
Novo Delegado de Policia
Por áto da Exmo. Senhor

Governador do Estado foi de
signado o Tte. Hugo Alves
Garcia para desempenhar as
funções de delegado espe
cial de p o 11 c i a em nosso

Município. O novel delegado
já anteeíormente exerceu iden
ticas funções na Delegacia
local, tendo ultimamente exer-
cido o seu posto com prole-I Impresso na: ciencia na Delegacia AuxiliarFundação: Diretor:
de Policia de Corupá. AoArtur Müller EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL Sociedade Grj/ica Avenida LtdlJ. agradecermos a comunicação,

II ========��=========�==============;====�=======:======:�=:=:�:==I apresentamos ao sr, Tte. Hugo1=
Alves Garcia os cumprimentosAno XL JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 3 de outubro de 1959 N°. ,2055 I desta folha.

Orgão de maior penetração no interior do' nordeste catarinense

'Associação Jaraguaense�e Apelos que
Amparo aos

.

Neceseitados A bancada da U.D.N·ljuizos que vem sofrendo truir uma segunda ponte
em sessão da Câmara os moradores de suas em menos de 500 metros.
Municipal de 25 de Maio, margens, em número O anêlo foi formalizado,O D A G Ih necessâríc: prote ríta atlvídade, Os recur-
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fez com
r. y r e s ama sa o .,

.

viu aprovado por unaní- avultado. iZIa!D os ve- a JUs icaçao seFerreira. de Mello, MM. ger crianças pobres, ör- sos para o pleno tuncío-
mídade um requerimento readores udenístas .da as côres reais da situa-J. d D' tt .'I C f- ou abandonados namento da entidade se-

t ä ..I. do otícío
UIZ e Irei o,ua 0- aos "

que pedia ao sr, Prefeito neces�idade urgen e no ç o e, apezarmarca de Jaraguá do obtendo para
-

elas tuto- rão constítuídos de men-
Municipal entrar em con- atendimento, nao deles ao sr. Prefeito, até hojeSul sábado último acaba res idôneos ou ínternä- salidades, pelos rendi-
tacto com o Ministério vereadores, mas dos mo- os apelos não ecoaram.de 'reunir numa das de- 'las em estabeleeímentos mentos que o pröprío
de Viação e Obras PÚ. destos lavradores, le�- Acreditamos que é prependências do Ginásio adequados. A A. J. A. N. pabtrimô�io fOf rdmar,. pelas bllcas para, através 'do b�an�o que se as prOVI- ciso acon-Feminino desta cidade será dirigida por uma su vençoes e erars, es-
Departamento próprio, dêi.cías nao fossem t?- tecer primeiro a desgraas classes mais repre- diretoria e por diversos taduais e municipais, do.
solicitar urgente envio madas a tempo, o 1'10 ça para depois os res-t tí d M níoí 1'0 nativos, resultados de

I· I' I á' apercebe
sen a rvas o u P

de uma draga à loca.li- Itapocú ISO ana com� e- pons veis se -
.

para lhes expôr ao vivo espetáculos, festas de
dade de Retorcida, atím tamente a ponte baixa rem da gravidade quea dramática situação da beneficiência, etc.
de promover a remoção ali existen�e, cortando um angustiante apelo jámendíeâncía em nosso Está de parabens o

I de um conjunto de pe- um !l0vo leito em o�tro previra. Vale dizer naMunicípio. Através da Municipio de Jaraguá do dras no Rio Itapocú, sentido, com o que Iíca- oportunidade que é pre-experiência pessoa), com Sul e está de parabens joga�do-os num po ç o ria prejudicada larga ferivel prevenir do quedezenas de casos que se
o Dr. Ayres Gama Fer- existente no referido faixa de terra útil, além, remediar.' E se isso nãoapresentam diáriamente reira de Mello pela bela leito com o que se evi- de mais tarde, obrigar a acontecer, o peso dano Forum. "'O MM. Dr. iniciativa, à qusl teremos taria' os constantes pre- Municipalidade a cons- responsabilidade recairáJuiz tomou iniciativa, certeza . não faltará a sôbre os administradoresaliás das mais brilh.antes, I colaboração imediata do

I'
públicos que não soube-com a finalidade de aea-

povo, das entidades as- Va" c I-na ANT'I RA"BICA ram ou n ii o queriambar de uma vez por to- sistenciais, do comércio, -, atender aos humildesdas com a pobreza no da indústria e dos go· lavradores, que preferemnosso meio, pela constí- vêrnos, porque a sua Consoante notícias- vindas da Capital ver antes destruídas astuíção de entidade por I concretização represen- do. Essado, O Departamento de Saúde do suas lavouras do queêle mesmo ideada ß que tará uma magnifica de- .

d ell
- 4,' preservá las centra umserá conhecida pela I monstração de fé cristã Estado, necessita e 00 lOS que serao un-

acontecimento eminente.abreviação de A. J. A. N.
e de solidariedade hu- lizados na preparação de vacinas anti-râbicas. Enquanto isso, a ban-A reunião preparatôría mana. Diversos funcionários do.Departamento têm cada do PSD na últimacompareé�ram grande Em data de ontem, pe- víaiado para o interior eatarínense na espec- sessão rejeita um pedidonúmero de autoridades,

.8' i" 'It. las 19,30 horas, na sala tativa de conseguir- bons lotes desses ammais, de isenção de impostos.

��ii���es�ri!� �1��S��cW� Dr. Ayr�S .Ga�8 ��:�rl.atode Mello ��r���irealiz��!!:i�, :s�
'p'edi;�o'Coro-crm�iqu_dlà0.$oJ�Op!Oe'�-o''" cODlae"p�'arta�Ei!1m40entCo-0�d�e . J:=-:�:r�ir:d�e�8�h�:'!!:be.rais· -� -repreeentaetee- --"--.JUIZ ,we _... ,-- demõléia pira api'oVà9ãb u..ú UI :1 eído em Itapocuzín o, nade entidades religiosas, dos estatutos, instalação Saúde do Estado apela para os criadores de pessôa de .seu propríe-80S quaís foi expôsto o

I departamentos especiali- dos primeiros trabalhos
coelhos, no sentido de que participem dessa tário Faustino Bortolini,�sbo�w do e8tatut.o. _A zados, aos quais se alia- e posse da diretoria, ati-

d d que assifD se vê em difiIínalídade da Assoeíação rão médicos, dentistas e vidades essaa que serão meritória campanha, doando ou ven en o culdade de prover asserá o. de prover do D:e- farmaceuticos no cum- divulgadas proxlmamen- coelhos, pois que, da obtenção de vacinas suas minimas ueóessída-cess�rlO para a sub.sls- prímento de tão benemé- te por este semanário. salvar-se-ão muitas vidas úteis à comunidade des de subsistência. Ver-tênoía, os verdadeIrOS
barriga-verde. dadeiro paradoxo esseindigentes domiciliados

qu� se verifica, em queem Jaraguá do Sul e, Pos'se d·e' Prefe·l· to a autoridade judiciáriaassim, eliminar a causa

.

ls.A.l
pretende eliminar asda mendicância; socor-

B d B -I S A causas da mendicânciarer pobres, mesmo não O i a 30 de Setembro Dr. Ay1'es Gama Ferreira aoco O rasi.... e 'quando se encontraregistrados como indio veriffcou·se em Guarami- de Mello, Juiz Eleitoral da
um pobre aleijado comgentes, em caso de ne- rim a cerimonia de posse 17a. Zona, o· Dr. Ary C t' d C éd'to Agrleola e Industrial II vontade de trabalharcessidade eventual; so- do Prefeito .. recem-eleito, Flaviano de Macedo, Pro- ar eira e r I
para não pezar sôbre acorrer por tempo limita- sr. João Paulino de Bem motor Público da Comarca,
comunidade, o PSD, nado, pessôas válidas, ne- que sucede o sr. Rudolfo o Dr. Paulo Konder Born- Dentro de seu programa de ação, de amparar Câmara tolhe os seuscessitadas e agenciar Jahn. A sala das sessões hausen, representante do e' fomentar a produção nacional, em suas múltiplas caminhos,. negando apara êles colocação ou da Câmara Municipal es- exmo. sr. Governador do formas e em tôdas as regiões do Pais, a Carteira isenção de redu'zido imemprego honesto, co�- tava literalmente romada Esrado, representantes do de Crédito Agrícola e Industrial seIppre se em pôsto. Entretanto, napative) com suas aptI- por populares vindos dos clero e de agremiações penhou - e vivamentA se empenha - �m conce- pauta dos trabalhos dadões; promover, de acôr. mais diferentes recamos políticas, bem como' de der auxilio financeiro dlrelamenle aos produtores, pa- Câmara Municipal, outrosdo com as condições do Município. Às 15 horas representantes de Prefeitos

ra tanto acolhendo e �xaminando as propostas de pedidos de isenção deespeciais do indigente, a precisamente, o presidente dos municípios vi·zinhos financiamento que lhe são dirigidas, sem que isso impostos, taxas, emolusua internação em esta- em exercício, sr. Bngelb�rt Logo após a posse, usa,
importe, desde log9, em qualquer despesa para os mentos, ) i c e n ç a, etc.belecimentos que lhe Jurk declarou instalada a ram da palavra os srs. interessados. recebem parecer favoproporcione nutrição, sessão especial e para a Alfeu Lins, em nome do Por constituir exigência elementar do crédito rável, porque essas isentratamento m�dico e aga. q\ual foram conVidados o Diretorio Municipal da especializado, o co.ntato dlrelo co� os prop�nen.tes ções são da convenien-U.D.N. de Guaramirim, o é medida impresclDdivel e de ImportânCIa Vital cia de seus interesses.dr. Paulo Konder Born-
para a concretização dos empréstimos, pois faci- Um absurdo digno de

'0 d 'd 'A t SI· P d
II

hll
hausen, em nome do sr. lita à Carteir(i d�preender e analizar, com maior figurar em coleções deespe I a a Uuus o y VIO ro o �aouvle"nrnoadJoora_oe °dsePBreefemifOSe justeza as reais necessidades e possibilidades dos raridades. Um governi-t"

que a �la recorrem. em busca da referida assis· nho camarada que des.

9 b- d d f r Rudolfo jahn. Terminada tência financeira. .

governa o MunicipioHoje à no,.te, pelas 1 a.or a 0_ �om rara e l-
a sessão especial, Cl novel Assim, excetuando os poucos casos em que se (com as' desculpas pelohoras, reabzar-se·á no CI�ad�, gUIndou. a s.ua Prefeiio tecepcionou auto-

possa justificar plenamente o �ntendimento através plágio da frase). E nissoBar e Restaurante Rodo- Crlaça? a apreCIação ID·
ridades e povo no Grêmio de procuradores, que, é lógico, além de estarem vai um apêlo para queviário desta cid�de um t�rna.c�onal, ond� recebe
Recreativo' Guaramirense, munidos das credeQciais necessárias, devem ter sejam atendidas as mijantar de despe�Ida que ll�on�eIras_mençoes. con· onde ofereceu lauta mêsa exata noção das atividades e planos da firma nimas necessidades daum grupo de amigos of�- trlbulDdo .des_sa fórma
de doces e salgados, oca- solicitante, a Carteira adola como norma de condula recasar população, que ecoem;recerá ao nosso ex-dI para a pro�eç.ao das Ie·
sião em que, em pr�sença enlender-se com inlermediárlos, cuja presença não só é que frutifiquem e seretor de redação Augusto tras

. brasIle1ra� além
d .

d 500 pessôas .

Sylvio Prod�hl.. .
f_rontelras pa�riClas. de"vemrsao'ss oreadores se fize' dispensável mas de todo nociva aos seus serVIços concretizem, porque os

á d N rt dad sta
-

como aos interêsses dos seus clientes. grandes problemas jáDßsnecessárlo ser 1- a opo UDl e e .

ram ouvir saudando o Nestas condições, estando tôda a máquin_a �stão na a gen d a doszer dos mot�vo.s 'que Ie· r�� prese!ltes <? sr. Mau- novo edil, 'entre êles Eu- operacional da Carteira _. na Direção. G�ral e milagres.vam os seus mtImos a tal rlCIO Xav�er,. diretor �e- gênio Vitor Schmöckel em
nas Agências do Banco em todo o território na-'mainf�staç80, pois,. com.o ral dos DiáriOS Asso�la- nome da UDN jaraguà- cional _. à disposição dos produtores para acolher���jornalIsta dos mais bri dos em Santa Ca�arlDa, ense e o prof. Abrão Baruf, e estudar suas pretensões, comunicamos que será Lure seus males e poupe seuIhante9 prestou. o 8�U o sr. Oswald? Silva -

em nome do povo da lo 1 t bom dinheiro comprando naconcurso à imprensa Ja- Chefe de p.ublIClda.de da
cal',dade de Lu',z Alves-' liminarmente indeferida qua quer' propos a enca-

1 C APl t . minhada' através de intermediário, tornando·se asraguaeDtõle durante on- o. ntartlca .au Uil !1 e
Agradecendo em nome de firmas responsáveis pela não observância dêstegos a�os, bem �omo o sr. Pedro Cobn, Due-
Paulino João de Bem, em d' tnesta Clda�e se proJetou tor da Emp�ezul. vibrante discurso falou

aviso pâssiveis' de imediato impe Imen o para as
como escritor d� renome As solenIdades se�ã.o causídico Dr. Príamo Fe� operações que pretenderem.
com os s.eus dOls.roma�- gravadas e �etransmltl' reira do Amaral e Silva, Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1959.
ces "O Engenheiro MI- das pelas !ád�os de Bl� de JaraO'uá do Sul desta- I. Mendes dA Sonz. _ Diretorsael" e "Às Margens do menau, JOIDvIlle e Curl- ö' .. lU ., ..

'Cachoeira". O _assunto tiba. (Continua na última página) Franelsco do Rêgo Monteiro - Gerente

-
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FARMAGIA NOVA
de ROBERTO .: BORST

A que dispõe de maior sortimen_
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
�---.(!��

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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S'O C I A � S
"

CORRflO 00 pouo
"

(fundação( /irtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

- 1958 -

Diretor: , '\

Eugênio Vitor Schmöckel

Cobrança:
Bruno Henn FAZEM ANOS HOJE:

- O jovem Ademar,
filho do sr. Ricardo
Buerger,
- A menina Wianir,

filha do sr. Hilário Bona,
nesta cidade.

Fazem anos amaohã:

Cultura da BATATINHA
DIA 7: Adubação

BNDBRBÇO :'
Caixa Postal, 19

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

,DIA 5:

residente nesta cidade.
O sr. Bertoldo Neitzel.

- a sra. Frieda, espôsa Amigo Lavrador:
- O jovem M a r i o do sr. Osvaldo Thiem, Conversamos, da vez passado, sobre e Bata"

Burehardt, estudante da nesta cidade. tinha. Falamos sobre o melhor clima e 'dissemos
Escola Técnica de Co-

- A srta. lrene, filha
que as melhores

-

terras para o seu plantio,
'

são
méroío do Sindicato dos do sr. Alfredo Ziemann.

,as terras soltas e arenosas. Nos selos (terras)
Empregados no Comércio DIA 9: argilosas, de barro - terna-se necessário melho-
de Porto Alegre, tühodo " râ-Ias com, uma adubação organíca (feita com.
sr. Erico Burchardt. .

- A menina Yolauda, estrume bem curtido). - Essa adubação deve ser
- O jovem B run 0I fIlha.

do sr. Francísco feita muito antes do plantio. Mesmo que você
Behling, funcionário do Morbís.

. resolva usar o adubo qufmico, a colocação do
B IN('O t ld d

- O J o vem Elmo é á
. ..

t tanco } nes a Cl a e.
L k Iílh d Frít

estrume ,necess na e muito Impor an e.em e, 1 o o sr, n z r..DIA 8: Lemke, residente em Rio Ele melhorará grandemente a terra, tornando-a
- A sra. Paulína, espô- __ O sr. Bruno Wolf, da Luz. mais porosa e facil de ser trabalhada com a

sa do sr. Afonso Franzner. enxada e com o arado. Além disto, ela facilitará gran-
- O jovem Wigando, ---------,---------------- demente o desenvolvimento das balaios que assím

filho da Vva. Elza Meier, Rea istro C ivi I Edital n., 4.722, de 24.9.59.1 encontrarão condições favoráveis. Aconselhamos
comerciante em Jara- .. Orlando Cerrutti e sempre o EXllme da Jerra antes de qualquer adubação.
guä 84. Aurea Müller Grubba Oticial ]' Terezinha Fagundes Tal exame é feito em laboratório especializado

do R e gis t r o civil do Ele, �rasileJr?, .s!>lteiro, e os seus resultados determinaram as condíçõesFRANCISCO HAFFERMAIN. r(l. Distrito da Comarca Ja- op�rárIO, domICIlI�do. e do solo (terra) e a qualidade e quantidade do
, d S I E d residente neste dístrlto adubo necessário à cultura da Batínha. AdubaçãoTranscorre aman h ã ragua

.

o oui, stauo e, . .'
S C

.

Brasil à Estrada VIla Nova tílha Qulmic8: E' aquela feita usando-se adubos químicos.maís um natalício do anta atanna. rasu, •

f
. de Vitorino Cerrutti e de No caso especial da Batatinha, é usada uma mís-J.ovem Francisco Hafler- az saber que comparece- .

"

ibi d Augusta Jesuíno tura de 3 diferentes adubos, que são encontradosmann, conceituado Iar- ram uo cartono exi In o os.... .

d f
.

id I I' Ela brasileira solteira no comércio sob a .fórm,ula N .p-K.macêutico nesta cidade. ocumen os eXIgI os pe a el. '.. '
. ..E ,

afim de se habilitarem pan índustríärta, domícíiíada ).\{ é o símbolo do Nítrogento; P o do Fósforo;Ao n08SO particular casar-se: e residente neste dístrlto, K o do Potássio. :r;;sses três elementos, são impor-amigo « Ohíquínho », os
. à Estrada Vila Nova, filha tantíssimos para a Batatinha. Quando a terra écumprimentos desta fOlha. Edital n. 4.720, de 21 9·59. de Antonio Avelino Fa. rica de Nitrogênio e pobre de Fósforo o Potássio,-

Vitor Behlíng e gundes e de Mari� Fa- a plant� �á um braço bastante d�senyolvid�, porémHerta Joenk gundes. a Batatinha é pequena, raquítica. Convem lem-
Orglo de maior penetraçlo - A menina Evalina Ele, brasileir?, .s!llteiro, Edital n. 2.723, de 24.9 59 brar se que a batatinha, para ter bôa aceitação
no interior do nordéste Schmarz,filha do I!f. Erich lav�ador, domlclh�do. e Elpidio Campregher e no comércio, precisa ser bem desenvolvida, lisa

catarineRse. Schmarz, em Rio da Luz reslde�te D;este dlstrtto, Loui Melanía Zumach e sem defeitos. A quantidade do adubo, varia de
�;;;;;;;;;;===='1iõiii � Vitória.

�m Tres ,R](�s do No�te, I Ele, brasileiro, solteiro, acôrdo com a sua maior Oll menor porcentagem
�""""'--""""''''''''''......_'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''!!!'!!'!!''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!!jj fIlho de Henpque B.ehlmg marcineiro, domiciliado daqueles 3 elementos: Iilroalinio, Fósforo e Poillssio.

e de Hed�lg. Behbng: e residente neste distrito, Assim, a -médía podá variar entre 1. i 00 a 1.500
Ela, �raslleJra! �o.ltelra, à Estrada Jaraguä, filho quilos por Neotore (10000 m2), que correspondem

do�éstICa, domlcII�ad� e Guilherme Campregher e a 4 morgãos. A adubação química é feita direta
reslde�te n.este äístrtto, de Herminia Mattedi. mente nos sulcos. Pode ser realizada ·no mesmo

�m Tres RIOS do Norte, Ela, brasileira; soltt'ira, dia do plantio, no fundo' do suJco, após ri que se

filha?e Paulo Joenk e doméstica, domiciliada e deve passar uma corrente pesada O'Q o ôlho daARTIGOS DOMÉSTICOS 6 W A L IT A:t de EblSe Joenk. residente neete distrito, exada ou mesmo a própria mão, para provocarEnceradeiras - Liquidificadore� - Batedei- u-Dia: IÍlisttúa dó' sõ!o' com os adubos. Para maiores
ras - Descascadores de batatas - Moedores Edital ri: 4.721, de 22 9 59. �eE:i�adr�:�:���'h �l�: esclarecimentos sobre Exame de Jerra e Adubação, pro-

I
de carne, etc. Enfim a família cWALITA:t UUdI.Borcha.�dt e

Maria Eusebia Piermann cure o agrônomo da AUARESC. Avenido Getúlio

'11
completa ��ea�:fI���:s ei;:���o�bservar na

Ele,���:il!::�::lte�ro, Zumább. Vargas, no. 668 -, Jaraguá do Sul.

1 d d
.

'1' d E para que cnegue ao co·
. Como escolher e comprar ovosavra or, omlCl Ia o e�;;;o;;;;iõ;;;;;;;;;;:.iõiiiii ==== iõiiiii iõiiiiiiõiiiiiiõiiiii__�

residbDte neste distritfl, nhecimento de todos, mandei 1 - co�prar ovos frescos; ovos velhos tem
em Rio Cêrro, filho de passar o presente edital que a casca fina, a !!uperficie lisa e brilhante.
Erich Borchardt e de será publicado pela impren- 2 - Rejeitar os ovos. sujos, quebrados_ ou
Hedwig Borchardt. sa e em cartório onde s�rá com mau cheiro. ,

Ela, brasileira. solteilla, liixado dutante t� dias. Si a - O ovo fresco, quando abert() não tem
doméstica, domiciliada e dguem souber de algum im� cheiro, a gema e bem redonda e a clara tem uma
residente neste distrito. pemmento acuse-o para os consistência gelatinosa, quando colocada num,
em Rio Cêrro, filha de [ins legais. prato..
Arthur Radünz e de Clara AUREA MÜLLER GRUBB,A 4 - O ovo velho é mais leve do que o novo,Fischer Radünz. Oticial porque tem maior. câmara do ar. Por isso fjca

boiando, quando colocado numa vasilia com água
pura.

Pode se experimentar a frescura dos ovos,
colocando-os numa tijela ch�ia d'água.

, Quando o ovo é fresco. irá para o fundo da
vasilha; se fÔI' velho, ficaria boiando à tona d'água,

Quando aberto, o ovo fresco nãu tem cheiro;
a clara é transparentes e espêss� e ao' gema con
serva o formato, sem se achatar.

Os ovos bem frescos· são preferidos no pre
paro de ovos escalfados ou pochê, pois conservam
melhor a forma.

Cuidados necessários com os ovos

Guardar bem para durar, mais. Embora o ovo
seja, naturalmente mais protegida do que a carne
e o leite altera-se com muita facilidade em virtude
de sua composição. O ovo é inimigo' do 'calor
-excessivo e de elevada umidade. A sua casca
delicada teme os atritos: ou choques, etc.

,

Por estas razões é preciso tomar grande
cuidado cem os ovos e-- const!rva·los de maneira
adequada, assim:

.

1 - Os ovos de casca suja, trincada, ou

pouco resistente não devem ser guardados.
2 -_Os ovos poderão conservar suas quali

dades mesmo fora da geladeira durante varios
dias, desde que seja mantido em local fresco,
bem ,arejado e com a p_.onta mais arredondada
para cima onde está a câmara de ar.

3 - Devem se quardar de maneíra que não
se toquem. ,

4 - Guardá-los se possível, sem lavar para
não retirar a película que tampa os poros.

5 - Podem ser guardados embrulhados em

papel. isto evitará que se toquem entre si.
6 - Guardar as gemas e as claras tampadas

na geladeira ou em lugar fresco. Sobre as gemas
inteiras é aconselhável colocar-se certa quanti
dade de água pura que não fique dura.

Aniversários

Impressão:
Soco Gráfica Avenida Ltda.

Impressor:
Odilon Malta

Composição: I
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Rudlbert Burchardl
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ANÚNCIOS:
Mediante contra to e a

tabela em vigõr

AOÊNCIAS:
/

ein todos os Distritos e loca
lidades doMunicipio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO 00 POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola-
boradores. \

ARTIGO DA 'SEMANA
da CASA REAL

I

,t A\gra�ecnmelDltO.
A família enlutada aiQda abalada com

o infausto- passamento do seu inesquecivel
pai, sogro e avô

.JÚLiO K&BSTEN
ocorrido tlm Estrada Nova DO dia 18 p.p. em
sua residência com 75 anos de idade, vem
por meio deste, externar os seus comovidos
Itgradecimentos à' Da. Marta Wiuter pelos
seus serviços prestados ao doente na sua

enfermidade, a família de Alvino Enke pelo
seu auxílio e em especial ao sr. Osvaldo

. Theilacker, pelas suas palavras, evangélicas
proferidas no lar e no cemitério; agradecem
à professora Braunilde Picoli e aos I?lscolares,
'fizinhos, parentes e a todos os conhecidos
que acompanharam o féretro ao cemitério
de Três Rios do Sul.

Jaraguâ do Sul, Setembro de 1959.
.

A FAMíLIA ENLUTADA

Profundamente consterna.dos co

'municamos aos· nossos parentes amigos e

conhecidos o falecimento da espôsa e mãe

Sra. Paula Barbosa Costa
ocorrido aos 25 de setembro p. p.

A famíliá enlutada vem externar por'
este meio os seus sinceros 'agradecimentos
a todas as pessoas que' prestaram o seu

valioso auxílio e a confortaram pelo duro
transe que passaram, bem' ainda a todas as

pessoas que acompanharam a falecida até
sua última morada.

A falecida deixou os seguintes filhos:
Maria, casada com Silvestre Makoski, Al1rio,
Nicolau, OUvia, Zilda, Veneranda, Martanis
e Adolar.

A Famllia Enlutada

participa aos seus amigos e clientes
haver instalado seu consultório no

Hospital Santo Antonio, em Blumenau,
onde atenderá das 8 às 11 e das 14 às

17 horas.

ACARBSC
,

SBRVIÇO DB BXTENÇÃ.O RURAL
B. L. BM IARÃGUÁ DO SUL

I
Dr. Lorival H. Saade

teilt seinen Freunden und Klienten mit, dass
er sein Konsultorium im Hospital Santo Anto·
nio, in Blumenau,' eingerichtet hat. Sprechs
tunden von 8 bis 11 und von 14 bis 17 Uhr.

�='::::::==::::::.":!::::..::::::=:::==:::::::::::===:::=:::::::::=;::::::::::::::::::�Ir .
. ii

Ir ]O)lo EIHCE ][1\\lUIFMLANN 'II
" H
� MÉDICO CIBURGJ.tl.O fi
li Formado pelas -'Faculdades de Medicina das Univer- II
r "ii sidades de Colônia (Alemanha) e POrto Alegre lifi iI
II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - -C_RIANÇAS B II

II CLINICA OERAL li
� �

li Longa prátlea em' Hospitais Europeus
il

-

Consultório e residência:ii

II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

i! CONSULTAS:
li
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ,II

II Pela tardé: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIII
_

IIii ,Atende chamados tambem à Noite I

'L ..__ . ".__". ." _:___� .1J'...:::::...... - • • ._. ...... .... -:::7.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO SÁBADO DIA 3�10-1959 3

[OITftL

Ur. fernan�o H. �pringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico' Precoce do Canc-er nas 'Senhoras

Consultório - Av. Má!. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. Fone, 384

I

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A IlOMBRIGUEI·HA MINANeORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante ,e dIeta!
SER VE PARA QUALQUER IDADF.,. CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilbos e a l>ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

\ remédios
Compre bOJe mesmo uma l.OMBBIliUEIBA

MIHANCORA para o seu tilhinho.
E. um produto' dos Laboratórios Minancora

- J O I N V I L' L E -
I I II

�------------------------------------�

\ DELEGACIA AUXILIAR DE POLÍOIA
\

EDITA'L .N�. 2'
EDITAL

CONSELHO REOIONAL DE ENGENHARIA E

ARQUITETURA DA DÉCIMA REGIÃO

EDITAL Nr. 27

r:

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos

Harmonias: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos; São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos tratis
Demais intorrnacões
com ó Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
1°. de Outubro de· 1959. PAULO KOBS _ ex. Postal, 39 - São BenlO'do Sul

Ten. Hugo A/�es Garcia
. , .

Estado de Santa Catarina
Delegado Especial de PolícIa. .

Orgãos e Harmonios UBOHN"

ELIXIR 914
a SftIS ATYI TUI • 88U11S.
o ,......... 8a;o. o. -CoraoAe. •
ad0m880. " Pulmaee. a P...
.....ua Gor....O..oe. .........
1Iemo. CepeIn. Queda CIo Cabe
.. AMmla.. Abortos.

Cone..... o m�o
,.ao.. o popula' depuratevo

O Doutor .A y r e s Gama Ferreira de Mello,: O Sr. Ten. HUGO ALVES GARCIA, DelegadoJuiz de Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Especial de Polícia do Municipio de Iaragué do Sul,Estado de S. Catarina; Brasil, na forma da Iei, etc... estado de Santa Catarina, faz saber a todos os

FAZ SÁBER aos que o presente editaÍ virem proprietários de bicicletas, o seguinte: Pelo presente torno público, que o Sr. FRITZ
ou dêle conhecimento tiverem, que por parte do 1. - Tendo expirado o prazo de emplacamento LAWIN, requereu a êste Conselho, licenciamento a

Sr. VALÉRIO CARLINI, por intermédio de seu de veículos ét motores e bicicletas, advirto aos pro- título precário, como construtor para o Município
bastante 'procurador, advogado dr. Hernani Manoel prietários dos veículos supra citados, que desta data de Corupä, de aoôrdo com o parágrafo único do
Lemos de Fadas. lhe foi dirigida a petição do em diante os que estão em falta, serão epreendidos Artigo 5°. do Decreto n°. 23.569, de 11 de dezem
teõr seguinte: "EXMO. SR. DR. JUIZ DE DI e multados, conforme rege o Código Nacional de bro de 1933:
REITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL. Trânsito. . Ftcsm, pois, convidados os profissionais iate
Valério Carlioi, brasileiro, casado, do comércio, do- 2. - A rua Marechal Deodoro da Fonseca, tem ressados, já registrados neste Conselho, a se pro
mici1iado e residente na cidade e comarca de Timb6 a mão única para o estacionamento de veículos mo- nunciarem a respeito, para o que, lhes é concedido
deste Esre do, por seu bastante procurador, o ad- tonzedos, conforme Indica as placas de sinais.

.

o prazo de 30 dias, a contar da publicação do
vogado infra assinadc, que vêm mui respeitosa- Õ. - E proibido estecíonernento de bicicletas presente EDITAL.

_..

mente perante V. Excia. a fim de expôr e reque- na' Av Get.i.dio Vargas, em frente do prédio do Bar Flortanõpolís, 21 de setembro de 1959.
rer o que adiante segue: �o.) .Que, em 13 de Se-' Catarinense, sendo permitido somente pera veículos

Eo' g'0. Civil _ CELSO RAMOS FILHOtembro de 1958, foi o Suplente procurado, pelo motoriz�dos, e bicicletas do lado opõsto.
cidadão Erich Krueger, brasileiro, casado, do oo-' 4. "7' É proibido estacionamento de bicicletas P r e s i den t e do CREA • lOS. Região
mércio, dOJIl.iCiliado e residente nesta cidade, o quall em .frente, a' entrada da Est�ção Ferroviária., afim de
lhe ofereceu e vendeu. um automóvel de marca deslmpedlr a entrada e salda de passageiros, bem
Studebacker, ano de fabricação 1940, tudo em oon- como transi:ar sõbre o oasseio, mes�o não montado'lformidads com ó Certificado d", Propriedade de 5. - Observar .sempre o estactonamento para ;
nO..208644; 20. Que o prêço doa compra foi de cento que fique j,unlo ao meio fio e, não estacionar nas

e trinta mil cruzeiros lQr$ 130.000,00), sendo a 'esquinas, deixando o espaço de 5 rnerors em cada lado.
mencionada importância pRga integralmente no alo 6. - Observar a portaria do Exmo. Sr. Dr.
da .trausação: 30. QUA aparentemente toda a do-: Juiz de Direito, não permitindo enrregar . a direção
eumentação relativa ao automóvel estava em ordem, de veiculo à menores. . <,

entretanto para surpresa do Suplicante o meneio 7. - Não' bustnar a noite, evitar sempre que
nado automóvel foi recentemente apreendido, por possível a busina de er.

'

ter sido adquerido do seu antigo proprientârto, 8. - Não desrespeitar a sinaleira, e andar
isto é de Anacleto Zonta, residente na eidarte de sempre habilifado pare evitar aborrecimentos.
Campos Novos, por meios fradulentos' e ainda o 9. - Observar bem, o excesso de velocidade,
Suphcarío, Ih- vendera O que não lhe pertencia, pera evitar acidentes.

.
,

pois que o Certificado de propriedade está no Solicita se a cooperação de todos os iar.agua
·nome Natalício Becker Fagundes e Jonas Tessaro, enses, pare a observârrcíe do presente edital. Os
e, o recibo' de quitação esta firmado pelo. Suplicado Infratores serão p u n i d o s severamente de acôrdo
'(doc. inc): Assim. o Petíoronãrio, a fim de prover com a lei.
a conservação e ressalva de seus direitos; e, evitar Jaraguá do Sul,
qua de futuro, qualquer adquirente dos bens d9
Suplicado alegue boa fé, vem protestar nos têrmos
do art 720 ti' seguintes do CÓdigo de Processo
Civil vigente, como protesta anular pelos meios !!!!!!!! '!!!!!!! �--!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!II!!!!!!!II!!!!!!� ".;:::==::::::::::::::.r..:.:::::::=::::::-.:::::::::::-.::::::::==::::::===,regulares de direito, 'qualquer venda que venha a ii .

I

ser feita salvo se O 'adquirente . depositar ó prêço 11,1
\

Repre�entaço-es Vitória 11'11',
na confor·ml.·dade dó ar t. 108 do CÓdigo Civil Bra I Mt"A;,GROS �
sileiro. Assim requer que tomado por têrmo o

.... � • li DE II
Protesto, dele sejam citados o Suplicado e terceiros ii • " ...SIU ... D 11f.. 'ii
por edital 8 .ainna o sr. Oficial do' Registro Oivil FRACOS II l\!iI a (5J � I!á Il
'desta comarca. Outrossim, requer que preenchidas il Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 31& li
as demais formalidades legais, sejam lhe entregues, 'II JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina I'I!oa autos independente de traslado. Para os efeitos

'.
\�I'"'A NA0'1otfrséais dá-se a presennte O valor de cinco' mil cru- V M II

zeiros (5.000,00), Têrmos em que pede deferimento CI b t d F' NM Alf R II

( b ilhas duaí I' d '"' $ 800 oU -agen es a . . .

- a omeu !!
so re 'estampl as esta uais no va or e \.:r "

'

. � indlcadG II

devidamente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do z:
b08 caeoe de - Jeeps - Peruas ". Automóveis DKW ii·

Sul, 2� de setembro de 1959. pp. (a) Hernani flaquela. paU. . I:
Manoel Lemos de Farias. A petição levou do MM. _••agreZlle II' Tratores de esteira e Pneu. il'Y

fSltio. JIJUIZ de Direito, o seguinte DESPAOHO: Defiro. o
Em Bua fór. �:-.-.-.-.-�----._._._-_ •••_--_._---_.�_.- _-_.--::f1

ped·ido. Notifique-se, por mandado, o requerido, e, mula eDuaua
..•.....--.--.--.......-.- ......-.- ... - ..•---.---..� •.�- -- ..._� .,

��: i���';��s� ::�. PJf��':udâo dOO' ��r,m�4d: .1·:;'!:'�.1 ) '.

a6(Ijo, Llci�Da. �c!r:ra�' ::V�t::z�'�;;;�;aD
....

o·��·H·;;;:oa:
..

·I:·
..

"·;�.··;;.;�:I·�·I·:···.·;:�,,·� ·;��I·�.·;:;:::.�1�:.:·.

de 1959 - (a) Ayre" Gama Fereira de Mello �
_ Pepsina, noz � Cola. etc, .de

Juiz de Direito. Pelo que se passou O presente ação proota e efic.. Doe eal108

edital, com o prázo dê 30 (trinta) dias, para conhe- de fraqueza e neuraatenias� Vana- fi MODBRNA B PRIMOROSAMENTB INSTALADA =�
cimento de terceirds interessados, e que será 4IiÖI , indicado para hameo.. mu· g. A melhor aparelhada em Santa Catarina B
publicado no "Diário da Justiça" e no jornal local Iheree e criaDÇ88.lIendo lIua fór-

l:.= Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �.·l"Oorreio do Povo". Dano e passado nesta cidade mula n..ciada pela �a4de 'Pu·
.' _ J O I N .v I L E - :lde Jaraguâ do' Sul, aos vinte e cinco dil;ls' do mês blica. •

,-:..� �de setembro do ano de mil novecentos e cincoenta !i··.. •...··*·��····.··*··�� ...····.·�···:·..··.· .. ··t.•.•.··,�·...··.·····,.:.:.:.::.::.:;�·.··...··.·�t:

e nove. Eu, Am.deu M'ebFuJ, Escrivão, o s�bscreví.
(á) Ayres Gama Ferreira Je Mello - Juiz aé Direito.

Confére com o original; 'dou fé ..

Jarag.uá do Súl, 25 de setemhro de 1959.

AMADEU MAHFUD - O E'scrivão

MILHOES0==::::::::'::::::::::':::-':';:::::::=":::::'''':::::: ::::::::::::::::::::;;;;:::'::::::::::.':::::::.�
!I .a •• 11 e I • UI e II " II·· II
!i

.

II
II II

" JARAGUÁ DO SUL II
� II
II M d' t P f· II
li e lCamen os e er umarlas II

ii Sb����onQ�e �op�:�\���e II
ii . II
ii . ,A que melhor lhe atende li
II e pelos menores preços ii
li . II

�:::::::::::::::::::====='::=:;:::::::::::::::::::::::::::c:.=::::::::::::::!1

IE PESSOAS lbl USAOO CO.
SOlI RESULTADO O POPUUI

OEPUlAnYO Frutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
..........._ .•rpAJsmo. Airada
_. oomo .. ·lle6r. Aprovadó co,.

.... aukillar 110 ,ratemento da S ,.
Plus e fiEUMA1'ISMO eJa me..

•a 0'6•••• pelo O. N S. P.

Laranjeiras, Pe-'
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci�
eiras, Jabofica
beiréls, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Cafálo
go lIuslrado

Le,'oPoldo Seidel

ICorupa

� .Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:�DICO

Cirurgia, Geral de adultos e criança� CH-
t 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. .

Ge RU JE».A -, SAN�� CA�AH.][NA I

_&&&iiI_

!lf!iGMli!18�� ,

DBPR!"?i':�el!�A��!,� SUL .1 "

fotografias em Geral - fotocopias de Documentos

-Ifilmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambem
em lo-::alidades viziu,has

�� ! (!)ll!IIll!8I!!I�Ii!18@SIi!18�SIiJit!I8(!)
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ANO XL

I ESPORTES

Posse de
Prefeito

AliVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Ivó, 'Mãe, filha,
Todas devem usar; ';,:
a FlUIQ-SEDATUCA',! ,

CONTÉM

I

4-::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::-::::::::::=::::::=::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::�

� lRat�nograt1nat ]]))cntâírnat'. II
r

'

I
II D •. o IIny Cuba s D'.Aqui Íl o "
ii I!
li CIRUBGIA..o DENTISTA. li
h li

H Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) II
II ..JARAGUA 00 SUL (Telef. 220) . li S3llDÍgll1le1tllO!
�:::::=--==::::=::::::==::::::.::=:::::::::=::::::._.:.:::::::::::=::::::::::::::::::::=:::===::::::::::::=====::-1) �__,_ _

TODlco dos convalescentes

Tonico dos' desnutridos

Os Pálidos, Depauperl\dos,
Esgotados, Magros, Mães
que Geiam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Dr.. Waldemiro Mazureehen
(:;ASA DE SAUDE

C O R R [, I O. O O" p O y O rDr.Orl�B;�a-;;no-l
ii Cirurgião-Dentista !

II
________________________________________

ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta

,ARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 5 DB OUTUBRO DB 19ó9 NO. 2.053 a - Pr 6 t e se - Clínica - C i r u r g i a -

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
II

- II
, ii H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos

��--....__--,._----------� 'I segunda - feira)
-- Por HOFE SA � O ' M ·,1 B t d A d � I: Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas

.

__-= I r. un O arre O e zeve O I ,«===,===",,"========,.õI
Campeonato de Amadores I I ADVOGADO I I

ii! Wrt '-=�iIiI!iiI!!i!Ei!l' ..:.m.:a:lE!!!l!illE!i!i!lS!

C
. I •

·d
IFebres (Sezões, Malárias, IBOT A F OGO 4 - AGU A V E R D E O � om escrítörio nésta CI ade a rua ,!mpaltldismo.

.

,
. � Marechal Deodoro da Fonseca n'', 122, Maleitas, Tremedeira _-

. Cumprin,'do. a 4a., to�ada �� campeonato cita- � para melhor servir seus e l i e n te, s: � - CURAM�SE RAPIDAMENTE COM _ Idlno de 69, preharam domingo últlmo, em Barra do � mantêm estreito intercâmbio judiciário � "C
'

A·
'.

1"-Rio Cerro, os esquadrões do Botetogo P. C., local

t com os Escritórios' de Advogacia DR, -I apsulas ntlseeontcas
e Clube Agua Verde, de Estrada Nova.

.

.'

M· .. '
Esta partida prometia um elevado nível de HERCILIO ALEXANDRE Dh LUZ, Inancora

íutebol.. no entanto, devido ao estado lmpratlcével � Com séde em Joinville e São Francisco � 1- Em Todas as Boas Farmácias I--do gramado, o futebol foi decaindo e o público não � do Sul· está em condições' de, também �
I

••

teve um futebol técnico pera assistir e sim um

futebOl! aceita� causas pará aquelas Comarcas' I I
É um produto dos Laborat6rios MINANCORA

Ibastante fraco. Apesar disso o Botafogo se impoz .

. ,

. ,
.- -'. .

ao Agua Verde, infringindo-lhe uma derrote de 4 x O. sem. � a 1 o r es, onus para seus I - JOJnvl11e' 8ta. Oatarma -

Este placard espelha' fielmente aquele jogo, p.orque � eonstituíntes. � ,iJ!iiIIiIll8l!!l!!' 1_ �=-=iiI
dentro �aq�ele futebol fraco em jogadas boas mas t..__..,...._ ._........__.,J
com murro Jogo pesado, o Botafogo foi. de fato o

'

senhor do gramado. É importante frisar que se tlves- --------

eemos um campo em condições de se praticar esportes
te!iamos outro espetáculo futebolístico a nossa frente'lnao queremos de forma alguma desmerecer a grande
vit6ria dos botafoguenses, pois mesmo em campo
melhor seria difícil ao Agua Verde, derrotar os alvi
negros" o que estamos certos que é um padrão
de futebol mals elevado. (CONT. DA 1a. PÁGINA)

Marcadores: Tarcicio 2, Renato e Behling. .

Formação das equipes: BOTAFOGO F. C.: cand� como armgo a per

Mario, Beleti e Kaiser; Amandus, Pereira e Walter; sonalidade do. homens-
\

Renato, Tarcicio, Behling, Fachini e Zíco. geado e o relev�nle papel
AGUA VERDE: Schmauch, Nivaldo e Picoli; q�e. lhe �ompetla na ad

B o r bin h a, Agenor e Waldemiro; Paiva, Pereira, ml�ls!raçao d.e um do.s
Pldells, Donini e Jorge. ma�s progresststae m�D1-

.

J ui z: Walter A. Ballock, atuação boe ;' ponto cípíos de Santa Cataríne,
alto de sua atuação foi a energia com que se impu-
nha aos erleras. Prestigiando a excelente Combate as

festa, além das autoridades 'rregulartda-
AVAf E.C. X �.C. PARANÁ, não se realizou locais e da Comarca p�.

.

es das fun·
. ..,' de�os desla�ar o s,r. VI- _. l ões periódi-O estado verdadeiramente lmpratlcével do Esta- tõrlo Lezzarts, Prestdente

I
. '_---=.:.:._=:.� ç

dio Rudolfo lehn, em Guaramirim, Iez com que o da Câmara Municipal de ", � -=-_ -

�

,.(as das senhcrss.

jogo Aval e Paraná, euspendesse a competlção; que Jaraguá do Sul, Vítor
- E calmante e re-

deverá se realizar em data a ser designada pela Bauer, vereador, Lauro -

guiador dessas funções.
, L.J.O. Assim o Campeonato de Amadores apresenreré Braga, chefe do Pôsto ,de '

o seldo de um jogo, pois, no pr6ximo domingo, ou Vigilância Sanitária Ani-
seja amanhã, teremos a última rodada. Portanto, mal, do Mlntstérlo da
amenhä teremos o clássico S.C. Paraná X Botafogo Agricullura, Cél, Virginio
F. C., além do jogo Gartbald! F. C. X Clube Agua Lelntg de Mello, comeu

Verde; O jogo Paraná X Botafogo, não obstante o dente do Corpo de Bom
outro compromisso do Paraná, ou seja o jogo com beíros de Curitiba, Almir
o Avar, está cotado como decisão do presente cer- Porto Martinelli, sõcío.de ::------------!

tarne, visto a igualdade de pontos perdidos dos dois Agêncja Marítima com

competidores.
,. séde em Paranaguã e

Redro Piva lor., Prefeito

COLOCAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS de Novél. Tren�o. '''Correio
do Povo' gentIlmente con-

1) S.C. Paraná e Botafogo F.C.; com 2 P.p'. cada; vidado, agradece as espe-
2) Clube Agu!! Verde, Com 8 p.p.; ciais deterencles e formula EICELEITES

3) Garibaldi F. C., com 10 p.p.; votos de uma profícua ELEMUrOs TOIICOS
4) Avaí E. C., com 12 p.p.; administração .ao Prefeito . I

6) IpiraDga, com 18 'p.p. Paulino João de Bem. F6sloro, Cálcio, Arsintato

• Vanadato .e s 6 d i o

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' • Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Râios Intra..vermelhos e azuis.
a. .

Todesanzeige und
I Danksagung

. COIIRA caSPA,
I

QUfDA DOS ca-

efLDS E DEMAIS

luceln DO '

CUBRO CABELUIfO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Lavando COrTl Sabão (!'Aarca Registrada)

.

Virgem Especial�dade
da ClAo W]EllEl KN1INU§IRllAl ]OllIDl\vHle

I

NUN,eR EXISTIU IGURL

Es hat Gott, dem Allmächtlgen, nach
seinem Wille gefallen, unserem lieben Vater"
Schwiegervater und Grossvater

,Julius Karsten"
am 18 ds. MIs. nach kurzen Leiden, im aller
vom 75 Jahren, in die Ewigkeit abzurufen

Wir danken herzlich frau Martha Winler
für' die Mühe und Hilfe der Verstorbenen em

kranken Bette, und Familie Alvin Enke die
.

uns zur Seite standen im Ral und Hilfe.
Besonderes danken wir Herr Oswald

Teilacker für seine Evangellum Worte die im
Hause und em Grabe gesprochen wurden.

.

Danken auch der Lehrerín ßrunllde Picoli
. und Schülern, unserem Nachbarn, Verwandten,
Bekannten und alle die unseren lieben Verstor
benen, das letzte Geleit gaben, und Sarg und
Grab mlr Blumen schmückten.

Ieragué do Sul, September 1969.

DIE TRAUERNDE FAMILIE

Apotheke "Scbulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

�================�,
PARA FERIDAS, )

E C Z' E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R AS"
,FRIEiRA'S,
,E 5 P I N H.A 5, E TC.

s��Ä���Rat"'1
EspECIAUDADE jo ideal para cozinha, lavanderia, e lavadeira, portanto não deve faltai" em casá alguma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


