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Hoje, Concêrto da Sociedade.Cultura
·Artíslica, no Clube- Atlético· Baependi

Ano XL JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 5 de dezembro de 1959

AIlDiro
Antunes
Farias

Orgão de maior penetração no interior catannense Por determinação su

perior, o sr. Almiro An
tunes Farias, funcioná
rio lotado na

'

Coletoria
Federal local, acaba de
ser designado para ocu

par o cargo de Coletor
na vizinha 'cidade de
Guaramirim, enquanto

Vetado· o Abono de natal Alegria- e ::.�::�;::::m::IOpr:�
d I

'vecto funcionário, des-
O Prefeito �aldemarlto ter sido apresentado que no ano passado,

,

eso aça"'"O pertou a maior satíste-
Grubba cu.mprmdo' uma pela ban.cad!1. da UDN idêntico gesto fez com ção entre seus amigos e

ameaça feita pelos seus que se Justl.fIcasse st:" que o funcionalismo tam- admiradores que assim
porta - vozes acaba de melhante atltude hostil

bé
-

b Alegria e desoleção são dade será destruída. Para
vêem premiado as ativí-

vetar o abono de natal, aos barnabês [araguaen- m nao
_

rece esse � dades do estimado Farias,
votado pela Câmara Mu- ses, mesmo porque para abono. Tao sómente fOI recíprocas na atual con- refa�er a ba�ragem, .se�ão dentro da nobre classe
nicipaJ, na base de um a SUB concrettzação, a maís cortês, teve maís juntura política do país. precisos .mals DOO mll�oes de funcionários públicos
mês de vencimento. Por UDN minoritária obtev,e'd

' Enquanto o problema Jâ de .c�uzelr.os. l:sto,. diz Aa federais.consr eração para com nio Quadros está rnere- noncía, SI o dinheiro for
esse äto, que cumpre ser o voto do Presidente da tí t d f

.

o sen imen o os uncio- cendo à atenção' do povo gasto honestamente, o que, "C o r r e i o do Povo"
julgado pela nobre elas- Câmara, que reconheceu nários, pois não vetou. brasileiro, o'candídato der' é exigir muito da Novacap. apresentá seus cumpri
se de funcionários públí. também o estado aflitivo Simplesmente deixou de rotado pare a governança O laudo que previu o de- mentes ao digno Iuncío
cos municipais, sê ha de dos humildes servidores pagar o abono. Agora, de Minas, desgostoso com sastre está guardado a näríe com votos de Ieli
concluir o quanto quer da nossa comuna. Aliás, o PSD promete pôr os sete chaves na séde da cidades nas suas novas
bem o Prefeito Municipal para quem acompanha a um pouco mais velh,o "pôdres na Rua". O sr, Novacap. Mas a oposição funções.
os seus auxiliares. Não triste trágetória do edil nas experiências e acon- Ribeiro Pena que foi der- já tomou conhecimento
será pelo fáto do projé- [aragusense verificará selhado por quem não rotado na convenção .pes- dêle, O feílão blchado que

==========

entende de administra- sedista mineira pelo sr. veio dos EE. UU.

conti'lFaculdade, ção pública, torna _ se
Tancredo Neves, Dão se núa dando dôr de cabeça

Depu'tado ALTIR WEBER DE MELLO gros.seiro.e vile�endia o
conforma com o resultado, a muitla gente. Descobri-

d -M. d·
•

porque entende que houve ram agora que uma fírme e e ICIDa
,
sentímento alheio. intervenção deliberada na composta de polttlcos pes-' .,

Diz o telegrama em seu livre escolha dos candl- sedísres catarinenses rea

final "em que pesem di A UDN um único prín- datos. O ex-secrerérto . da llizou a funesta transação, Acaba d€' ser autorí-

Iículdades atuais sobre- eípío a moveu o de pro- ôegurançe Pública já teve em benefício e para con-
zada a funciona! .

a Fa

tudo eacassez vagões. ' porcionar a,o funcionalis- .díversos contactos, poltri- templação de mais um cSuldtad. eCo ,dte �Iie41.fcmta ddet
'

'

do.at, , mo po qu 'á'
.

t '- "'''�·I
'

t Ad' an a a an a ru q o
68 �mQ,�,prf)curan o,&.lo.en· v .

r- ' em J m&18 co�"com. ou ras. agrem,IQ' g_J'�l oquen e .-es_c�n ero .�

l- d'
-" d"'a , .. -

1der melhor Iorma possí. de uma vez se bateu na ções e sua espôse Da. da nossa Repúblka. Cai- es orço ispen 1 o pe o

vel transporte frutas reparação de suas justas Maria José Pena, emustäs- xas de Instítutos eboca- Govi:n��ort dOH.��stadö
munícípío litoral catarí- pretensões, como o -Iol fica lutadora pelo ideal nham milhões dos contrl- �r t err er o � se.

tánense", o aumento tão debatido pessedtete, afirmou cate- buíntes e vão esconder-se I ubs rbe governan e es

e discutido, o de permí- gorícernente: "Mesmo que no Uruguai, enquanto que
re e c:ndo In u m e r o.s

tir viessem os seus Ia- meu marido não queira, o maltrapilho operérlo faz cumprimentos pelo felIz

res refletir aquela pura eu já estou decidida a ginástica sueca oara rece- �vento e a�ravés do qual,
álegria que invade todos ingressar na UDN. Espe, ber um minguado auxilio, Já a partIr de 1960 o

os homens de formação ro que êle me acompanhe". sí é que ppde dizer-se no�so Estad? contará com
Cristã no dia do Natal e Enquanto isso o sr. 'Fero que é auxilio. a s�a. prórla E'!.cola de

de fazer com qUb tlSpO- rari ,trabalha ativamente'. ..

MedlCma .. O governo �s-
�as judiadas e crianças pela sua cöildidatura, ar- .

Clrculos pol�f1cos mfor- �aduaJ atmge o supe�lOr
sem qualquer amparo, regimentando o' seu eJei- mam que u� filho do go· I��al. para bem servir a

recebessem nesse dia torado. Depois dos pro- ve.rnador B!as Fprtes, de c�enCla e a cultura bar

modestos brinquedos, ali- nunciamenlos dos deputa- MIDas G�r�ls, val serA I!�. rIga-verdes.
mentação e agàsalhos, dos Mincarone e Leoberto meado mIDISJ�O economl-

com que se haveria de Leal, sôbre Brasília e pór- C? na ArgenllDa, com ven·

perpetuar a frase de - tii aviões, novo escânda,; cimentos que s�m�m a

GIór.as nas Alturas e lo ameaça a nova capital. barga�ha de 2 mil dol�r�s
Paz na terra aos homens Trata-se da barragem de me�saJs, � ACO�O Mmas

de bôa vontade. E' uma água, construída em ter- esta em ev!dencla, ,consta
pena, positivamente. E o reno poroso, num. local que o governo esta ocul

slogao "Inimigo nO. 1 do ma,l escolhido,' que ameil- t���o gran'!_e �esfalque na

funcionalismo" a nós ça romper e, se isto vier Cölxa Economlca Estadual

gratuitamente atribuido, a acontecer mesmo, o só. daquel! Estad�. O norte

_Nossos cumprimentos tem agor8. endereço cer- lo ficará humedecido e
do pais tambem abre a

ao ilustre deputado. to e infalivel. toda pavimentação 'da ch' (Continua na 3a. página) ============1

Fundação :
-

Diretor: Impresso na:
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Artur Müiler EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKE!L, SocieJ.Je Gráfica AYeniJa LtJa.

Domingo último tive
mos a feliz oportunidade
de receber a visita do
deputado Altir Weber de
Mello, com quem manti
vemos longa palestra. O
parlamentar catarínense,
depois do angustioso
apêlo dirigido à Rede dá
Viação, no caso da ex

portação da banana, por
este semanário, pela As
sociação Rural e GâlÍla
ra Municipal, levou o

problema à tribuna da
IAssembléia, onde seus

pares aprovaram tele-I
grama de solidariedade
80S bananicultores jara
guaeDses. O esforço con

jugado já trouxe os seus

primeiros resultados, de

v�z que a A�sociação
Rural de Jaraguá do Sul,
acaba, de receber tele
grama do Superintenden·
te da Rêde, em que co'

munica já ter fornecido
41 vagões _ para as pra
ças do Rio Grande e 72
para outras loealidades,
perfazendo' 113 vagões.

Jaraguaense!Outrossim, tivemos co

nhecimento "que o depu·
tado Altir Mello encami
nhou à Assembléia Esta.
dual projéto de lei, con
siderando de utilidade
pública o Ceniro Excur
sionista Járaguá,.

'/

Dê aos necessita
dos o' que lhe sobra;
seja sócio da AJAN,
contribuindo assim
para alimentar e ves

tir os que realmenle
necessitam.

)�==============================================================================================================�
I As curvas de "Dona Francisca" estão

fican'lAs Curvas de "São Bento" Santo trabalhador que engrandeceu uma vasta
do famosas. Não é de hoje que os jornais estam- . região eco,nômica e quer juntar-se ,a outro não

pam vistosas noticias dos recursos para a retifi- _. A . . menos famoso' Santo - o São Francisco --:., pro-
cação e ampliação da Estrada Dona Francisca. que sao ldentlcos aos �os franc!squenses e de movendo na sua trajetória umajunção de aur.eo

Inda agora, parlamentares acompaóham de perto 9ue bôas estradas haveriam de -aJudar ao ent.ão lada grandeza. A estrada Säo Bento-Corupá é
os trabalhos que vizam' incluir as curvas de Irm�o decad.ente, ao meslllo te!Dpo que nos. aJu, uma estrada necessária, eom inf]amadas reivin
"Dona Francisca" entre as que merecem a a1en- daria. a. saciar a Dossa sede lusta de �voluçãO. dicações que /vem de ,anos. O �8ta90 a constrói,
ção do Plano Rodoviário Federal. Embora louva- A ,notlcla_ ganhou eSl?aço.s em out�os Jor�ais e

como conserva a "Dona Francisca". Mas. só dis
vel a iniciativa dos deputados, dotando recursos as estaçoes de rádiO fIzeram a dlv�lgaçao. em põe de' recursos do seu orçamento para dar

�. A •

'

, programa destacado. Até um vespertmo carIOca t' 'de pr?vldenClas para a estrada norte-nordeste estampou "Um pôrto que morre, uma região que
con IDUI ade às obras, q'Ue assim vão lentas e

cata!IDense, .pare�e-nos que se fecham num sofre" mostrando a situação aflitiva de Lençol,
atrazam o pl,'ogresso da rica zona. E' justo, por

obstmado regIOnalIsmo ou descon�ecem que P?r Rio Vermelho, Rio Natal, São Bento, Corupá, tanto, que se rebele contra êsse tratamento des

estas ban?as OU!ras es�radas de }g�al. cat�,gorla Jaraguá e Guaramirim e que essas localidades igual e do "esquecimento" em 'que é relegada.
de há Dlulto aBtao pedmdo uf!la �aozlDha 80S ainda existem nestes vastos brasis afóra.- TQdos

Dai pOr'que ter que se pensar um pouco no Santo

9ue !or,�m leva�os a deputaçao. Sao as estradas leram a mensagem de angustia e alguns depu-
e preparar para êle o milagre da redenção eco-

ór�aos q.ue s? recebem, a�e.9çã<? em épocas de tados até entenderam o problema critico do
nOmica de s1ta�área. Vamos ajudar a progredir

plel�os eleitorais e deI!Ols �ao rlscad�s da geo- pôrto, mas confundiram deliberada ou acidental-
uma das mais férteis regiões do nordeste cata- I

grafia dos ,srS'. deputados. E uma _I�stIma o d.e�- mente a "Dona Francisca" com a "São ,Bento-
rinense. Vamos in'Cluir, também, a 'estrada São

caso a qu� se r�legam cer�as reg!oes, tão YIZI- Corupá", fazendo propaganda de madrasta, que
Bento-Corupá, entre aqut:'l'es que devem receber

nhas dos Irmãos afortunados e tao esqueCidas. pUxa mais pelo filho legitimq, que pelo de cria-
o "calôr" da colaboração federal. 'Vamos olhar

Inda pou�o, quando�-o pô'rto de São Fr,anc.iscQ ção. Ou teria s.ido esquecido e!3te fardo incomodo,
um pouco para nós, deputados e compatricios.

. ,

é
. ,Há tanta coisa a fazer ainda. Mal qual. Pobre

agonizava dIante de uma s rle de desigualdades1 porque o eleitorado, por €'ssas bandas não dá não tem vez. Pobre' S9 é noticia quando morre
abrimos espaço para dar acolhida à justa rei- para formar um deputado? Aceitaram como ver-

e ainda assim quando morre de acidente. Por
vindicação dos n,ossos irmãos de beira-mar e dadeiras as 'curvas de "Dona Francisca", quando isso, antes que nos tornemos ,"noticia", vamos
aproveitamos a oportunidade para mostrar que as curvas de "São Bento" são tão ou mais ne-

também' ainda existiamos neste rincão da terra cessária�, são tão ou mais suaves, são tão ou pensar nas curvas "suaves" de "São Bento"'1barriga-verde, fazendo vêr os nossos problemas, menos trabalhosas, porque são curvas de Santo, EVI SINSVAL

\

!
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OrgAo de maior penetração
no Interior do nordéste

catartn!Jnse.

- O menino Paulo,
filho do sr. Paulíno Pe
drí, nesta cidade.
- O sr. José Ribeiro.
- O sr. João Weiler,

residente em Jaraguazi
nho.

'" DIA 7:

"cpRREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola
boradores.

-

- O snr. Francíseo A.
Voigt. .

Complementa- - A ara: Rosa; esp?s� I Contadorandos Edital n. 4.762, de 30·11-69
• do sr. Henrique Bortolíní, Luiz ôchtocher e

rístcs de 1959 -:- o sr. José Jacob}, je .1959 Adelaide Bolomini
resldente em ItapocuzI-· U Ele, brasileiro, solteiro,
nho. - operano, domiciliado e

DIA 8'
Pela Escola Técnica de residente neste dtsrrüo, à

. Comércio São Luiz, de Estrada Itapocú, filho de
- O sr. Loreno Mar- Jaraguá do Sul, formar- Olivio ôchíochet e de

catto, alto industrial, D/ se-ão os seguiutes conta- Olga Schiochet.
cidade. dorandos: Carla Schrei-t ,Ela, brasileira. soltelra,
- ·Waldir Watzko. ner, Ermelinda Margari- industriária, domiciliada e
- O sr. Kurt Hoffmann, da Schäffer, Erica da residente nesre distrito, à

residente em Rio da Luz. Silva, Eugênio' Prestini, Estrada Itapocú, filha de
.

_ A sra. Vva. Maria Johanna Zahler, Milton Angelo Eugênio Bolomini

Gascho, residente em Maiochi, Odila Bertoli, e de Olívla Bolomini.

Jaraguaztnho. Stela Marilú' Sehínzel,
/ Udo Riedtmann e Yeda Edital n. 4.763. de 1°.-12-69

Maria L. Fischer. Elpidio dd Silva e

A turma de contado- Maria Hein .

randos terá por patrcno Ele, brasileiro, solteiro,
o snr. Rolando Jahnke, morortsre, domiciliado e

escolhendo para paranin- residente nesta cidade, Ii
fo O sr. Dr. Raimundo lho de Pedro Broes da

IEmmsndoerfer. Será ora-
Silva e de Sofia Vieira.

dora a contadoranda Éri- Ela, brasileira, solteira,
ca da Silva, A colação de doméstica, domiciliada e

grão dar-se-á no dia 12 residente nesta cidade, fi
do eorrente, às 20 horas lha de Godofredo Hein e

/ de Gertrudes Hein.
no C. A. Baependí.
"Correio do Povo" 'E para que chegue ao co

apresenta aos contado- nhecimento de todos, mandei
randos votos d� Ielicída- passar o presente edital que
des e progresso. será publicado pela impren

sa e em cartório onde será
atixado dur ante I 'i dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legals.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial
a que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus .rti.1gos à preços van�josos
Rua Mal. Deodoro 3 • laraguá
���

I Dentaduras simples e funcionais

Cirurgia e Moléstias da Boca I
I Diagnóstico precoce da piorréia I

I
Consultório: Av. Gétullo Vargas, 198 I

_...,...
JARAGUÁ DO SUL

I
• ; ii -!!iIiII Ij"''IE!il!!!!IlIlliili1!l�IBEIEE!lid ,

Realizar-se-á a 13 do
corrente, às 18 horas, no
Grupo "Abdon Batista",
a solenidade de entrega
dos certificados aos com

plementaristas de 1959,
que terão como parantu
fo o sr. Dr. Morillo Bar
reto de Azevedo. Será
oradora da Turma a srta.
Antonilda\Nicoluzzi.

,,-o

São Olil seguintes os

formandos: Díria Elisio,
Reiner Modro, Asta Krue-

----------

ger, Valburga Larsen,
lrineu Pasold, Vanilda NO 1 V A. D O
Karsten, Satoni Mathias,
Reinilda Modro, Irene
Pereira, Silvia Patzseh,
Adelaide Zuneit, Nicácio
Freiberger. Éli Larsen, Contrataram casamen

Os m a r Mielke, Osnir to à 28 de Novembro

Maes, Bertoldo Koroli, último, em Florianópolis
AntoniJda Nicch:izzi e on d e residem, o Snr.
Lucia Martins. Fernando Luiz de Sá,

filho do Snr. Jaime de
Sá M.D. chefe das Cole
torias Federais em Santa
Oatarina, e de sua espo

:;============7,
sa Da. Alba Delpizzo de

II II Sá, com a gentil senho-
Jaraguaense! rita Ivone Maria Macbado

Reiner, filha do Snr. Leo-
,II A .AJAN necessita poldo Reiner, sócio-dire-

do teu auxilio. Ins- tor da Sociedade Gráfica
crave-te em seu Qua- Avenida Ltda. nesta pra-
dro social, cooperan- ça, e de sua esposa Da.
do assim para aca- Dulcinea Machado Rei-
bar com a mendlcen-: ner.

ela em nossa cidade. Parabens do "Correio
================= .do Povo" �

Ivone Maria

Fernando Luiz

t indicado
DOI CUOI de
fraqueza, paU·
des, magreza e

futio.
Em lua f6r·

mula en t r am

Vanadàto de

'·a6dio. Licitina. Glicerofoafatoll,
·PepatDa, DOZ d� Cola, etc. do
ação prontà e eficaz DOI CIlOO8

de fraqueza e neuraltenias. Vana
.4Iiöl 6 iodic.do para homene. mu
Iherea e crianç8s, sendo BUA fór·
mula licenciada pela a.dde 'Pu
blica.

Agradecendo a remessa

do convite, apresentamos
nossas felicitações..

FARMAGIA NOVA
�. BOBEBTO M. HOBST

��
(.ure seus males e poupe �eu
bom dinheiro comprando na

•__--i!Elii!!!iãl!!!iii!Eil-" ... 11llEl.

l·lThJro M[lillrmo laudo �e !levc�o I
I . I
I

.

_. II ••••es... II .

i

II Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro II�
1_

da Fonseca nv, 122, para melhor servir seus c I i e n te s ; 1-::mantêm estreito íntercãmbío judiciário com os Escritórios

I de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA J�UZ, i
I comd .s�de �il1 JOin�i!le e Sã? Francisco do Sul; está em I
I con IQoes e, ta.m em, aceItar causas pa�a .

aquelas Co- ,I
i marcas, sem maIOres onus para seus constItumtes.· I
.EiEiEi--:'iEFll i�lJiiiiiiiiliEF!,===!�I!i!!iiii!!IIiiiEl!!!iii!ii!li!liEl!ill!i!!iE!;_,_ilEil!!!ii55i!llll!!ÍiE

�-:-;::h::-.!; Dp.Rei:DOI�
contem ertralo II'

.

II )l
I(epálico een- ADV�GA.DO }
centrado, .nor» )' ", . �

\ "'all�iI lU ,.} .

I
.

Escritório ao lado da Prefeitura" }
.

Ll,lnçõe$ do.

L
.

Á �ligado., '. JARAG.U.· DO SUL .'

.

,

���.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 5-21-1959 3

IESPORTES
Torneio Prefeito Carlos de Paula Seára

Amanhã o "Clássico", S. D.
Acarai X C. Ae Baependi,

pelo returno

-- Por HOFB SAIDB

,
-

Cumprindo a terceira rodada do returno do
torneio regulamentado pela Liga de Itajaí, defron
tar-se-ão amanhã, em Jaraguá, os tradicionais
'riTais Acarai e Baependi.

Reina grande entusiasmo e espectatíva em
torno deste prélio que promete ser dos mais mo

vimentados, pois tanto Baependi como Acareí Iforam derrotados no último jogo pelo mesmo
certame. O Baependí caiu frente ao Paisandú de
Brusque, aqui em Jaraguá, por 4 a 1, e o Acaraí
por 4 a O, frente ao Vasto Verde em Blumenau.
Buscando ambos uma reabilitação é de se espe
rar um bom futebol para amanhã, na Rua Dr.
Abdon Batista. Este cotejo, será igualmente ao
-olässíco do turno, dísputado no gramado do Bae
pendi, para uma maior arrecadação.

/ OLASSIFIOAÇÃO

Helaldrio �IS Iliui�8des di CImBra Municipal de

Raimundo Emmendoerfer
Hilario A. 8chiochet
Henrique Bosder
João M. Verbinenn
João H. Cardoso
Julio Z. Ramos
Leonidas C Herbster
Erich Baptista

feuereirl a nluem�ro �e 19�9
Prol.toll-Lel.

Pedido. deR.querlmeDto. IDformac:õe.

Bancada do PSD'
IDdlc:ac:õe.

um

onze
dois
dois
dois
dois
doze
dezessetecinco

três

EmeDda. PoreceMII
1IIIrllcilirilS

seis
uma

onze

duas
quatro
Uma
duas

Bancada da UDN
r '

dezessete dois três duas seteVictor Bauer um

José Narloch dois
Murillo B. de Azevedo três trintaeum cinco três dez
Eugênio V. Schmöckel sete trinta e nove três seis dezenove
AI\7aro S. Piazera dois
Mario Nicolini cinco
Albrecht Gumz dois r: dois
Valeriano Zanghelini dois
Francisco Pavanello dois

Vitório Lazzaris - 1 (um requérimento) - 2 (duas emendas).
Projetos de Lei

Aprovados - 21
Rejeitados - 3
Balancetes - 6
Relatório de 1958
Vetos - (dois)
Balancete - Janeiro de 1959

Total da Bancada do PSD
Após a segunda rodada do returno é a se- 84 (Oitenta e quatro)

guinte a classificação da Chave A do Torneio
Prefeito Carlos de Paula Seára : Total da Bancada da UDN

1.) Glube Esportivo Paísandú com 2 p.p 175 (Cento e setenta e cinco)2,) Soco Desportivo Vasto Verde com 3 p.p.
D.) Clube Atlétíco Baependi com 6 p.p.
4,) Grêmio Esportivo Olímpico \ com 7 p.p.]AI

e

a5.) Soco Desportos Acarai com 8 p.p egrlNOTA :,-> Ao Acarai falta ainda saldar com-

promísso com o Olímpico.

boca. Cid Sampaio, go· \

Por dererminação da Diretoria do Serviço de vernador de Pernambuco
Censura e Diversões Públicas de Florianópolis. nos declarou à imprensa: "O
termos do art 29 da Lei N. 1633 de 20/12/56. Convi- grupo que apóia o Mal.
do todos 01:1 proprietários de Salões de Diversões Lotr nega pão e água a

Públicas,'Canchas de Bocoe, Cinemas, Rádios Difu- Pernambuco e votar .corn

soras, Snoocker, Sociedades, Recreativas e similia' êle stgntftce aprovar a

res, para comparecerem nesta Delegacia. até o dia continuidade da miséria

30/12/59, a fim de registrar e revalidar o alvará no Nordeste".

anual, perante aquela Diretoria. No Sul 75 oflclals da
..

Na inobserv�ncia dêste,
_

os Infratores ficarão
I brigada gaúcha já assina-

sujettos as penalidades da lei.
, ram memorial de solida-

Jaraguá do Sul, 3 de Dezembro de 1959. riedade ao comandante
Tte. HUGO ALVES GARCIA demitido pelo governador.

-

Delegado E�pecial de Polícia
No interior do Estedo I

-----------_-:..-:..-_-_-_-_-_-._-_-:.__-����� sulino, uma a uma, as I
guarnições vão aderindo
ao movimento de rebeldia
centra Brizzola.

DELEGACIA AUXILIAR DE POLICIA

A V I S O

DELEGACIA AUXILIAR
DE POLICIA

AVISO

e

d�10lilClio

ALIVIA AS
CÓLICAS

y\\ co���ltN:S as

� '" [rrequlenda-'l! '

______._...'_' es das fun·,
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

(Cont. Je 1e. página)

Chamo a atenção dos
senhores proprietários de
armas de fogo, pera com

parecerem nesta Delegacia
êste mês de Dezembro até
o dia 30, afim de registrar
e revalidar os seus regis
rros e as Carteiras de li
cenças (PORTE DB DE·
FBSA B PORTE DE
ARMAS DB ÇAÇA OU
DESPORTO), para o ano

de 1960.

Jaraguá do Sul, '3 de
Dezembro de 1959•

..-'

Tte. HUlD Alves Garcia
Delegado Esp. de Políci3

No centro do país, Ade
mar ameaça com mais
uma "bombinha", lançan-

EICELEIfTRS do o seu vice. Depois que.
ELEMl:ITO TONICOS processaram o De�u!ado. s Leoberto Leal, exlgíndo

I Fósforo Cálcio, Arseniato I do mesmo quesl 2 milhões
e Va;adato de s ó d í o de lmpôsto de Renda, vol

ta êle a fazer promessas,
Tontco dos convalescentes dizendo que fará outro
Tonico dos desnutridos discurso sôbre ßrestlle,

"rnals grave que o primei
ro", Insando que "não
contará ludo porque po
deria provocar uma revoo

lução- no país". Assim
camlnharnos, entre alegrias
e desolações.
Pobre Bresll,

CONTÉM

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificaçã? geral do orga-
msmo com o

--------_

Assine o jornal a NOTICIA e

ba-a gratuitamente até fim do

Agente nl praça
Rodolfo 'Fischer

reee

ano.

/

Plantando árvores você
planta a vida.

-x-

o, ar que vo.cê respira
precisa ,de árvores.

PRISÃO BE VENTRE
ESIÔMAGO. fiGAOO f IHIESnHOS

Proporcionam bem-estar ger.aJ.
facilitam a digest�o. descon
gestionam o fígado, regylarf

as funções do ��
,

�=:::::::::==::::::=:::::::::==::::::=::::::::::::=:::::::::=:::==:::::::=::::::::::�
II Dr.' Orlando Bernardino II Drl fernan�o' ft. �pringmannii Cirurgião-Dentista ii! Dr. Francisco Antonio Piccione
ii .... -r I CIRpRGIA DO ESTÖMAGO ,:U�.DICO
:
•• :.1 Raios X - Infra Vermelho - Ultra violeta iii:

•

Cirurgia Geral de adultos e crlancas C11--VIAS BILIARES, INTESTINOS. v
!! - Pró t e se - Clínica - C i r u r g i a - :: nica Geral - Partos - Operações -li II \

_

CIRURGIA DE SENHORAS. Moléstias de Senhoras e Homens.
1 ii H o r á r i o: na cidade rodos os dias (menos li Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras Especialis.a em doenças de crianças
li segunda - feira) ii Actende Rno HOkSPITdALgDOS12FhERRHOOVSIApIRTIAOLS III Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas:i C o n sul t ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014. (Iara rusch a), as as s.

ii Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Bletrônica) ii Das 9-12 e das 15-18 horas. - Fone, 384. JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. I
\.�::::::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::=:::::::::=::::::==::::::::::::::::::.-:::::::ti ......iiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõ__iiiiõiõiiiiõiiiiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõ..................õiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiii.............:

II CURupA - 8AN�A CA:JrAH.][NA

Renata Wunderlich
Diretora da Seoretarfa
Visto:

Vitório Lazzaris
Presidente da Câmara
Municipal

(vinte e um)
(três)
(seis) de 1958

t
-,

Agradecimento t

Total.

Profundamente consternados comunica
mos a todos os parentes, amigos e conheci
dos o desaparecimento do filho, irmão, cunha
do e tio

Bernardo Karsten Filho,
ocorrido no dia 28 de novembro, com a idade
de 33 �IDOS, 10 mêses e 3 dias, depois de li-
geira enfermidade.

.

_

A familia enlutada agradece sinceramente
por meio deste, a todas as pessôas que envia
ram ílôres, carrões, telegramas, que conforta
ram e acompanharam o querido ente até a sua

últimà morada.
Agradece ainda, especialmente, aos Drs.

Waldemlro Mazureehen e Alexandre Otsa, pe
los incansáveis esforços médicos, à Superiora
e enfermeiras do Hospital São José, pelos
cuidados, bem como ao Rev. Pastor Karl
Gehring, pelas pálavras de Fé Cristã proferi
das em casa e no jazigo.

Convidam, outrossim, a todos os paren
tes, amigos e conhecidos pera a misse em

intenção à SUÇl alma, que será rezada às 8,30
horas da manhã na Igreja Bvangélica Lurh.
de Iaregué do Sul, do dia 13 de Dezembro.

Jaraguá do Sul, Novembro de 1959.

A FAMILIA ENLUTADA

17
3
2
2
3

27
25
5
84

32
2

52
74
2
5
4
2
2

175

,-

ARTIGO DA SEMANA II
da «JASA REAL

FAQUEIROS B TALHBReS AVULSOS
JNOXIDÁVBIS "HBRCULBS".

Faqueiros em lindos estojos de madelra
imbuia de 48, 104, 117 e 130 peças, bem como
todos tipos de talheres inox avulso.

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA DE JiAUDE

Rua Presidente .Epítãcio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emantiel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Paracelsus im 20. Jahrhundert_--------1---
Wir wollen hier n i c h t An s i c h t zum Tragen

den Bombastus Theoph- kommt, die, in den ver

rastus vo n Hohenheim, schiedensten Variationen
kurz Paracelsus genannt, vorgetragen, grundsaetz
der Seelenwanderung be- Iich dies zum Inhalt hat:
zichligen; auch interessiert "Wir h a ben zwar eine
uns heute nicht die grosse ReiQe moderner Rheuma
paracelsus - Triologie des mírrél, doch, bewirkt jedes
Erwin Guido Kolbenheyer. dieser Mittel eine Reihe
Wenn wir von Paracelsus von unerwuenschren Be
im 20. Jahrhundert. spre- gleifers.:heinungen, d i e
chen, �o �ollen wir �ar-, seine Anwendung erschwe-

.. unter blldllch das Welter- ren, bezw. in Einzelfrellen
bestehen althergekomme- unmoeglich machen. Von
ner Behandlungsmethoden allen Antirheumatica ist
in der Neuzeit verstehen. � man lese und staune

In Anbetracht des Hoch- Acetylsalizylsaeure das-
staudes der heutigen Me- jenige, das praktisch ohne
dizln und Pharmazie ist Nebenerscheinungen die
vor allem der Laie oft relativ beste Linderung
geneigt, über díé einst so der rheumatischen Be

hochgeschaetzten Vaeter schwerden bringt".
dieser Wissenschaften mit
laechelnden Kopfschuetteln D a mit behalten also

hinwegzugehen. Was be- letzten Endes die bewähr
deuten schliesslich deren ten alten Rheumamedika

"probate Mittelchen" im mente 'wie Togai, das be

Vergleich zu den preezísen kenntlich als Grundsubs

Waffen, die wir h e u t e tanz Acethylsalizylsaeure
gegen (He Mehrzahl aller enrheelr, doch recht. Aehn
Leiden in der Hand haben? Iiches kennen wir auf dem
Kein Wundertrank des Gebiet der Asthmabehand-

.

Paracelsus kann sich doch lung, auf dem jaehrlich
in seiner Wirkung dem neue Mittel erscheinen und
Penicilin zur Seite stellen, 'fast ebenso schnell wieder
und auch der Opodelrok verschwinden, waehrend

(ein voo Paracelsus ·ge· Medikamente wie z. B.

praegter Name für Seifen- das aus krampfloesenden
spiritus) hält den Vergleich Substenzen aufgebaute
mit unseren modernen D�- Eufin sich lehreus-iahreln ----_.---------------
siofektionsmilteln kaum behaupten. Gewiss beeln-
aus. Und dennoch - man flussr man mit Eufin nur

soll die medizinischen die Symptone und nicht ==========================================

Erkenntnisse vergangener das Grundnebel selbst,
Zeiten nicht ganz 80 leicht aber bisher sind die mel

abtun. Sie wurden zwar sten spezíüschen Asthma
nicht in fuer unsere ße- medikamente einfach deren

griffe modernst elngertch- gescheitert, dass man bei
teten Laboratorien errun- einem grossec Teil der

gen, aber dafür liegt ihoen Asthmatiker die Ursachen
doch oft jahrhundertlang der Krankheit einfach gar
ueberlieferte E r fa h run g nicht feststellen kann. Um
zugrunde. Wie seltsam es nuo noch ein Beispiel zu

da manchmal in der Me- bringen, das wirklich auf
dizin zugeht, wollen wir die ganz alten Lleberllefe-'
an einem Beispiel schil- rungen zurueckgreift, wol
dern, das zwar nicht bis len wir der seit altersher
in die Zeit des Paracelsus bekannten Oelkuren ge·

zurückgeht, trotzdem aber denken. Diese Oelkuren
eine ganz nette Illustration dienen vor allen der vor

zu 'unserer Betrachtung beugenden Behandlung
gibt. Gegen rheumatische von Gallenlelden, insbe

Erkrankungen gab man sondere von Gallenstein

lange Zeit hindurch gern leiden. Sie be w i r k e n

Acethyleallzylsaeure. Mit grundseerzllch ein kraeftí- .

der Zeit ging dann die ges Durchspuelen der

Entwicklung ueber das Gallenblase und der Gal
bewährte Medikament hin- lenwege, wobei die Bil

weg: Dutzende von Firmen dungskeime der Steine, der
s c h u f e n Dutzende von sogenannte Gallengriess,
neuen Rheumamitfein, bis sowie vom Darm her in

schlteesltch, sozusagen als die Galle eingedrungene
Kroenung des Ganzen, Fremdkoerper kurzerhand
eine Reihe von modifizier- hínausbefoerdert werden.
ten Nebennierenrindenhor- Diese Art der Behandlung
monen (Cortison) in. Er- ist noch viel im Gebrauch;
schelnung trat. Fort also das bekannteste Mittel, das
mit der Acethylsaltzylseeu- auf dieser Grundlage auf
re in die Geruempelkarn- gebaut, ist, ist Steinonit,
mer, nicht wahr? Aber das, wenn auch in. einer
siehe da, - es staunt der den Erkenntnissen unserer

Laie und der Fachmann Zeit ,angepassten Form,
wundert sich-wenn in den letzten Endes doch die
allermodernsten Publika- Grundsaetze des Paracel
tionen auf diesem Gebiet sus noch im 20. Iahrhun
immer hertneeckíger eine dert am Leben erhaelt.

Pelo presente torno público, que o Sr. ALBAIO
KANZLER, requereu a êste Conselho, o registro a, Tí
tulo Precário, como Construtor, para o Município
de Jaraguá do Sul, de aeôrdo com o parágrafo
único do Art. 50. do Decreto 23.569, de 11 de
dezembro de 1933. I

,

Ficam, pois, convidados os profissionais ínte
ressados, já registrados neste Conselho, a se pro-
nunciarem a respeito, para o que, lhes é concedido LO' H I·Ro prazo. de 30 días, a contar da publicação do �

presente EDITAL.
Florianópolis, 23 de novembro de 1959. Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 84/88

Eogo. Civil - CELSO RAMOS FILHO J,A RA G U Á DOS U L

Presidente do CREA da tOa. Região

EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
\ E ARUITETURA DA DÉCIMA REGIÃO

EDITAL NG• 36
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t Todesanzeige und
Danksagung'

-

Allen Verwandten, Freunden und Be
kannten geben wir de traurige Nachricht
das unser lieber Sohn, Bruder, Schwager
und Unkei,

Bernardo Karsten Filho,
am 28. November, nach kurzen Leiden in die
Ewigkeit abgerufen wurde, im Alter von 33
Jahren, 10 Monate und 3 Tage.

Wir danken für Blumen, Karten e Tele
grammspende und allen denen unseren ent
schlafenen zur letzten Ruhestätte begleitet
haben.

Danken besonders Herrn Dr. Waldemiro
�azurech�n u. Alexander Otsa fuer jede
Artzliche bemuehung, Oberschwester u.

Schwestern des São José Hospital's, sowie
Herrn Pastor Karl Gehring den Gottf\S Wort
gespendenten Trost im Hause und am Grabe.

Ferner werden Verwandten, Freunden
und Bekannten herzlich eingeladen für die
am 13. Dezember um 8,30 Uhr in der Evan
gelisch Lutherische K i r c h e stattfindende
Danksagung.

Jaraguá do Sul, November 1959.
I

Die TrauerncJen hinterbliebenen

NACHRUF

So früh und unerhofft bist Du von Uns geschieden,
Du treuer Sohn und Bruder, Du Lebtest stellz mit
Uns in Frieden, Drum ist so schwer der Trennungs-

[schmerz,
Bei Uns ist es so Still und Leer,
Wir haben keinen Bubi mehr.

Vá conhecer de perlo o novíssimo

CllMAX
VIr@RIA 1960
'���

o orgulho da indústria nacional

policolorldo

• o maior congelador existente, onde cabe um leitão

ou um peru, inteiros (32.200 cm3) !

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

rápido congelamento de carnes e peixes.

• Possante e silencioso compressor P.91, econômico e

de alto rendimento, fabricado sob I i c e n ç a da

Tecumseh Products CO. CU. S. A.)

o mais eficiente auxiliar da EEonomia Doméstica!
, .

SONNENHOHL

bringt rasche und sichere Hilfe' bel I

Gicht, Hexenschuss.
Rheuma. Kopf- und
Ischias, Nervenschmerzen.

Erkältungskrankheiten :

Togai löst die Harnsãure und bewirkt die
-

Ausscbeídung der schäd
lichen ·lWankhelts.stoffe. Keine unangenehmen Nebenerscheinungen.

• Einfache Anwendung und Dosierung in Form von Tabletten. Weit
fi!)er 7000 Aerzte bestätigen die hervorragende, schmerzstillende und
heilende Wirkung von Togai. Nehmen Sie daher vertrauensvoll TogaI!

MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército - 5a RM - 16a CR - 5a DR

NOTICIAS MILITARES

Atenção Senhores 'ReSéfvistas!
\

Apresentai-vos entre os dias 10. e 16 de
dezembro do corrente ano.

r - Deverão apresentar-se, obrigatoriamente,
entre os dias 10. e 16 de dezembro do corrente
ano, sob .pena dá incorrerem nas sanções previstas
na legislação em vigôr, OR seguintes elementos da
Reserva, DOS Centros de Apresentações .de Reser
vistas, munides do Certificado de Reservista ou

documento equivalente.
A - OFICIAL ,E ASPIRANTES A OFICIAL:

1) Todos os Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2,
com menos de 30 anos de idade.

B - PRAQAS RESERVISTAS:

1) Todos os Sargentos da Reserva não remu

nerada, licenciados ou reformados nos últimos 5
anos (licenciados em 1954, 1955, 1956, 1957 e 1958).

2) Todos os Cabos e Soldados Reservistas de
la, Categoria, aptos à promoção à graduação supe
rior e licenciados nos últimos 5 anos (1954, 1955,
1956, 1957 e 1958). .....\

3) Todos os Cabos e Soldados Reservistas de
1 a. Oategoria, Iíeenciados nos últimos 3 (três) anos

(1956, 1957 e 1958). .

4) Todos os Reservistas que tenham servidos
nas Polícias Militares ou Corpo de Bombeiro 'e que
tenham menos de 35 anos de idade. .

5) Todos os Reservistas de 2a• e 38• Catego
rias, portadores de diplomas das Faculdades de
Medicina, Odontologia e Farmácia e que tenham
menos de 30 anos de idade.

'

II - CUTRO DE APRESEITICAO DE RESERVISTAS:
1) Funcionará na Junta de Alistamento Mili

tar, no Prédio da Prefeitura Municipal desta cida
de, durante o expediente normal e no período su

pra mencionado, o Centro de Apresentações, para
os Reservístas residentes neste Município.

Jaraguá do Sul, 7 de novembro de 19159.

Manoel Carvalho Lopes ', Cap DeI 5a DR:
•

Magresa
Cançacc
PaHidez
Fraqueza

,
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MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
ktsetros; Maci
eiras, Iabotlca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,)
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

:>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Sei�el

Corupà

5

o

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Aparelhos � Acessórios
-

A pedido. atende a domicUio
.

e tambem
em lot::alidade• .minhas

FOTO,PIAZERA
DBFRONTE Á PRÉFBITURA ..:... JARAOUÁ DO SUL

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
'

LOM�!!��I,��e e �1!!�oCORA· I
efeito Dispensa purgante e dieta! �1I!II!lI8I!!I_" iii<!.. !U1!llli'@8ó811!l!:s!IIiB8liB�

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
,

ME l' /;':::::::::::::::::::::::::::::::;::::::=::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=1'':::::::::::::::::::..�
.

o n, ., 2, 3 e4': •.

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! Ilil·' ln\lD). lElO)'frrJH[ V � lTYfM � �Y�Y III!.Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
If

1IJI J.l'i. �ll'l.J 1.l\\l�HU A.Vll.8\.!�!�
iI

remédios H MÉDICO CIBUBGIA.O liCompre boje mesmo uma
I

LOMBBIDUEIRA }I I

.
'IIIlUNCORA para o seu tilhinho. I

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
E um produto dos Laboratórios Minancora II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ,II

- JOINVILLE -

-

II ii
;_- li CIRUROIA - SENHORAS":"" PARTOS - CRIANÇAS B II

ii ii

o=:::::::::::::.�=::.=::::::=�::...::::::::::::::::::::::::::::;;;:;:::::::::::::::::::::.::� li CLINICA OERAL li
II •••••e •• ..&1 e _ " II- -

. II II Longa prl1tiea' em Hospitais Europeus It
ii

.

I! I· II
II II II Consultório e residência: II

'

II - JARAGUÁ DO SUL - II II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 1'1i' !! II I

II Medicamentos e Perfumarias II :1 CONSULTAS: li
II Simbolo de Honestidade " ii Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas li
II Confiança e Presteza li II Pela tarde: das 14 1/2 ás l7 -1/2 horas Iiiii A que melhor lhe; atende II ii I

II e pelos menores preços -I! II, Aten.de chamados tambem à Noite ii
It

.1. • �_. ..lJ IL
.

__. . ....
.

.JJ�-_..._-_..._--_ ..-.----�-�----::::;I � __..._ �------_---_...----_�_-_="

MILHÕES
DE PESSOAS 1� USADO CO.
BOM RESULTADO O PGPUW

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a '$IAUS AT._ II88OIS. '

o Pi...... 'Baoo. o Coraot-. e
a8lDllla8O. oe PulmOee. - Pel.'
PnNI.. Dona ••,0--. ..........
....... c.cu...... Qued_ CIo Caba
le ARemla. e Aborto..

Consulte o 1It� ,

.IOIM • pop.'.' d.purauv.

ELIXIR 914
..........- .,......... Acrade.
... COIRO .. 11e6r. AprovadO c0-

IRO ....lw ao tratam.nto da SI
.rua. REUMATISMO d. m...
•• od..... P.'o O� N S. P.
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JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 5 DB DBZBMBRO DB 1959 NO. 2.064 Já nos referimos reiteradas vezes aos que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''' querem mandar e não sabem. Denunciamos

I
'

'I Dr. Alva ro Tomaselli vergonheiras.vque condenadas por nós e pelo

S- d K F-Ih �ovo, continuam acintosamente sendo pratica-
ernar O arsten I O Co�Clui a 15 do cor� das. Denunciamos e por isso enchendo-se de

rente o seu curso de vento, procurou o diretor do expediente passarRepercutiu dolorosa- ramo em nosso Munlcí- engenheiro ag.ronomo I

d 'd 'ao largo do acontecido, dizendo uma' enormi-mente DO' seio a so- pio e que, a partir, o pela Escola Superior de
ciedade laraguaense o ano vindouro iria pro- Agricultura e Veteriná- dade de asneiras' sem nexos. Agora não somos
inesperado falecimento porcionar aos' Iaragua- ria do Paraná, .íntegran- mais nós. São os outros, Não vamos falar dado sr. Bernardo Karsten enses a\refrigeração do a Turma "Prof. Car-
Pilho, que desaparece comercial e industri,l, los Bodziack Jor.", o jo- baixesa que se cometeu, negando ao Presidente
assim aos õõ anos, 10 bem como iniciar I a vem Alvaro 'l'omasellí. da Câmara' um veículo, para serviço público,mêses e 3 dias no dia construção de reírlge- Filho do Prof. San t os
28 p.p, Pertencendo a radores domésticos. Tomaselli e .de Da. Her- obrigando-o contratar carro de praça custeado
um tronco familiar dos Juntamente com seus minia Jurck Tomaselli, pela Prefeitura, só porque, imaginem, a chave
mals enraizados neste irmãos, criou a Ind. de tradicional familia radi- do Jipe estava com o diretor do expediente e
Munlcíplo, o júnior da Refrigeração Gelemac cada na localhlade de não a queria entregar. Não vamos falar dasfamilia Karsten estava Ltda., ha questão, de Duas Mamas - Estrada
como que predestinado \ dois anos, que está Schroeder _, 'o novo

bebedeiras que continuam sendo feitas, aoom-

a um futuro brílhenre. agora em plena escen- engenheiro agronomo, panhadas de carro oficial, que dorme à contra
Como santo de casa dêncía, Moço pondera- prímeíro a se formar no mão porque o seu ocupante não conheoe o

não faz milagre, logo do, o Bubi, como o Município de Guaramt- regulamento' de trânsito. Vamos falar da maniaapós o serviço militar, chamavam na intimida- rim, terá pela, sua frente
procurou desenvolver o de, óra estava na in- do mando, que agora atinge as raias do impos-
seu espírito ávido de dústria instalando os um' vasto campo de ação, promovendo co� os siv�l. Aco?�ece que o e�ti�ado Lauro Bra�aconhecimentos DO Es- complexos aparelhos, seus conhecímentos o desenvolvimento e o pro- esta de fenas. A repartição mandou, entao,
.jedo do Paraná, onde öra viajava pelo Estado gres,so das glebas c!ltarinenses. .

substituí-lo por /outro funcionário federal da
veio a conhecer um ne procura de novos Somos agradecldos pela remes8� d� cOI?v!te Capital. Funcionário zeloso (com todos os effesamigo que o recomen- campos de colocação, e auguramos ao Dr Alv To 11 1-

-

t
dera. a uma indústria óra tomava de um avião na nova profissão.'

aro mase 1 peno eXI o
e erres) vem imprimindo atividade nas suas

I em São Paulo., Desde para ver de perto os
�""""'!!""""'!!!!!!!I!!"!"""'!!!""""''''''''''�� !!!!!!! � funções, faz com que volte altas horas de suas

logo familiarizaram -se materiais modernes a estafantes tarefas. Usa para isso o jipe do
com o intrincado pro- serem utilizados nas

n L -,blema da refrigeração, suas criações. Éra um OI" ,001"1"01" 0I or0l" Ministério da Agricultura, é: claro e justo.
do qual mels tarde have- bandeirante a serviço .s.s.s.s t: t:.s Substituto interino, não têm moradia fixa e por
ria de ser um expoente. da terra natal. O seu isso ,alimenta-se nos restaurantes da cidade.
Nas suas raras horas desapefectmento foi "Oorreio do Povo" avisa aos seus dís- Vai daí que em dias desta semana, retornando

de folga, o irrequieto muito sentldo, prlncl- tintos assinantes, clientes, anunciantes e Ia- tarde do interior, o funcionário ,(que é federal)Bubi, preenchia o seu palmente pera os que vorecedores que deixará de circular nas

vácuo, dedicando-se a trabalham nesta casa, datas de 12 e 19 do corrente, para voltar encostou o seu veículo no Restaurante Do-Rê-Mi,
aviação civil, onde se onde grande circulo de com uma edição especíal de Natal no dia 24 e entrou para jantar. Mal, dava as primeiras
brevetou como piloto amizades e simpatia de dezembro. dentadas no suculento churrasco, parava outro
privado. Outros estudos cobria a atividade cons- Avisa, outrossim, que os anúncios que
silenciosamente .se se- tante do ilustre morto. tiverem de ser feitos para a edição espe- veículo, (agora municipal) e dele saía um

guiam, quando já rra- Que descanse em paz eíal, poderão ser entregues à redação até

I
mando-maníaco para chamar a atenção do

balhava por conta pró- o grande amigo, porque o dia 19 do corrente. '
'

II compenetrado
funcionário federal, que ouvia

pria na grande capital a obra iniciada entre Agradecemos a colaboração. I ' estarrecido em meio dos circunstantes, as proi-
paulista. Não era seu nós haverá de ser um A Redação � II bí -

d' t d di t f 1
intento ficar indefiniti- marco de sua passagem

içoes que o Ire or o expe ien e ormu ava,

vamente longe de sua pela terra, que agorõ o
o;;;;;o;;;;� = = � achando que o veiculo não podia estar,

terra, que agora poderia acolhe pare a eternidade. 11'1..... r 11iiIii!!l1lliiiEi':=':'� ,=-::lEiii!iilEiilUI! "passeando" fóra do expediente, referindo-se a
servir, e engrandecer. '« Correío , do POVO:lt

F b (Sezões. Mal'alr'l'as, I um. convénio. que nada_tem a. ver com o acon.-Nasceu daí ii idéia apresenta à' familia

en-I e res
�

d
-

I P f
da instalação de uma lutada os seus mais· " Impaludismo I teci o e muito menos §lo gaso ma " que a r� el-

indústria, primeira no sentidos pêsames. Maleitas, Tremedeira .., tura fornece, porque, em lugar do combustível,
- CURAM_-SE RAPIDAMENTE OOM I a, Prefeitura, usava. os J?rieus �o jipe, federal nas
"Capsulas Antísescníca I'"

andanças do Prefeito a Flon�nopohs. Bem se

.' ,', "
S

vê que falta alguem na Prefeitura para acabar

C é· Iod' t' III HOUDfnZ � O
. MInancora com a mania do mando. Não se concebe que

811 fell e UI rll.w., oll 18111111 : Em Toda, .••. Bo•• Farmácia,

1--
um fu.?ci�nátio federal p�ssa �er chamad<? .a

Assembléia' Oeral Extraordinária I É L b
"

MIl\TANO R atenção, por quem_, nao tem cr�d�nCl,aIS
,

um produto dos a oratorros L'I,! O A
ara 'tanto. Essa nao! Como se ve e so o

.lficam convidados �s senhorss àCioni�t,as, .p,ara '1- - Joinville -. Sta. Oàtarina - I'" �omeço. O resto vem por si. Aguardem
partíoípar da AssembleIa Geral Extraordinãria, a -

realízar-se no dia 8 de dezembro de 1959, às 15 wi---;t �OI !lEEI!':!!'iiii!El!'Ei!!!ll�i�Eiiii!l;�===1I e ver:ao. \

horas, na séde social em Rio Cerro para deliberar §-::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::
..

::;::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o;;:::::::::::::::::::::::::::::�
sôbre a seguinte ordem do dia: ii' ii Jaraguaense!

a) -- Autorização à diretoria phra contrair 1,::1 11)) I]) Iilnl> tTh «lffll)) irUI]) lTh,pilll11-a1)'fn° II)) III!"empréstimos agricola ou industrial; 11\ 1O.ll.\ll \UI� cru.l! cru. 11J) � 1Lcru. <tU. Quem dá a08 pobres,
, b) - Assuntos de interesse da sociedade. I! !! empresta a D�US.
Pelo comparechnento, ,desde já agradece a ii D .. . O sn y ,

Cu b a s D'Aquin0!l Seja tambem SÓC�I)
diretoria. li '-'IBUB.iI::!.lI'AO D�"TTIG.nn,A

:1, da AJAN, e procure
, ii '-' 'Uf.al!l. �.1.' i3,_'_ ii encaminhar á mesma,

Jaraguá do Sul, 16, de novembro de 1959, !! H '

t d d' t.• Consultório: Rua, Marechal' Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) .. o o pe lU e que en-

Coméreio e Indlistria W. R1DUINZ �oe. Anonima :.'1' .JARAGUÁ 00 SUL, (Telef. 220) II!.: I'
contrar em busca de
caridade pública.

DELFINO RADUENZ .. Dir. geren te '�::::::::==:::::::=::::::=:::==:::=:::--=::::::=::::::==::::::=:::::::::== ::::::::::::::::::::::::==:::ti "-- -'

•

I

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P i N HA, S I E TC.

COITRA CASPA,
QUEDa DOS ca

BElOS E DEMAIS

anteDU ao ,.
,

, COURO CABElUDO.
C'f4NICO CAPt��R
"P:C;R EXC.El Ê N�tA

s�'aÄ���RatAf"
EspECIALIDÄDE'

Lavando com Sabão (1'4arca .Registrada)

Virgem Especialidade
,

,

da CKAo WEIlEt llNDl[J§1[JR{lAl J_ohllviBe-
o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto,não dave faltar em lcass aígu�a. •
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