica Geral - Partos - Operações - die altbekannten "Oelkuren", _ eine Packung neuer Leben�.Carteira de Trabalho ou autorízacão para exer-I Moléstias de Senhoras e Homens. auf deren Prinzip ,-,-"Steinonit" kraft fuer Ihre Oalle. �enn SIeY

aufbaut. Der Sinn der Kur ist, an Gallenstauungen leiden, odercer função; Especialista em doenças de crianças die Gallenblase dazu zu bringen, steinanfaellig sind" und haben3) Anotar as carteiras proflsslonaís e devolvê- Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I dass sie sich selbsttaetlg, aber Steinonit noch nicht versucbt _las aos respectivos títulares no prazo de 48 horas; (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL mpegJi'hst kraeftig und schnell tun Sie es einmal: Jede gute4) Manter sempre no escritório a carteira de ,JESúS DE NAZAR� das 16 as 18 hs. entleert, Bei normaler Ernaeh· Apotheke fueh'tt díe bekannte

I ue Ao. I rung wird
i
die Gallenblase ver- Steinon,itpackung, . De!ljenigentrabalho do menor enquanto fôr êle empregad{) c O]R U 1P' A - �A_N_rA CAJIrAo.JR N

haeltnismaessig s�nft angeregt, aber, dIe schon Ste�non�tanobre•.do estabelecimento; -

� bedar( eines ziemlich kraefti. ger sind, boffen WIr mIt dIesen6) Registar, em livros ou fichas, segundo•• gen "Tritts", -um sie zu der Zeilen ihren Wissensdurst be.modêlo oficial, todos ós seus empregados, sendo

I
energischen Handlungsweise zu friedigt zu haben.

O citad{) Registro devidamente legalizado pelo ,M U O ·i S M I LH 0-ES 1--"------------------, Ministério do Trabalho e com tôdas as anotações
exigidas;

!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!! Schönheit
_
durch durch . die wunderbare6) Pos8,uir, regular e afixado em lugar bem I I BE PESSOAS ltM-USADO COM

F e u c h t i 9 k e it ? Wirkung der Niyea-Cremevisível, o horário de trabalho, tanto para mahilres 80M RESULTADO O POPU�III
" mooglicho Nivtla' Cremecomo para menores; Frutiferas e OEPURAfl'tfO 'Wie .. in� BIll m e, die bindet Fett und Feuch-7) Apresentar' anualínente entre 1°. de maio '. • welkt, wann sie- OH'ht im· tigkPit in einer optimalenà 30 de junho, a declaração de emp...e-ga�s (lei Ornamentais' .

J-E l-IX· IR'
-

911.. mer von neuen getränkt Mischung unrl vermagdos 2/3),. assim como a Relação de Menores no
-- At!' wird, so vermag' auch somit der Haut das zuprazo de 1°. de novembro à 31 de dezembro;

A SlflUS AlalCA TO�.O G8SA1IS" unsere Haut sit:h uur ihre rueckzugeben, was sie. 8) Manter todos os empregados assegurados Laranjeiras, Pe·
Frische zu brwl1h'�n, braucht. um glaU undcontra acidentes do trabalho e conservar o cer· cegueiros, Ka· o Flpcto, CI 8açu. o CoraçWl,. solange sie pinen hohf'D knospAnfrisch zu sein:tificaào do mesmo afixado em lugar visível; kiseirö8, Maci E:stamaco. oe Pulm6es, a Pe'. Grad aD innerel Feuch· hautnährende Wirkstoffe9) Recolher anualmente, aos respectivo� sino eiras, Jabolicd "',ocIuz Oore. no. u••o.....euma. tigkt'it·· aufweist. D nn unrl verschönende Feuch-dicat08 de cla8se o Imposto Sindical; beiras, etc. Ro tt"mo. Ce,uelr•• Queda dI) C.be- sehen Sie: lu deI' Ju- tigkeit.10) Observar rigorôsamente o Decreto que seiras, Dahlias. .. Anem'... Abo�·tos. gend ist um-ere Haut Der Versuch wird sieestabelece os níveis de salários mínimos;

I
Camélias, Co· Ccn.uh,., o ""�G!C(>

pJ' all, mit Feuchtigkeit überzeugHn: .11) Pagar férias ao empregado que a elas niferas, Palmei· e to... o pop')la, depuraUvo gefüllt. So l:'mhält z, B ·D urs t 1 g trinkt Ihrefêz jús, não deixando nunca vencer o segundo ras, etc." etc.

ELIXI R 91..4. die Haut einAs Babys Haut die milchweissAperíodo. ." nooh bis zu 75% Wasstlr, N:vea.Creme und wirdCerto do bom acolhimento que terá a pre· �eçam Calálo· laofenslVo ao ereaaJimo AIfaCla. \1 it den J a h r f' n sink� glatt und sammetweich.sente instrução por parte da firmas empregado go lIuslrado ..... çomo um IIc6,. Aprovado co- jedoch dieser Feuchtig· "Morgens und a b e ri d iSras, a� quais, espero, trarao, de imediato, de sanar mo auxilia' no tratemento da SI. keitsspipgel Qtjr Heiut, Nivea Crpme" heisst dasas irregularidades por ventura existentes, trans Leopoldo Seidel

I
FILIS. REUMATISMO da m.. denn sie vermag aus t'i- sicher� Rezept für ju-mito minhas

C .. a .,Ieem, pelo D N S. p. gbner Kraft die ständig gendlich schöne Haut,Cordl'al's saudat>o-es orupa
d F ht' E 'I d'

Y
ver IlDstende euc Ig- In allen rdtel en lentFlorianópolis, 2 de fulho de 1969, �.

,

kAit nicht völlig zu er' Nivea.Oreme seit drei
HELIO DOS SANTOS t'F==:.:===-=-::::::=:._:::::==::::::::::::::::õõ=:::::::::=::::::::-� gänzen, Sie heginnt zu Generationen Millionen

f 'I dursten· zum N a c h t e i I von Frauf'n und erhält
.

Re�ponsá�el pelo ExpedientelII •• It • " e I. .eS e a U II·· II ihrer Schönheit, ihnen die Schönheit ihrer
li Wir müssen deshalb Hflut.

I 1,1'111 JARAGUÁ DO SUL:!II" Ilnser6rHaut zu "t,inken" Nivea-Creme ist jetzt
geben, Obwohl die Haut nicht nur in Tu))en, soh-U Pf' li

bkii -Medicamentos e' er umarlas
!; normalerweise von aus· dern auch in, der e ann-ii Simbolo de Honestidade H sen her nicht getrrenkt teo Original dObEI uebe·n Confiança ,e Presteza / i� werdl>D kann, wurde dies raH erhaehlich.II A que melbor lhe atende liII e pelos menores preQo(o: . !:

�:::=:::::::==�===.==::::::=::::=:::=. .=::::::::::==:J,i

Bebidas M� Wilhelm S. A.II ARTIGO DE SEMANA
ASSEMBLÊIA GERAL ORDINÁRIA

. , ZUM THEMA "FRUEHJAHRSPC'TZ FUER DIE
GALLE" EIN KAPITEL FÜR WISSBEGIERIGE

O ANJO PROTETOR DE SE.US FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dIeta!
I SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

remédios
Compre hoje mésmo uma l.O.BRIGUEIB!

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

1_- - JOINVILLE
da CASA REALPejo presente, fiCam conv,idados os senhores

acionistas desta Sociedade, a comparecerem à reu·
Jogos de ALUMINIO d� 'f a 41 peçasnião da assembléia geral ordinária, à realizar· se

bem como peças avulssas de todos os tipos.na séde social da emprês8; à rua Benjamin Cons'
,\ Panelas de Pressão, e muitos outros,tanto nos. 594 à 614, no dia 30 de outubro de 1959,

jogos que o Fregues poderá ver na Maravi

I
às quinze horas, para deliberarem sôbre a seguinte Ihosa Exposição.ORDEM DO DIA:
1°., - Discussão e aprovação do balanço geral, II_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�=-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_1

demonstração da conta lucros e perdas,
encerrados em 30 de junho de 1959.
Eleição do conselho fiscal e suplentes.
Assuntos de interêssA socia1

AVISO. AchaQ1-se à disposição dos senhores
acionistas, os documentos de qUA trata o art. 99,
do decreto·lei n, 2627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 7 de agõsto da 1959.
MAX WILHELM, diretor pl'esidElnte
NELSON LEOPOLDO DRlBssiN, diretor·comercial r

EDUARDO PAANCISCG WILHELM. diretor·técnico ��-�""''''''''�''''''''�-<I�--<ihoo-'»'o-o(i

·v

11:::==:::=::::r.::::::::::--=:::=:::::::::::::.,,:::==:::==�
I Represent.ações Vitória �
II DB II
II·) • " II. E II a III." tilII

III Av. Marechal Daodoro, 173 Fone, 315 IIII JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina
IIli
IU "

II Sub-agentes da' F.N.M, - Alfa Romeu II
II - Jeeps - Per'uas - Automóveis DKW II
IJ, T r a t o r e s d e es t e i r a e P neu. II11
�--------_•••_--------_•••_---:::!i�--------�--_.�..._------�.....__ ......_--

Dp. Reinoldo Mupara

II ADVOGADO II
Escritório ao la'dó da Prefeitura,

JARAGUÁ DO SUL
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A diretoria do Clube Atléiico Baependi, torna

püblíco 'a quem interessar possa, 'que até o dia 26
de Setembro de 1969, receberá propostas pare: explo
ração do Bar e Restaurante de sua séde socíel, sita
ii Rua Dr. Abdon Balista (fundos), nesta cidade de Demais intormacões

Ieragué do Sul, devendo os ínteressados se dirigirem ' com o Representante
por carta, sob registro, ao Presidente do Clube Geral para os Estados
Atlélico Baependi, acrescentando sôbre o envelope de S. Catarina e Paraná (�ont..4. Je. pág;n.)
mets os seguintes dizeres: P R O PO 05 T A PARA I PAULO KOBS • Cx, Postal, 39 - São Bento do Sul

depreciar _ mos' estasEXPLORAÇÃO DO BAR E RESTAURANTE DA
»Ó, Estado 'de Santa Catarina éSÉDE SOCIAL. Adianta outrossim que,' iodas as grandes massas que o

'propostas deverão se fazer acompanhar do cornpe-
' Rcterísmo, e que' alean-

tente TíTULO DE ELEITOR trazendo ainda nome F�"""""-""'''-''
---- :.:;- - ---.::- -

" ça já a uns 500.00;0 8S,·
e endereço de três firmas co�erciais com as quais ii --·-lI)--I--·--JEI·--K-C-lH[--·····J[··_

..

A·-U-"-f--M--!--N-N--'--"'ii soeíados espalhadbs por
d' h I' r todo o mundo: o Rotarya iretoria, �anlera ..?p�rluno contacto visando coi er

I • ,i ALIVIA AS congrega as classes maís'as necessanas referencIas.' li
ii MEDIUO UIRURGIA.O II selecionadas as forças

A abertura das propostas der-se-é no die 28 n II CÓLICAS vivas' poderemos dizer,
do mesmo mês, às 21 horas, na séde social, ne II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li UTERINAS de cada pais, e não po-
presença dos ínrereseedoe ou seus representantes ii sidade� de Colônia, (Alemanha) e POrto Alegre II demos depreciar, esta
legelmenre constituidos, advertindo que serão recu- II II Combate as força que talvez seja um
sedas todas as propostas que por ventura comerem II CIRURGIA - SE!NHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II 'rregulandâ· dos principais 'baluartes
rasuras, entrelinhas e que possem suscitar dúvidas ii 'CLINICA OERAL I!

'

es das fun� com que temos de com-

quanto ao seu conteúdo. Esclarece por outro lado ii Longa pr4tlea em Hospitais Europeus 'i cöes períöd- bater o inimigo comum:
que ii presente concorrência compreende lgualmente iii li _ ',__:-;::'::'� cas das senhoras. o Comunismo. Eu creio
dependências/para residência do ecônomo, correndo i Consultório e, residência: II que o Rotary � uma
por conta deste, aluguel do telefone, ,luz elétrica, II Tel. 24'4 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II

- É calmante e re- torça poderosa para es,

exceção feita à iluminação da quadra de basquer e ii CONSULTAS: li guiador dessas funções.. tabelecer a paz do mun-
pista de Bolão, que comumente é de responsabilidade a 1 II do. e para que termíne-
do clube, Todo o movimento que diga respeito ao iI Pela manhã: das 8 t/2 ás 1 t horas II

I
mos de uma vês com o

Bar e Restaurante (cosinha), não incidirá qualquer 'I Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II flagélo' da guerra.
percentagem á sociedade, ficando éla tão sömenre ! ' '! Senhores rotarianos, a,8
para explorar o respectívo aluguél e cuia base mini- II - Atende chamados tambem à Noite II s8udaçõe's do Clube de
ma é �e Cr$ 2.000,00 (dois mil �ru�eiros) mensais. '6::::======:::'::..__::::::::::::==-====...:::__:::0

,

Remanso para todos vós".
/

Ademats, em se tratando de comercIo atualmente em
'

"

.

" "

"

,
",
----- ---.::!:!Lexploração, fica esclerecldo que o vencedor da con- �_ iii! II ...A!IB_8l!JlEiB(j_�.. 'W...-.....

1
f1====.:==::::=====.:=:::==-------- .. �.

corrêncta pública �erá o�r!géJdo a' negociar com o

FOTO p<I.ZEIRA ii Dr Orlando Bernardino Ho
atual Zelador 9, tnvenrarto deste,: compree.ndendo, - .IS 'I'· .

- litalheres, louças, toalhas, copos, bebtdes e vesllhemes, DEFRONTE Á PRBFelTURA - JARAGUÁ DO SUL:! Cirurgião-Dentista '

I!isto medlante respectivo balanço e .na base de preQo. .

I
i! ,

. '!
do dia vigorante nesta cidade. Fot0tl'raflas em O�ral - fotocopias de Documen�os - ii

Ra,ios
X - Infra Vermelho - Ultra VIOleta li" Filmes e Matenal Foto - Aparelhos e Acessórios I' n 6 Cl' .

C
. . H

Ao Clube Atlético Baependi, fica reservado o ii - L r t ,e se - IDICa..,- 1 r � r g 1 a .,.. U
direito de releitar todas as propostas que derem

A pedido. ateDd� a dom.\�b e tombem II
.

- , 11
em lo-:ahdades, as '

!,i H O r á r i o: na cidade tod'os- os dias (menos j.,:entrada, caso nenhuma délas consulte es legítimos I lA

d d d _........�� II segunda - feira) !interesses a socie a e.
I

' <

ii Das 7 às 12 e das 14 às 19 Boras liJaraguá do Sul, em 31 de Agôsto de 1969. !.c:-..•..·.� - n.. . 'I:� .

,..... II �
p. CLUBE ATL�TICO BABPENDI (::.: Cifnie8DOde.::

..

s �.OU.:.dO��.Iar.iz.e IG.arganta ::.�J
...�:::::::::=:::::==:::::::::=::::::=:::::=::::::=======:::=:::::::::=:.

)

(ass.) HBroltli Ristow - Presidente ( .,. _ ., .... ) Atenqão Desportistas! ;.'

Octaellio r. Ramos - Secretário-Geral (�: MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA
.

�:� Segunda-feira • Dia. 7
-------------- f A melhor aparelhada em Sarlla Catarina � ,

I!; llIEiE'''' === =Z-=illiiEi r Rua Ab<;lon Batista (Defronte a "A NOTICIA" :1 Sensac{onal Partida de FutebQl entre as

Fo,

,e'bres (Sezõe.. MalAria., �.w •••v.rN��.'�:,..�,:.,:.:v.:.'nvv _) equipes do C. \��::.:! X PAYSSANDU

ImpaludIsmo . _, '. .' ,

"c�;:�:�RA��i�;;����::ra I f=i�i�gnial-�IThe;W=fi ==l'�i�
.. Mlnancora',' I!! Dp. Osny Cubas D'Aquino I,! teBOBEBTO.·'IOB,STEm Todas as Boas FarmáCIas

o .. ,I', UIRUBGIAo DENTISTA. ',1, a que dispõe de maio� sortimen-

I
� d d Laboratórios MINANCORA H to oa praça e oferece seus arti.

om E_ro DtO OS . ii Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) li gos à preços vantajosos
',- Join�iUe 8ta. Catarina � lI! 'JARA'GUA DO SUL (Telef. 220) li Rua Mal. Deodoro 3 • J�r�guá

a,adIl-'I'B II I! ii..;: �=-=. ;;:::::=='::===:::=::::::0::=:::;::===::::::======:::===:::==:::::::==:::9���

CORREIO 00 POVO
�NO XL '- JARAGUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 6 DE! SETBMBRO DE 1909

Clube Atlético Baepend'i
.Ceecerrêncía Pública

Para explo'r,�ção do .Bar e

Restaurante da Séde Social
EDITAL,

Orgãos e Hermenfes "BOHN"

Acabamento perfeito
Sonoridade agradà,veJ

Preços modicas
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viage-m,
C apelas e Igrejas

Oruãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Cantro Excursionista "Ja ra guf
PROGRAMA OFICIAL PAR� OS
'M'ÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO

MÊS DE SETEMBRO

Dias 6, 6 e 7 - G r a n d e excursão ao

"CONJUNTO MARUMBY", no Estado do Paraná.
Dia 2(:) �'� Excursão' � .elesse passeio, ,à

$
'�I .�

. I'" • ,

PQMBRODB.-, '", ; 4, �

�.'
_ -, -f;l

, MÊS OB OUTUBRO.

Dia 4 - Programação ôocíery "Cel", ou <

excursão a RIO DO JULHO.
Dia 18 - Ónma excursão ao RIO DO TIGRB

(Corupé),
Jaraguá do Sul, to, de setembro de t969.

ALFREDO GUENTHER - Presidente
RUDOLFO KOPMANN - Chefe das Excursões

Palestra' do .•.

COURA CUPA,

QUEDA DOS ca

BILOS ! D�MAIS
ÀUCCOfS Oll

COURO CABELUDO.
T(»,IJ'O ('M'ILAR

POR UCEdNCIA

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
ICOCEIRAS,

F R I E I R A SI
·ESP.lNHAS, ETC.

Lavando, com Sabão (JalrCI Repstrldl)

Virgem Especialidade
dai CKAo WEIlEt KN]I))lU§1fll�J!l JOllIDlfiHe

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

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


