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____________, ,- 1 Renda, que no presente
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cada um. Haverá um outro
pagamento de Cr$ . . . :
16.000,00, diferença da
quota do ano anterior.

no interior:. catarinense
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Uma comparação que dá o que pensar,
Segundo se recorda a deturpar aquilo que se uma curríola com plu- mentasse o salário mini. nístas, apesar das SO)U-I está atravessado na gar

bancada da U.D.N. en- passa na Casa Legisla- magem ainda mais ínte- mo, embora não houvesse ções extra resolução que gante, E' dífícíl a remo
caminhou p r o jet o de tiva, onde os verdadeiros ressante, para, com tem- majoreçäo daluz eletríoa, osa dversários pretendem eão, porque quando se

resolução à Câmara Ins- representantes reclamam po e oportunidade, dar embora todos os perten- dar ao p r o jet o para trata de dinheiro, man-'
tituindo a irradiação das o cumprimento dos de- mostras da pequenez' de ces da estação estejam engayetä-Io, estão firmes dam os interesses dos
sessões do

-

legislativo veres da administração seus espírítos. Aliás, no mesmo lugar, respon- no propósito de levar o eleitores .pros quinto do
jaráguaense. O projeto municipal. Por isso não díga-se de passagem, é deu o locutor analfa- progratna semanal aos inferno. Desprendimento
foi encaminhado na ses- votam contra, porque um direito que lhes as- beto que não sabe ler lares jaraguaenses, que e cortezia só com o

são de 24 de agôsto com isso representaria numa siste de dizer o que o ti tu lode nosso deverá ser custeado por chapéu alheio. Por isso
o pedido de urgência e, revolta da opinião pü- quizerem. O julgamento jornal e que chama a todos os vereadores, se- que o projeto de reso

inexplicavelmente eontí- blíea, que. quer e deve popular e inexorável. Câmara de Camera, um jam udenistas, pessedís- lução está dificil de safr
núa na dependência da estar acompanhando os Oobrava-se ns oportuní- oficio do Presidente do tas

.

ou petebistas. Por
I
e a c o m p a r a ç ã o de

segundo e última vo.taç�o, trabalhos de seus repre·, dade, �u Itéja no mês de Legislativo, sr. Vitório isso. que o 'osso ainda preços dá o que, pensar.
de vez que na pnmeira sentantes, que deve Fevereiro deste ano da Lazzaris de que a irra- '

_

discussão houve repro- acompanhar a atuação Graça -de Nosso Senhor díação custa at�almente
vação do parecer da do vereador e fiscalizar a importância mensal de por sessão a quantia de
Comissão de Legislação as suas atitudes. A irra- Cr$ 1.500,00 para uma Cr$ 4.00000 ou seja por
e Justiça, que sugeria díaçäo a principio foi média de quatro sessões. mês a importancia' de
fosse o pagamento feito promovida por um cor- Agora que constataram Cr$ 16.00000. Um pe
na proporção que cada �e.to.r .de im?veis, cuja que. as . sessões levam, queno aum�nto, como se
vereador usasse da pa- íuícíatíva fOI das maia de fáto, ao povo a men- vê de Fevereiro a Ou
lavra. O projeto de re- louváveis e o povo, agra- sagem da verdade e tubro de Cr$ 1.50000 Na sessão de terça- te na Barra do Rio Oerro,
solução inicial, no intuito decido, acorria aos seus permitindo ao mesmo' para Cr$ 16.00000. U."na feira última, o plenário em troca de favores fu
de não carregar o erário receptores as segundas- povo julgar o represen" bela colaboração para da Câmara Municipal turos. Logo em seguida
público, propunha que feiras para participar de· tante de sua preferência, I quem se diz defensor do aprovou em tereeíra e foi veiculado notíeía de
as irradiações seriam maís uma sessão da deram um recuo estra-I povo e de seus interesses última discussão, projeto que vereadores da Câ
custeadas pelos verea- Câmara Municipal. O'su- tégíeo.: Embora não au- Os representantes ude: de lei que isenta de im- mara Municipal haviam
dores, em p r o p o r ç ã o cesso foi total. Quem não postos muníeípaís e doa recebido tentadoras ofer-
igual. Marchas e contra- gostou dessa novidade terreno para a constru- tas pecuniárias, em troca
marchas se vêm verifi- foi o partido da situação

Dr. Murl·llo Barreto de Azevedo
ção da indústria à impor- da isenção. As noticias

cando desde então, pro- do -govêrno municipal e taote firma Tecelagem ganharam o plenário da
, curando torpedear o pro- de seus mentores, bem I t a j a í SIA. - Tecita, Câmara Municipal e a

jeto por todos os ângulos, como o locutor da voz O
atualmente com séde em repulsa não se fez espe-

pois 'bem sabem os seus de flauta que, como
dia 12 do corrente será data de grato Itajaí. O assunto da ísen- rar, manifestando-se os

.

d' á' f I acontecimento 'social, pois marcará a passagem ã f' 1 t d' d J lí Roposttores que não po e- partíd rIO anátíco, ehe- de mais um a' .á' Q' iin t ldi
ç o OI amp amen e IS· verea ores u ro amos,

rão"rotsr-contra.-oprojeio-. goH."'3 d:Wer',n�d)a?e8 --: ii'Fn.'ä'" ,- �I:t,� ,"12� ,...,<h,�� r.e=c-ªJ!B . ,Ç�.- entid��
.

LeßJlidas -Hel'bsteJ:,,.·.e
A negação ao projeto que ele haveria de aca- lara5� ense, dr, UrI1Iõ Barreto de. Azevedo. sr. Prefeito Municipal, a Eugênio Vitor Schmõ
evidenciará o intuito de bar com essas Irradia-

ão poderá haver maior alegria P!lr.a um cuja reunião estiveram ckel. Votaram a favor
não' permitir chegue ao ções. E acabou mesmo. coração, além <!,ess.a de encontra; atíntdade presentes a maioria dos da Instalação da nova

públic.o [araguaense a Não convinha ao homem
em rutros co�açoes, como que vlb�a, como vereadores e técnicos da indústria entre nós, na

voz de seus represen- de rádio segurar o mí- q�e reme: pe o co�tenta�ento nesse t'co emo- referida indústria. Na última discussão, os ve

tantes, O Boletim Oficial crofone e ali, pertinllo, clOn!l1. DIa apó� dia, a vida se sucede, entre oportunidade foram exa- readores Eugênio Vitor
de circulação restrita ouvir as verdades que :����S{)�n:er\!�rlmaS, minados todos os deta- Schmöckel, Murillo Bar-
não alcança a massa ele não queria ouvir nem

I és era'
- as, t) lhes da instalação da reto de Azevedo, Victor

popular,.o que. de certo de longe. Preferiu, então, " qU�nci:ça�'n�:�: �e- Emprêsa entre n�s, bem Bauer. Már�o c N!colini,
modo delxa o programa fazer um programa ao oontrastes d � P:�, ��mo das garantIas

.
que Alvaro Seve.r!ll:o Plazera,

do PSD 'a vontade para seu sabor, cercado de ções marcan�o ens
. IrIam resguardar os lOte- João HermllIo Cardoso,"

,

e ali de ex
.'A a'1:01 resses do Municipio, exa- Erich Baptista, Julio Ba-

á no�sa p le�Ien�Ja, I minando-se detidamente mos, Leonidas Herbster

Sómente � prla V! a. memoriais, plantas, atos e Vitório Lazzaris. Ape-
be f

.

s a ç .0 e.s oonstitutivos e demais sar das naturais explo-
da�; a:eb�8, a t�g31- informações que se fazem rações que se verificam

a co�sciênc�esJ a

d e� n�cessário� para um pe- em caSOt5 de tal natur.eza,
ver dão-nosl� vfda eo IdldO de. tao magna Im- está assegurada.a vlO�a
significado d lô port�nCla. Com a .con- de uma gra�de .1Odustrla

.

e va. r, cessa0 de benefiCIO à para o ,MUDlCiplO de Ja-

�:::��ad:� gran��lt novel indústria, os tra- raguá do Sul, ampliando
v'v

.

er sa 1 o balhos de construção as possibilidades do par-
c�n��d!�ç�ndo.se na serão imediatamente ata- que industrial jaraguà-'

.

ao e na cados e o número de ense, possibilitando no'-amIzade dos que nos operários, quando do ini- vas oportunidades aos

��rci�:tcomo �o caso cio de suas atividades operários habilitados e
.

re aDlyersa- irá além de cem. É bem projetando o nosso pa-rl.ante, dr. �urIllo Barreto d� Azevedo: Causi- verdade que à margem trimônio entre os condlco experImentado, desp_?rtIsta entus:asta,. o dos trabalhos que se correntes industriais do
que �he valeu. ser conduz�do �B preSIdênCias desenvolveram, outros Estado. A área da Estrada
do Cl}lbe AtlétICO !3aependl e Liga Jaraguàeose trabalhos de grupos in- Nova, até agora dedicadade Desportos, hOle tambê.m. se entrega a sua conformados ou ,com in- a pequeRa lavoura, den
tar�fa de d�volver à coletIvIdade o fr�to de tuito criar confusã.o no tro em pouco se trans
sua pppula�lda�e, emprestando com brilho. a es p i r it o popular (tal formará num bairro tre
sua

. c?laboraçao no trato .da causa �úbhca 'como aconteceu com a pidante de suor, de tra

�uDlClpal, onde ocupa por Justo merecImento Porcelana Schmidt) leva- bal1;lo e de progresso em
cadeIra de provecto vereador pela. legenda ram 8 sua verve peço. pról da nossa emancipada �.D.N. e onde os seus companhel�os pela nhenta a funcionar. Con- ção no campo industrial.sua IOvulgar co�duta o e!e�era'!l "à lIder�nça versas surgiram de que Temos certesa de queda pancada da Eterna VlgIJânCla: O smver- o industrial Wolfgang bons propósitos cercaram

�arlante está. prêso ao nosso seD�lmento 'pel.o Weege teria oferecido o Prefeito e à Câmara
�mp�to da VIrtudes que for-!fiam a sua IOdl- um terreno ....ratuitamen- (Continua últim ägin)vlduahdade, e ao passar maIs um ano de seu

6 na a p, a

nascimeIVo, é para nós motivo de verdadeiro
j�bilo, podermos assinalar este .grato aconte
CImento, em que elevamos o coração até Deus
rogan<to·lhe faça da existência de Murillo B:
de Azevedo uma sequência de alegrias, num
curso 8eg�ido de prazeres, para nossa alegria,
para alegrIa dos seus e para sua 'própria alegria.

"Correio do Povo" antecipando-se nos

cumprimentos inúmeros que por certo irá ,re
ceber no dia 12 do corrente o ilustre àniver
sariante, formula os melhores votos de plena
prosperidade para alegria e felicidade sua e
de sua exma. espôsa, a que faz jús pelo seu
labor e pelos seus méritos.

Nova Indústria
,

para' Jaraguá

��ntro fXGur�ioni�ta "Jara�uá"
O Centro Excursionista "Jaraguá", mais co·

nhecido pela sigla_ "C.E.J." reune a mocidade sadia
de nOSS8 terra. Fundado em 2"/8/56 por um grupo
de entusiastas é hoje uma coletividade trepidante,
apontando às demais organizaçõe,s um modêlo de
quanto pod� a bôs vontade e o desprendimento.
"Correio do Povo" já manifestou po.r mais de uma

vez a sua admiração a essa geração moça bem
intencionada e em épocas anteriores diziamos que:
esse pugilo de gente não conhece a "afetação" e

a transviação dos grandes centros urbanos. Vem
muito, a propósito um artigo na Revista Paranaense
"Panorama" em que aborda identico assunto,. on,de
também um grupo de jovens se preocupam com

os complexos problemas da mocidade, onde pOn
tificam a cultura, a educação, o anseio de ser
útil ao próximo e de contribuir com sua parcela
de estreantes na Sociedade pelo bem estar público.
Em nosso meio o "C.,KJ." é pioneiro, num ell)brião
que nasceu expontâneamente na mente sã da
própria mocidade. A sua ativa diretoria acaba de

publicar o primeiro número do bem organizado
boletim informativo, relativo aos meses de novem-

,

bro e dezembro e, numa gentilesa que lhe c�rac
teriza, fez encaminhar um exemplar à nossa

Redação, que penhoradamente agradecemos. E'
oportuno ressaltar que os vereadores Eugênio V.
Schmöckel, Murillo Uarreto de Azevedo, Victor
Bauer, Mário Nicolini e Alvafo Severino Piazera
reconhecendo na entidade méritos excepcionais
na difusão do nosso Municipio além fronteiras,
subscreveram p r o jet o de lei reconhecendo o

Centro Excursionista "�araguá" de utilidade pú
blica. A Câmara que, sempre teve em vista o

progresso e desenvolvimento de nossa terra não
deixará de reconhecer 'essas qualidades ao "C.E.J."
outorgando·lhe o reconhecimento de utilidade
pública. Ao encerra�m-os esta ediçã.o, sete edis
jaraguàenses já haviam subscrito uma emenda
ao orçamento de 1960, dotando esta entidade de
uma subvenção.

Alunos Ma.ristasAos antigos
A direção do Ginásio São Luiz, tem a

imensa salisfação, de convidar a todos os

"ANTIGOS ALUNOS MARISTAS" dé Jaraguá
do Sul e municípios vizinhos, para uma reu

nião de transcendental importância, a realizar.
se dia 8 do correnfe, DOMINGO, às tO horas,
no próprio Ginásio. .

'

Irmlo Lut. - Diretor
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I

Herr in mittleren Alter sehr gut situiert.

l-Nilo, filho do sr. Geld- .Auto Besitzungen· sucht eine weibliche �
Anive,.sários Pedro Zapella, em Itapo-

\

Person mil guter Erziehung selbständig liebe- �
cuzinho. � voll, als Governante (Husdeme), alter von �

Fazem anos hoje: � 25/30 erwünschr eventuelle Anfragen mit foto- �Dr. Pernando Springmann � grafie sind an diese Zeítung unrecden Pseu- �
- O sr. Alfredo Alberto Transcorre na próxima � dom "Wien", zu senden.' �Staehlin, nesta cidade. qulnta-Ieíra maís uma ..__.. .... ___

- A sra. Clara" Glo- datanatalícia do ilustre sr.
watzki, espôsa do sr. Dr. Fernando Springmann
Vitório Glowatzki. destacado médico nesta

ZUM THEMA "FRUEHJAHRSPUTZ FUER DIE
- O jovem Eugenio, cidade. GALLE" EIN KAPITEL FU··R WISSBE'GI·ERIGE Registro Civil

filho do sr. Martim Henn, O ilustre aniversariante
em Jaraguazinho. ver-se-á alvo de grandes Steiaonit, die Behandlungskur veraalasseR, die in diesem Fall

manifestações de apreço fuer Gallenstauungen und, fuer vo.. ihr verlangt wird. DazuFazem anos amanhã: e amizade, as quaís nos vorbeugeade Behandlung bei verfrehrt man folgendermassea:
_ A sra. AlziraWinter. adiantamos, cumprimen- Gallensteiaanfaellen, hat eine durch eine genau dosierte und

d d betraechtliche und I t a end i g in geaauen Zeitabsbenden eía-
- A. menina Waldivia, tan o-o com votos e wachseade Anzahl von Freunlleu zunehmende Kombination von

filha do sr. Hermenegildo perenes .venturas. und Aahaengern gewonnen. Aas - rein pflanzlichnatuerlichen
Manes, em Rio Negrinho. DIA 13: diesem Kreise siad nun verschie- - Heilstoffen wird zunaeehst

O t· h A
. dentIich Anfragen eingegangen, eine gruendliche Saeuberung

- garo 10 O ntonío
_ A sra. Oecilia R. etwa der Art: "Was ist eilent- und Entleerung der Verdaungs-

Carlos, filho do sr. Pau- dos Santos. lieh in der charakteristischen weg e berbeigefuehrt. Dabei-
llno Pedri, nesta cidade. O

.

A
-

P 1 blauen Schachtal ?" -- "Muss kommt es, man kann es nicht
- Jovem rao au o, ,man die Behandlung genau in, oft genug' sagen, sehr geuau

DIA 9: I fnho do sr. P. Pedro der vorgeschriebenen Reihenfol� darauf an, ia welchem Ma.se Edital n. 4.746, de 29 lO-59.
. . Pereira. ge darehfuehren, muss man die und zu welchem Zeitpunkt das Daniel Kiarkowski e

- 08\'.Artur BortohDl'1 _ A sra -c àm i la 'Zeiten genau einhalten?" - unll geschieht. Bei "Steinonit" keen, Tereza Burger
...,.. A. gentil srta. Evena, Isberner.· , '�nd�re m�h�. D:�sem Kreis vo.11; neu Sie sicher sein, dass al!es Ble, brasileiro, solteiro,

filha do sr, Egon Hof- A t C Iílh �lssb��erJgen wollen; w!r genau ausgew.ogea �nd aufelO- lavrador domiciliado e
f R· d L

- sr a. armen, I a h I e rmit antworten. Wie wir aader abgesttmmt Ist. DaDII .' .' .
-

"

mann, em io a UZ_ do sr. Hanz Beyer, nesta schon verschiedentlich darleg- kommt, wieder zu festgesetztem residente neste dlsttlro, em
Sr João Santiago .Amaral cidade. ten, dient Steinonit der Durch- Zeitpunkt, eine ploetzliche starke Nereu Ramos, filho de

•

'.' _ O sr. Narciso Au- spuelung der Oallenblase. ul!d G�lIelNlnregung, fast Galle':!- José Kiatkowski e de Ve
'I'ranscoere na próxima t F

- wege, um den Galleastelnbtl- reizung zu ne�nen, wodur�h �Ie ronica judachewski Klar-
. . gus O t"rrazza. denden "GrieBs" und vom Darm Gallenblase, die, um uns bildhch .segunda, fel�a mal� �ma her eingedrúnge.e Fremdkoer- aUlZudruecken, bislang der gln'- kowskí.

dat!l.Il,atalim8._ ,d9 dlstI_nto _ per hiaBusznbefoerdem: ande- 'zen Prozedur untretig und etwas Ela, brasileira, solteira,
cidadão sr. João Santiago GERHARD MAYER rerseíts, Dm lIurch gruendliches gelangweilt zugesehen hit, d'omésrica domiciliada e
Amaral operoso agente Entleere. der Gallenbllse �ie ploetzlich, und fU,er sie grenzlicb resídeme �este dtstrlto em
d E t' tí t· d D· .

2 d N b ,Absonderung der Gallenfluesslg- unerwartet aus Ihrer Ruhe auf- . . -

C·
.

h
'

,!i s a s ica e nossa Ia e �vem, �o keít durch die Leber aazuregen, geschreckt wird, und sich im Rlbelra� acllde, fll a de
Cidade.

, .
transcorreu o amversano 'etwa, wie man einen Brunnen I ersten Schreck mit aller Gewalt Ambrosto Burger e de

«C o.r r e Iodo !=,o.vo» natalicio do provecro Ta- ,von Zeit �u Zeit leerP.umpe,n. _.u.•am.menzi.eht
und da�ei krref-, Ana Olska Burg r.

cumprimenta ao dlstmto belião em Massaranduba, mH8�, damit. das Was_set n��ht, tl� entleert. Und d!,mtt waere
.

.

.' Oswaldo .Ribeiro e

aniversariante com vo.tos sr..Gerhard Mayer. Esti- versiegt Bel Mensche!if'ãérefi ilas Gewollte erreu;ht Zum Edual n. 4.747,de 50-lO-59 Lydia SanockyGallenfunktion "Dormll ist,· be� A'bschluss folgt dann noch etwas R dib Dde muitas felicidades. mado em todo o Munici- sorlt das der Krerper von selbst; zur Beruhígung dei OaUe, dlmit
U erto rews e Ele, brasileiro, solteiro,

pio de Guaramirim é as- wo aber Stoerungen vorhanden sie die Kur nicht uebelnimmt. - Gisela Schütze lavrador, domiciliado e

sim porrador de um largo sind, und das ist leider bei der Das ist es, liebe Sieinonitfreullde, EIe, brasileiro, soJreiro, residente nesre disrrito,
_ O sr. Milton Albus. circulo de amizades, a cuja Melrrzàhl der Tropenbewohner was .in �en fuer manchen etwas illdusrriário, domiciliado e filho de Teodoro Manoel

sociedade serve nas mais ���-���b':Yf���K�:�:tli�he:!� f:�e:dls;I�!c��:�::�:n�:ft: residente .nest� disr�ilo, em Ribeiro e de Amalia da
Sra. Ediih Fr2.neo

diferentes atividades que doch auf moeglichet natuerliche packung enthalten ist. Wenig IIh� da Figueira, filho de Silva.
O Carnet Social re- se desenvolvem no pro- Weise! Diesen Zweck erfuellen s:heinbar - und doch so viel GUIlherme Drews e de Ela, brasileira, 'sQUeita,

gis�ra o tr�DsCUrS? de gressisra município vizi-
die altbekannten "Oelkuren", - eine Packung neuer Leben�- Matilde Boeder Drews. doméstica domiciliada e

malS um amversárlO. danho. Dada a I·mprorl·edade
auf deren Prinzip "Stei_noait" kraft fuer Ihre Galle. �enn. Sie Ela, brasileira" solteira, I residente 'ern São. Bento

, aufbaut, 'Der, Sibn dêr i(ur ist, an OaUenstauullgen letdél!, oder .

d t'
,'.

d
.

T d . .

'

distinta Sra. Da. Edith da data naralicia recebeu die Gallenblase dazu zu bringen, steinanfaellig lind, und ha,ben 10 �s nana, oml�1 Ia a � do Sul, filha de IZldoro
Franco, espôsa do sr. seus' inúmeros amigos e dass sie sich selbsttaetig, aber Steinonit noch nicht versucht - reSidente nesra Cidade, a Sanocky e de Leocadia
Ney Franco,residente em conhecidos no dia 4 do moeglichst kraeHig und schnell tun Sie es einmal: Jede gute rua Abdon Batista, filha Kaczinski.
PoArto Alegre. A distinta entleert. Bei normaler frnaeh· Ap�the�e fuehrt die ,b�kl�nte de Erwino Schürze e de

correnre, aos quais ofere- rung wird die Gallenblase ver- Stemondpackung. Den]eDlgen I. Z. S h..
E para que chegue ao co·

aniversariante cumpri- ceu um bem regado chur- haeltnismaeslig slnft angeregt, aber, die Ichon Steinonitanhren- rene lemann c urze. nhecimento de todos, mandei
mentamos com vot08 de rasco. es bedarf eines ziemlich kraefti- ger sind, hoffen wir mit diesen Edital n. 4.748, de 3-1 t -59. passar o presente edital quê
perenes ,vepturas junto Militanré na União De- gen "Tritts", um sie "Zu der Zeilen ihren Wissensdurst be-

Arnoldo Schulz e será publicado pela i�pren-
aos que lhe são caros. mocrática Nacional do 'energischen Handlungs�eise zu friedigt zu haben.

Silvana Ramll:lUm sa e em cartório onde será

Sra. Asta Mar.uardt vizinho município, onde é .

Ele, brpsUeiro, soUeiro, atixado dUlante I'i dias. Si
um dos bravos expoentes,

.,

.ii., ';, ", > lavrador, domiciliado e alguem souber de algum im·
Deflui mai8 um natalí- foi alvo das maiores de- r""" ... re'sl'denre neste dl·Srrl·ro, em peàir:.nento acuse-o para 0,5.

d hAt' IIrlngt roc,", und-·slcrter.e HUfe, bel:
CIO a sen ora � a monslrações ,de amizade I

' .

Rio da Luz, filho de Gui- tins legais.
,Marquardt� espôsa do sr. e carinho e dada a inti-

I

iD
GiCht.

·1
Hexenschuss, Iherme Schulz e de Orilia AUREA MÜLLER GRUßBA

Heinz Marquardt, alto midade e 'a prodigalidade • •• Rheuma, Kopf- und Polnow Schulz. Oticial
industrial de nossa terra. do anfitrião, a comemora;'

. Ischias. Nervenschmerzen.Os nossos cumprimentos Qão se estendeu afé as I
com votos de muitas primeiras horas da ma- Erkällungskrankheiten
felicidades. drugada em meio da mais Toga. löst dle Hamsllure u!)ll be.w1rll1 die AlIssclleidung der schäd

lichen Kr-ankheftsstoffe, "eiDe una��lme"men Nebe�rscheinungen.
DIA '11 : sã amizade e confraterni- .' Einfache Anwendung und Do&ierung ln Form ..on Tabletten. Welt

.
'

-

O
., > alber 1000 Aerzte bestlltigen die h.eFvouagendc:. sobmerzstille,nde und

_ O' jovem 'O 13 m a r zaçao.'" � seus amJ.g�s, i" heilende Wirkung "Gn TogaI. Nehmen Sie daher "",","ueDSvoll TogaI!

Meier, filho do sr.- Este- cC!":IpanheJros, corr�lIglO-
fallo Meier, em Estrada n�rlos. e _parentes nao po· I •

Itapocú. dlam, d.elxar de exre�nar -,---�--------------�---

de publico a generoslda- .Ir-=====�===============!II
DIA 12: de com que, foram recebi-
,- O sr. Geraldo Meier. dos .em sua residência,
..,.... A menina Isolde, manifesrando o seu imor-

fUha do' sr. A I v a r o redouro agradecimento por
Stinghen. intermédio deste se.alerio.
- A sra. 11 de g a r d "Correio Povo", embó-

Kressin, espôsa do sr. ra tardiamente apresenra
R�Ido1fo Kressin, em Rio ao distinlo aniversarianre'
da Luz Vitóri.a. os seus volos de felicida-

...;. Omenino Wald�mar, des junto de seus enles
filho do sr. Walter larstlD. queridos.

flThJro M[lUlJrmo·lRarrdo �e Ale;;�� I-V-e-nd-e--s-;;
Um terreno de 44

II ".,•• Ci• .,. II morgas de terra silu-
_. _.

ado em Barra do Rio
Cerro, havettçlo casa

nova, esrufa de ra-

Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro baco, diversos ran-

chos tudo em perfeitoda Fonseca nO. 122, para melhor servir seus clientes; esràdo.

�----_"""II!II!!lI8B@_H._!l:_Wmantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios Tratar com o sr. FOTO PIAZERA

I· de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA IJUZ, Faustino Sfinghen, DBPRONTB i PRBPBITURA'..._ JARAOuÁ DO SUL

'd J. ·11 S- F
.

d S 1 t" residenre 'em Bsrrada

Im
com se e em omVI e e ao ranmsco

�:o:i:Ulu.:i;:e�ISaaS Cemo_
I

Vila Nova. Fotografias em Geral -

Fot.ocOPias
de

Documen.tos -Icondições de, também, aceitar causas Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

marcas, sem maiores O'nus para seus co jaraguá do Sul aos A pedido. atende a domicilio e tambem
15 de outubro de 1959. em lo-:alidades YiziJlhas

'

il!liiiiEiiE!E..-;;'!Ei! llEii!illE!iEliEii!il!lIiiiiIiiIl!lEliII!!iEl"!iiIEII!EI_i!iI!iI!H�IE!:�EI ..1
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DIA 10:

Apotheke "Sobulz"
JA.BAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besren zu den geringWen Preisen bedient.

2

r

Posto deI'Gasolina
E. Federal B-R-2 - Curltlba - Porto Alegre �

Kllômetro 164 - -ôanra Catarina.

VENDE-SE ou assada-se terreno 120x60
com planta aprovada pelo Departamento Fe
derel - Rodovia asfaltada situação clima
rnegníílco - capital Cr$ 600.000,00, '

"

A "ESSO" financia parre. Informações
com o proprietário NAB0R BRAULIO
BACELLAR - Papanduva Via Mafra,
ôanta Catarina.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica. domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filha de Adol
fo Ramlhum e Je Tecla
Ramrhum.

Edital n. 4.749, de 3�11·59·
Olavlo Gonçalves 'Pereira
e Teresa Cardozo da Silva
Ele, breslletro, solteiro,

operário, domiciliado e

resídente nesre dlstrlro, em
Ribeirão Molha, filho de
Ernílla Gonçalves Pereira.
Ela, brasileira, soltetre,

indusrriária, dorntclllada e

residente nesre distrito, em
Ribeirão Molha, filha de
Leopoldo Cardozo da
Silva 'e dê Clemencia
Lopes de Lima.

Edifal n. 4,760, de 3-11 59.

Cópia de Eitel de Pro
clamas de Cesernenro, re
cebida do Oficial do Re
gistro Civil de São Bento
do Sul.

Allrea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
IP. Distrito da Comarca Ja
raguá 40 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:

Dr. fernando II. �pringmaDn
OIRURGIA DO ESTÖMAGO

VIAS ;BILIARÉS, INTESTINOS.

CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagndstico Precoce do ,Cancer Das senhoras

.Oonsult6rio - Av. Mal. Deodoro. 1014.
Das 9·12 fi das 15-18 horas. - Fone, 3&4.

O ANJO PROTETOR 'DE SEUS FILHOS É'A ILOMBRIGUEIHA MI,NANCOßI '

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de s�us filhos e a ::.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará àinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma 10MBIDOUEIRA

"
_IIAICOU para o seu tilhinho.

E um pr-oduto dos Laboratórios Minancora

I
'

- JOINVILLE -
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA' 1-11-1959

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Jaragná do Sul, Estado
de Santa Oatarína, Brasil, na forma da Ieí, etc •..

FAZ SABER aos que o presente �edital de
.eítação, com o prazo de 30 dias virem ou dêle
conhecimento tiverem, que por parte de CARLOTA
ELSA HARMS BARNAOK, por intermédio de seu
bastante procurador, advogado dr. Murillo Barreto
de Azevedo, lhe foi dirigida a petição do teôr
seguinte: "Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da
Comarca dA Jaraguá do Sul. Vem, CARLOTA,
ELSA HARMS BARNACK, brasileira, casada.
prendas domésticas, residente nesta' cidade e Co
marca, por seu bastante procurador, advogado
abaixo assinado 'a presença de V. Excia., mui res-

. peit6samente, requer a citação de R I O AR D O
BARNAOK. de nacionalidade alemã, casado, moto-
rista, residente em lugar incerto e não sabido. 1- _

para responder aos têrmos da presente ação Ordi
nária de Desquite Letigioso, em que a Suplicante.
S.N.P. 1°. - Que é casada com o Suplicado hã
39 anos, tendo sido celebrado o casamento em data
de 16 de dezembro de 1920 (certidão anäxa). 2°. -
Que dêsse matrimônio hã uma única filha, (certi
dão anéxa). 30• - Que não há bens a partilhar.
4°. -' Que, em fevereiro de 1921. o Suplicado
abandonou o lar 'conjugal, sem qualquer motívo
justificável. e desta data em diante. nunca mais se

soube do paradeiro' de Ricardo Barnack. 5-. -

Que -assim procedendo inoorreu o Suplicado no n,
IV do Art. 317' do 06digo Oivll. Assim sendo, vem
a Suplicante, requerer a expedição de editais de
citação de Ricardo Barnack que está em lugar
incerto e não sabido, para que aoompanhe a pre
sente ação Ordinária de Desquite Letígtoso, até
'final sentença, sob pena de revelía e confesso.
Requer. também provar o alegado oom proea do'
cumental e testemunhal, expedição de precat6rias
e juntada ds novos documentos se necessários fôr,
para que depois de provada Mja a ação' julgada
procedente, para ser declarado judicialmente o

desquite entre os conjuges e o Suplicado Ricardo
Barnack como conjuge culpado. Outrossim. requer,
seja procedido na conformidade da Lei n". 968 de
10/12/1949. a audiência preliminar de aeôrdo. D. e

A. esta com os inclusos documentos, dando-sé a

causá o valor de Cr$ 2.000.00 para os efeitos fis
cais, [untando a prova do pagamento da Taxa
Judiciária. Nêstes Têrmos P.E. Deferimento. (sôbre
estampilhas estaduais no valor de Or$ 4.00, devi
damente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá. do Sul,
1.0 de julho de 1959. (a) Murillo Barreto de Azevedo.
DESPACHO:- A., à conclusão. Em 10/7/59. (a)
Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direito.

J

Oonclusos levou do MM. Juiz de Direito. o' seguín-
, te despacho: DESPACHO: Para os fins da Lei
ns. 963, de '10/12/49, cite-se Ricardo Barnaek, por
edital. com o prazo de trinta (30) dias, a ser pu
blicado, na forma da leí, para comparecer, perante IAste Juízo, em data a ser designada pelo Snr.
Escrivão. e contestar, querendo, nó prazo da Lei.
Intíme-se, outrossim. a Autora, para os fins dêste
despacho. Em 11/7/59. (a) Ayres Gama Ferreira
de Mello - Juiz ds Direito.

Em virtude, do que foi expedido o presente
edital de citação, pelo qual chama e cita à Rlear.o
Barnaek, para comparecer nêste ,,Juízo. 'sala das
audiênoies, Edifíeio do Forum, sito à ,Av. Mal.
Deodoro. nesta cidade, no dia 27 de Novembro p,
vindouro, à!ôl 10 horas, a fim de assistir a audiên
cia de concllíação de que trata a Lei ,na. 963, de
10/12/49, tudo de oonformidade com a petição e

despacho acima transcritos, ficando desde ji oitado
por lodos 08 têrmos da ação e Para 'contestã-la,
dentro do prazo de 10 dias, contados da data de
signada para a audiência de conciliação, sôb pena
de ravelía. E, para que chegue ao conhecimento
do Réu ou de quem interessar possa, mandou pas
sar o presente edital, que será. afixado no lugar
de costume e publicada no «Diário da Justiça» e

no jornal local «Correio do Povo•.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul, aos treze dias do mês de 'julho do ano de mil
novecentos e cincoenta e nove. Eu, IlRadeu Mlhlad, • I!IiI____
Esorivão. o subscreví. (a) Ayres Gama Ferreira de .. -.

Mell� -p::�:n�e·c��r:���nfere com o or.iginal; dou fé. Dre Waldemiro Mazureehen

J!:ir�;::
..

;:�.;�:; : ;;;;;;
....

:"'i;;;";"';;:=�
jarflguá do Sul, 13 de julho de 1959.

'

CA,8A DE SAUDE � DO .a 11•••11t
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704: •

O ,Escrivão - AMADEU MAHFUD : MODERNA E PRIMOROSAMBNTE INSTALADA

(antiga residência de Emanuel Ehlers) i A melhor aparelhada em Santa 'Catarina
Clínica gerai médico - cirurgia de aduitos e crianças l� Rua �bdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- Parto� . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas •

O I N V I L E
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro�cauterização: - J -

tfo.
- Ráios Infra-vermelhos e 'azuts. �."••••••••ft••" ••••••�:':"••••••••1'··········ft··",··.····.,:-····,····�r····.··.·.,r········· ..l{

...

Ed ital de Citação Orgãos e 'Harmonios "BOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

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

Orgias: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

Demais informações
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
PAULO KüBS - Cx, Postal, 39 - São Benlo do Sal

Estado de Santa Catarina
'

Edital de' Citação de
Herdeiros Ausentes

O Doutor Ayres Gama Ferreira de MeIJo, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, .Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lel, etc .•.

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de círaçêo, com o prazo de trinta (30) dias, virem
ou dêle conhecimento tiverem ou Interesser possa,
que estando procedendo-se nêste Juizo, ao arrole
mento dos bens deixados por falecimento de LUIZ,
RUHR, no qual figuram os herdeiros filhos Ouilherme;
Margarida R. Estela, casada com Pedro Estela;
Alfredo; Adélia R. Martins, casada com Agenor Mar-

.

tlns ; Artur; Luiz Ruhr Filho; Evaldo; Cecilià R.
Bíeneskl, casada com Tadeu Bienaski e Edite Ruhr,
todos ausentes, residindo em lugar incerto e não
sabido, pelo presente edital, chame e cita aos men

cionados herdeiros, pare, no prazo de trinta (30) dias,
contados da publicação dêste no "Diário da Justiça",
se fazerem representar ou comparecerem nêste Juizo,
para falarem aos têrmos do dito arrolamento, sob as

penas 'da Lei. E para que chegue a notícia ao conhe
cimento de todos, pessou-se o presente edital, que
será afixado às portas do Forum, no lugar de cos

tume, publicado no jornal local "Correio do Povo"
e no "Diário da Iustlçe";

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte e um dtas do mês de outubro do ano de
mil novecentos e clncoenta e nove. Eu. Amadeu
Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Fer
reira de Mello - Juiz de Direito.

A presente cõpta, confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1969.

O Bscrlvêo � AMADEU MAHFUD

Dr. Francisco Antonio Picclone
JH:�DICO

Cirurgia Geral de adultos e críançse Cl1-
nícs Geral - Partos - Operações -

.

Moléstias de Senhoras e Homens.
Especlalls.a em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hrusohka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAR� dai 16 as 18 hs.

I COR 'IJ ..A - 8ANr.A. CArAH.I:NA

fF=::::::::=:::::=�:::::=:::::::�:::::::::::=:.:-H:::=::::::::>'é::::::::::::::,

� ]]))le lEIHCIBI' 1!l(JJFMrANN _ II
H MÉDICO CIBUBGLlO Iti! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- iili sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre- lih �II CIRUROIA -, SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E li
II CLINCA OERAL li

I II
. Longa ,rlittea em Hospitals Earopeus IIii Consultório e residência: !

r ,II Tel. 244 .; Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 III
,

t fi r ,

II CONSULTAS:

fi'1 I

fi Pela manhã; das 8 1/2 ás 11 horas !

II -Pela tárdé : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas n
Ü' Atende chamados tambem à Noite II
u ..:_ n. ;:.ll'-=== .... ::P

DR. JORN SOELTER
I C/RURGlllo DENTlSTff I

Dentaduras simples e funcionais

Cirurgia e Moléstias da Boca

Diagnóstico precoce da piorréia

Consultório : Av. Getulio Vargas,198
JARAGUÁ 00 SUL'

Vá conhecer de perto D AovíssißlO

CLIMA!
VIT@RIA 1960
���

o orgulho da indústria nacional

policolorido

Ií:::=::::,:::::=:::=:r:::::::==:::=:::==:::::::::====:::::�

ii Representações Vitória II
II .A.S,.D"" SUH'A !I

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

� ri-;r.i;;-il;-��.I·;.-;;;��1111ii
Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 II IIii Á o SC' II Dp. Relnoldo Mu.,ara III - JARAGUÁ DO SUL - II1.1,
JARAGU D SUL anta atarIDa

II. II' II

1.1, II

'

II ADVOGADO } 1111 Medicamentos e Perfumarias :.,1.!! Auo-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu
11

j
Simbolo de Honestidade

'I J P At" DKW ii Escritório ao lado da Prefeitura Ui Oonfiança e Pr�Bteza IIii
- eeps -. eruas! - u. OmOVeIS II II A que melhor lhe atende II

II Tratores de 'esteIra e Pneu� II JARAGUÁ DO SUL II e pelos menores preços ii
li

_.H._._. Ji. ••• H. .JJ � �:::==..:.-:...:::=-_===:===:::=:::::==:.=:::::=.J)�-..._._.---_ ......_--_._..._ ..._-----_..__..._ ..._--_......-

• O maior congelador existent., onde �abe um leitão

ou um peru, inteires (32.200 cm3) I

•• Ampla gaveta plástica ("Quick Frltszer") para o

rápido congelamento dé carnes e perxes.

• Possante e silencioso compressor P.91, econômico e

de arto' rendimento, fabricado sob licença da

Tecumssh Products CO. (U. S. A.)

o mais eficiente auxiliar da .Eçctnomi_a Doméstica !

·LOIHIR SONNERHOHl
Av.Marechal Deodoro da Fon�eca,84/88

JARAGUA DO SUL
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c o R R [ I O O O p_ O V O ARTIGO DA SEMANA I
da CCAS& REAL ..

ARTIGÚS DOMÉSTICOS "PIRBX"

Caçarolas - Assadeiras - Formas para Torras
e outras - Tigelas - Travessas, etc. Enfim
todos os tipos e tamanhos de artigos "PIREX".

o Maior Acontecimento SOCIAL do Anc l Gratas mensagens de

Está programado �r� o próximo dia· 14, o felicitações recebeu o

encerramento do Concurso pare ßonéce Viva do nosso diretor por ocasiãoO esperado cotejo, pelo Acarai poderia ter defen- de seu aniversário nata-
Torneio Prefeito Carlos dido facilmente. Contudo C.A. Baependí. Prognosticar ainda uma vez o suces-. ld dí 2

so e a importância social do acontecimento, seria llcío, ocorri o no ia '

de Paula Seára, entre esre gol não conseguiu do corrente, vindas de
S.O. Acerat local e Grêmio desnortear a equlpe do desnecessário, pois a ansiedade co!," que está sendo

todos os recantos do
Esportivo Olímpico de lAcarai,�ue pOUCO ii pou- esperado e ? çres,:_ente desen�olvlmento em torno

Município. Entre as que
Blumenau, teve um desfe- co se impoz ao edversé- I dos preparatívos, sao fatos reers.

I
se destacam, pelo earí-

cho bastante risonho para rio, lutando ambos com Colocação das 'garotinhas concorrentes: nho em que são vazados �=========�
os rapazes do Acaré:lí, pois furia em busca de gols. os têrmos congratulatõ-. . .

0
..

I d A
_ 5a. apuração feita em 31/tO/59.conseguiram a sua pnmei- , primeiro go o carar,

8 060 rios, anotamos o telegra-
ra vitória neste torneio. foi conseguido só aos 40 1 - Marian Mahnke .4:0 ma do Rev. Irmão Luiz,Com um jogo bastante mrs. de luta, quando Tião 2 - Nanci Zimmermann �.tOO DO. Diretor do Ginásio
bom e mesmo, bastante Airoso cobra espetacular- 3 - Rosane Tereztnha Yahnke 4.640 São Luiz: Apresento ao
atraente, o Acaraí sobre- mente uma' penalidade 4 - Teisa Pereira 4.200 eminente amigo e ilustre
pujou ao Olímpico, infrln. máxima. O segundo gol 5 - Sonla Mahfud 2.170600 p�ofessor da �sco.la 'I'éo-gindo·lhe uma derrote de do Aceraí, coube a Lino, 6 - luçere Ramos t. DIca as mars smceras
2 tentos a 1. quando, à apenas 1 mínu- 7 - Sonle Sohn 1.750 congratulações pela pas-No início da partida GU to de luta na fase com- 8 - Tania Heror Lopes' 1.660

sagem do aniver8á�idseja aos 4 mrs de jogo, plementer recebe um pas- 8 - Yarà Rudolf 1.660 natalício com votos de
o Olímpico marcou seu se de colher de seu co- 9 - Maria Lucia Emmendoerfer 1 400 f líeídad . Ass1'280 per�nes � rcmaues. .

primeiro tento, por inter-,
mandante de ataque, Hauf. 10 -- Marisa Piazera

1'.100 Irmao LUIZ.
médio de- Bianchini, uma fe, e manda a redonda 1 t -- Neide Jane Zimmermann
bola que o arqueiro do aos fundos da rede. 12 - Yarellr lV1. Raitane 700 ----------

13 - Adelgtse T. Silva 400 nUVI Ildg'Slrl"136.610 votos U U . u •••

Amanhã, o Clássico I O Baependi. (Cont. da la. página)

C A B di .

. I . Municipal, a quem esteve I
• • aepen 1 sofreu mars !!\1IIliIIrmi1i!lDD�l�.":"''':��iEI!iiE!

..=

"I:B:'E""'il1Eilil!l1 �feto _

o julgamento da ===========

X S.D. Acaraí uma derrota F b
'

... (Sezões, Malárias,
.

isençao, concedendo es-

e r"5 Impaludismo Isesfavore8,nl;lesper�nça
���

Cumprindo a quarta roo Também jogando pelo �. Maleitas Tremedeira. de que, assl.m agínde, Cure seus males e poupe seu

dade do turno, pelo Tor- Torneio Prefeito Carlos 'I estavam ãedícendo as bom dinheiro comprando . na

neto Prefeito Carlos de de Paula Seára o Bee-
- CURAM.;SE RAPIDAMENTE COM �-

··Isuas atividades e' seus FARMAGIA, NOVAPaula Seára 'jogarão ama. pendi, foi derrotado do- "Capsulas Antisesonicas. I propo_Sitos como a ex-

nhã, no gramado' da Rua mingo último, em Brus- • "

1°
pressao da vontade do

Dr. Abdon Batista, os tra- que por 3 a 1. I Mlnancora povo que os �ez repr.e- a que dispõe de maior sortimeu:
dicionais rivais de nossa Ao Baependí se tornou I

'

sentantes seus no Legís- to na praça e oferece seus arti-
Em Todas as Boas Farmácias I t' M nícípal e que gos à preços vantajososcidade: Baepeodí e Acaraí. bastante difícil. uma vírö- a IVO u

O B di'
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_ . H" a votação favorável nada Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguáaepen estara empre- ria, VIS o que seu a ver- um produto dns Laboratorlos MINANOORA mais representa do quegando sua' força máxima sário, o Clube Esportlvo ����

em busca de uma reabllí- Peíssendú, estava jogando iii -- Jcinville - Sta. Catarina - I o �cendrado amôr à terra,
\

tação frente a sua torcida; em casa, com o fator!il . -=ii que querem ver progre-
o Acaret quererá. a todo I cempo e torclde, a seu

;;;�!� L:a:aF.BIJIiIII!ô'Il-,IIl'i7:.�:" dir é prosperar.
custo manter sua linha de favor. ...:::=:::::::::==:::::::::::=:::;;;:::::::::::::::=:-.:::::::=:::=::::::::::::::=:::::::::�

'�vitória, não tirando a sua
- I{' , ;:

torcídà o gosto de apleu- II Dr. Orlando Bernardino ii �TPlDlAlp CI � Pdi-lo como vencedor. Plantando árvores você li ti � � U� �\\".

planta a vida.::
. Cit'urgião-Dentlsta ::

Segundo podemos ob- -. ii 'l'iservar, as duas equipes -x- ii Raios X - 1I1ffirVermelho - Ultra Violeta I!estão se em.penhando· ao O ar que você respira .. - Pr 6 te s e - Clínica - C i r u r g i a - ::

máximo nos preparativos precisa de árvores. li ii
para esta partida. li H o r á r i o: na cidade t�dos os dias (menos II

ii segunda - feira) ii

II Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas !! IlADHEll! Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) II
.":::::======:::==:;::::.-:-.::======:::===.::::==::�. L... ..II

O primeiro oampeonato desse esporte em Jaraguá .A:!-.------.--.-.-- - - _..:.--- - - -.--- --- . __0_ 0 .....
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O Clube )aráguaense de I agremiação, que em pro- li
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Xadrez está desen��lven- movendo este campeonato, !J 11\ atl\lln ({liUraltna 1lJICll1llL;alrn<01.do uma grande atividade asseguram ao Xadrez um II �
em torno desse esporte, lugar de destaque em nos- ii
pois acaba de lançar o so setor esportivo. !I
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D •. O •ny C,Uba s D'Aquin oprimeiro Campéonato de Pörtidas verdadeiramen. II

Xad,�ez em. nossa cidade, te sensacionais est_ão se li CIRUBGIA.O DENTISTA.
o TorneiO d,: Xadrez desenrolando na sede do ii. Consultório: Rua Marechal Floriano 54 (Defronte a Confeitaria Harnack)Cidade de Jaragua do Sul". Clube Jaraguaense de li ' ,

; it
Bela e oportuna 'inicia- Xadrez onde se efetua o li ,

..JARAGl!Á DO SU� (Telef. 220) 1

li
tiva dos mentores daquela torneio. �:==::::====:::===--:=======:::====::::::=:::--=:::9
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I ESPORTES -- Por HOFE SAlDE I
. �caraí �, Grêml� f���Mi�� mím�ic� 1

Dia 14, o final do
Concurso "Bonéca 'Viva" o aniversário do

nosso Diretor

Uma espingarda
calibre 28 e uma má
quina de cortar gra
ma, por preço de
ocasião.
Demais informd-

ções nesra redação.Torneio Jaraguaense de

r�rrr�u-s�
Uma caderneta da.

Caixa Econômica n,

75155. Quem encon

trar favor entregar na
Caixa Econômica
.deste cidade, que se

rá bem gratificado.

Precisa-se
Com URGBNCIA

de lima empregada
que saiba cozinhar.
Ordenedo ótimo.
Dem a i s informa

ções com o sr. Gui
lherme Pradi ou dl
reramenre com a sra.

Ilca Rau de Mio.

Rua Alameda Dr.
Carlos de Carvalho
nr=. 1668 - Curitiba.

de ROBERTO M. BOBST

Frut/feras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe-'
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jaborica
beiras, etc. Ro
sei ras,. Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Calálo-,
go Ilustrado

LeopoldO Seidel

Corupa

BElOS f DEMAIS

Inccou DO'

ORO CABElUDO.
TÖNIGO (APILAR

POR ExqLÊNCIA

.-
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇÖE'S,
C O .e E I R A 5 I

F R I E I .1< 'A 5,
ESP I N H.A S, ETC.

�================��

Lavando COrT1' Sabão (faiarea Bepstradl)

Virgem Especialidade
Ola Cl�o WEIlEt HNJJ))[}§IlRlA\l JOllIDlviHe

I

I
O .ideal para cozinna, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


