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Segundo noticias trans
Todavia, a titulo de co- mitidas pelo n0880 cor

laboração e como bonifi-
.

. cação aos nossos assi- respondente na que 1 e ----�-------------__...J
Está repercutindp favo- Junh� e Dezembro havera, nanies comunicamos que Município, os funcioná-

Mravelmente em 'todo o sorteios, que conferem ao td'· .

h'd 1 uni'Cl'pl·OS, braSl·lel·rOSE d "(
. _

d prl'mel'ro ac'ertador 'um'
o a 'a asslOõtura para rIOS recon MI os pe a

sta o a IOstl ulçao a 1960 fA
•

31
campanha

.

que viza au- prêmio de 1 milhão de d b
que �r pag: at�959 magnânima atitude, estão de maior ""rogressomentar a, renda do Vendas cruzeiros, além de outros e.,�zem .

ro e
para comparecer incor- I:"

seta excepcionalmente co- ,

. .
.

'
'

e' Consignações. ,
Cada de menor vaJôr para os brada na base de Cr$ .. porados ao gablDete do Em Recife realizou-sê tacando o município cata-

grupo de notas fiscais que demais. Para o primeiro 160,00.
/ Prefeito Municipal, pata recentemente mais um rinehse.d� Joaçaba.

completar 3.000,00 dará sorteio que se dará em agradecer pessoalmente Congresso ßras!leiro' de As unidades contempla-
direito a um cupão, que Junho de 1960, valem as A partir de Janeiro de

o gesto cristão e humano ,Municípios. Do conclave dbas_ codm ess� laudrea rec�.será entregue ao

intereS",
notas fiscais extraídas a 1960 a secção alemã inte-

. erao as maos o presl-sado na Coletoria Bsta- par.tir de 1°. de dezembro grará novamenteas nossas do. chefe do Executivo fora� apontados 10 muni-, dente da República, ricos
dual local. Nos m�ses de dest� ano.' páginas. corupa-ense.' cípios, entre êle.s se des- diplomas.

NA---TA'L
A Natividade é uma festa de piedade, de

amôr, de ternura e de efusão religiosa. Inú
meros são os elementos emocíonaís que parti
cipam dessa expansão de bondade coletiva,
que bem se pode afirmar sem receio: Natal

I
dos [araguaenses é a festa da oríança, é a

festa da familia e é a festa de Deus. Do agres
te interior, dos recantos perdidos entre mon-

_ tanht'88. dd'as Ptla_ni�ie8 hbatidas pelods benfasetjosven 0'8 os ropicos, averemos e encon rar
nos bairros pobres e nos palácios magnificos,
os elos do dever e do respeito ao Criador,
glorífícando o Natal do seu Deus. Nesse dia,
o amôr toma as mais diversas formas da be
leza divina: é a mansuetude, é graça, é reco

nhecimento, é perdão e, sobretudo afago aos

pequeninos, desvelo pelas críanças, generosi
dade para com os filhos.

Dír-se-ía que todos os pais deste Imenso
Jaraguä do Sul, deste Estado de Santa Catarí
na, bondosamente se convertem em reis magos
e que todas as crianças são a multiplicação
infinita de Jesus.

_ Gada espôso, cada pai, cada irmã ou ir
mão, possui a manificiencia de um rei, e não
ha pobreza, não ha miséria, não ha penuria
que / esgote, de todo, a

I capacidade, de dar e

de oferecer com ternura e com amôr.
As crianç-as, no d,ia de Natal, como que

tocadas por mágico condão, têm mais luz nos
seus pequeninos olhos, a sua alma está cheia
de uma alegria diferente, ha nos seus movi
mentos, nos seus gestos, no seu modo de falar,
na sua fisiooomiw' 'de inocente, . uma satisl'ação
que se mistura com o acontecimento milenar,_
com o nascimento de Jesus.

.

Oh! como são alegres; e ingénuas, e can
didas, as crianças, no (dja de Natal: ..

Não tira outra a fisionomia de Cristo
quando pequeno; era essa por certo a sua

expressão, quando os reis magos se aproxi
maram dentro da noite dourada, beijaram o

pó do estábulo e abriram os cofres cheios de
pedrarias, de mirra e de incenso; era assim
sem dúvida .que o Salvador do Mundo olhava
para todas as cousas, quando os poderosos se

chegavam a ele, submissos. com os presentes
.

humildes da sua lé, nas mãos trementes.
'Como é doce a segurança de que Deus

extende sôbre os lares. de nossaa familias 8S

suas asas acolhedoras. E' no Natal que nós
sentimos esta certeza maís do que nunca. E'
nesse dia que existe um reino encantado de
baixo do teto de cada familia. E' nesse dia
que impera, dentro de cada lal', um Deus-lar,
humano pela sua carne e divino pela sua pureza.

Todos parecem ambicionar a grandeza
desse reinado. ToqQs querem oferecer e todos
querem dar. O Natal, por isso, se transforma
em solidariedade humana.

As lojas, o jornal, O'S armazena, as em

prêsás, distribuem presentes, e a todos os

bairros, a todos os morros, a todos os fundos
de estrada, chega sob a forma de um brinque
do frágil, a ternura dos ho lIl..ens.

E' a solidariedade humana. E' o retorno
à primeira cena do nascimento de ·Jesus. E'
Natal. Natal de Cristo, abençoando os. lares
Jaraguaenses.

FELIZ NATAL

Seu
vale,

Talão
milhãoum

A Prefeilura pa9a
Abono de NalaI
Repercutiu de maneira

maís simpática entre os

funcionáriós da Prefei
turaMunicipal de Corupá,
a atitude do Prefeito
Willy Germano Gessner,
encaminbando projeto de
origem do Executivo aos

edis. corupaenses pro
pondo a concessão de
um abono de Natal 80S
funcionários, Da base de
um mês de vencimento.

A Câmara de vereado
res, p o. r unanimidade,
acolheu o projeto de lei
governamental, o que
deu margem para que
fosse desde logo sancio
nado pelo Prefeito e qua
a partit de 16 'do mês
em curso já estava sendo
pago. r

Vale ressaltar, na

oportunidade, a atividade
do Prefeito Wi1ly Ger

==========='
l
mano Gessner, ímprlmín-

• ",.. './��. rigot'Q'So, programa de .

C·· d P' ttabalho. ao seu novo

arreIO o OVO Municípi? e, à desp.eito
das dívídas assumídes
quando se desmembrou
do Município de Jaraguá
do Sul, que atingiam o

montaute aproximado de
1 milhão de cruzeiros e

Levamos ao conheci- completamente sem re

meDIO dos estimados lel- cursos, conseguiu em

rores que a elevação ve'r- ponco tempo paga],' os

dadeiramente asfixiante compromissos de longa
tanto da mão' de obra, data, equilibrar a situa
como papei, tinta, material ção financeira, do Muni
llnonptco e outras utlllda eípío e permitir aos de
des ímprescíndívets à dicados funcionários um

confecção de um jornal, _ abono que vem d.e alegrar
fáto que ameaça sériernen- as festas natalínaa que
te a imprensa, notadamen'l se aproximam.
te os perlôdlcos do lnte- .

rior -, vemo nos na

I
,O governallt� nd�Dlsta

contingência de elevar os
do novel MUDlcíplO de

precos das. assinaturas, Corupá é al�o de cons

não obstante tenhamos tanteAs cumprImentos, en
procurado manter o prêço tre e!es se som�ndl) os

do nivel mais, popular próprIos adversárIOS, que
possiv�l, diante da alta r.econhecem �a persona
assustadora dos demais lIdade de WIlly Ger�a
drtigos. no �e�sner, um perfeIto

admlDlstrador e graças
ao qual o então distrito,
a atual comuna teve ex

traordinário poder de
recuperação e se prepa
ra para a mar.cha asceri
dente do progresso

que,aquela c o 1 e ti v i d a d e
As assinaturas a partir aguardava ansiosamente

de 1°. de Janeiro de 1960 e que, aos poucos, se
paSSarão a set as seg\lin- traqsforma em plena rea- .

I , tes:, Anual Cr$ 190.00 - lidade.
Semestral Cr$ 100jOO.

preço de Assinaturas
para 1960

Esperamos ser· bem

I compreendidos pelos nos

sos eSfimadQs assinanres
e amigos, €omo bem com·

preendido é o prõprfo
cusro' de vida em geral.

Poucos días faltam para cumprir mais um
no de estafantes, atividades. R'· a última edí-

"ção que o "Oorreío do Povo" expede aos seus
'inúmeros leifores neste ano de 1959. O prõxí

. mo número já terá a marca de 1960, um n9VO.
ano que se inicia. eII1 meio de incertezas, de
apreensões, pelo destino da humanidade. Mui
to lutamos neste ano que se Iluda, na certeza
de havermos contribuido de uma fórma ou de
outra, para uma vida melhor, de que no.s�a .-
missão de divulgar, informar, e de esclarecer
tenha contribuido na fixação de novos rumos,
em beneficio da coletividade.

Nessa missão, aliás, não estívemos à sós.'
Os estimados leitores foram sempre os nossos
maiores incentivadores, os nOS80S guias na

ínterpretação do sentimento da gente [aragua
ense. Ajudaram-nos a vencer mais um ano de
existência.

'

.

"-.

Auxiliaram - nos, também, colaboradores,
anunciantes; admiradores e favorecedores,
nestes tempos em que O' papel de imprensa
realiza a louca corrida de matéria de primei
ra necessidade para artigo de luxo. O prêço
'do papel chega .a ser proibitivo. Comparável
ao feijão, o pão nosso de cada dia. Compará
vel à aumíça cane da adorada Cofap.

Vencemos, apesar disso, eis a verdade.
E por isso estamos aqui nara manifestar o
nosso agradecimento. Um ägradecimento co
movido por tudo que se te; por este semaná
rio, um jornal que não é de nínguem, porque
pertence a todos. E' o próprio povo que faz o

jornal. Povo de que fazemos parte, sob as "'

mals variada!i tOl'Ul8S. O prestIgiö é a sua vida.
E' um mútuo agradecimento no final deste
intranquilo ano de 1959.

Muito nos foi dado vêr e sentir. Presen
ciamos imensas alegrias e profundas desola
ções. Testemunhamos uma nesga dos aconte

cim.en�os internacionais. Os registros traçarão
as ídéías dos nossos sucessores. Os curiosos
procurarão elementos em suas páginas par�
fixar uma época de nossa vida. Um "flash" da
éra do Luník, tomado da crosta "terrestre.

Combatemos e fomos combatidos. Não
escapamos à regra. R' uma satisfação. E' sinal
de otimismo. Porque existe ainda ponto-de
vista, porque existe idealismo. Porque existe
Invencíontsse, p.orque existe cretinice. Porque
exíste a humamdade, com todas as virtudes

. e defeitos.
Elogiamos e tomos elogiados. Elogios sin

ceros, despidos de qualquer vaidade.
Servimos e fomos servidos. E' a satisfação

mútua. Fomos compreendidos e inoompreendi.
dos. Eis a verdade.

Anuncios, noticias, esportes, literatura
politica e um sem número de outras ativida:
des e aconteci�entos foram fixados em preto
e branco. Inporporaram-se a uma época à
história de Jaraguá do_ Sul, aos uso's e' co�tu.
mes de 'nossa terra. Ficarão indeléveis no
nosso arquivo, para contemplação,ldas 'futufas
gerações. �las julgarão as nOSRas atitudes" O'
nosso sentimento e, determinarãO' os novos
rumos da: nossa comunidade.

Estamos no limiar de um novo ano. DO'
balanço, ha que transP9rtar um saldo. Um
saldo de compromissos para com o povo. Si
Deus quizer, estaremos presente para saldar
esse compromisso. Seremos noticioso, cumpri
remos a nossa parcela na grande tarefa da
familia Catarifiense.

Que 1960 seja o marco de uma nova era
plena de bem estar, de progresso, de evolução'de felicidàde, de paz e de compreensão.

'

Salve. o Ano Novo ..,.- Salve 1960.

ANO

\
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I INDÚSTRIA DE MADEffiAS 1- Jaraguâ S. A. BLOSFELD & CIA. LTDA.

'� i
� RU D'O L F S. A.. i
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m Deseja aos seus amigos e freguêses
\ EUGENIO TRAPP

�m F á b r i c a de Artefatos de Cobre e Metal� BOAS FESTAS e
Alambiques � Bombas manuais de todos os Rua Preso Epltéclo Pessôa, 78

Feliz ANO NOVO tipos e qualquer serviço de cobre no ramo, jARAGUÁ DO SUL

�, Rua CeI. Procópio Gomes, 162 I
00'

.

! jARAGUÁ DO SUL - Santa Catarina. �
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� e Famílía �! B e Famílía 00
00

-

�� agradece aos seus distintos amigos �l �
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; Harry Buchmann I I! MUeI R'llslrl�'
, II ! Ervino Hauemann fi

� i ii II m
m e Fainilia l: 1:'1: cumprimenta, desejando BOAS FESTAS e um feliz e próspero

fiI,! e Familia 100� ANO NOVO. a todos os seus freguêses e amigosw:!i II
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ERVINO MENEGOTTO
.
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·

.

I::!, BAZAR ELITE II
00 :0 Administr!.ção e Funcionários de ARY C. FRUET �
ti e Familia i::: I2lJ:S Banco Indústria e Comércio Av. Mal. Deodoro, 180

00" de Santa Catarina S. A. i

1····
.. ······························· .. · .. ·············· -.............

Agência em Iaragué do Sul i···············:···········:·············
.. ···········

�
m Ervino Brandenburg e Familia "!:' 'ti, ,

� cumprimentam cordtalmenre, desejando �

00 r
-

.
BÓAS FESTAS e Feliz ANO NOVO; Manoel F. da Costa S. A.

. 00

I
Comerclante em Estreda lIapocú i i .

li!

���00lil'�

Pundação de ROD. HUFENUESSLER
Apresenta aos seus distintos freguêses
e amigos seus melhores votos de
FELIZ NATAL e

próspero ANO NOVO
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.

f� prosperidade no decorrer i
t1 do ano de 1960 I� .

.

. \. .��.. . .

. .
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�

I
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.

ALBERTO BAUER ·1 Francisco F. Fischer e Familia i ··1
Torrefaç:o �=ade Café" ·I··········_··�;;;��···�;;�;··_····_···I Em��;�N�E:.�a:.s:�rtes I

...................................................... ····················:··················l ,Deseja aos seus amigos e freguêses : : :
r •••••••••••••••••••••• :

••••••••••••••••.�
:1 : • 00

s:az
: um FELIZ NATAL e prosperidades no : sm

JE Edgar Barg e Familia ,. decorrer do ANO NOVO
, : Pastor Gehring e Famílla 00

- .

'.': : .
lI!iB

00····················································· : ,····································r················ ; �

IGd��e��& �]����������l· . �
00 e Familia

. I 1 Bruno Wolf 00

; Proprietário do :I ·BEBIDAS MAX WILHELM S. 'A. I: j' e Familia ;

1959'
00 Deseja éI seus amigos e i· � .

� .

: �

11 f A: t:4 l?EG\S'\�' 00�Et�ZS�A��L e i

I
i" F ·1· sm

�. prosperidade no decorrer I .

� e arm la,
;

00
do ANO NOVO.

� BO"AS [ 00
cumprimentam, desejando FESTAS

e um feliz e próspero ANO NOVO

a todos os seus freg�êses e àmigos

.

. 00
......................................................··:········································r·········· - _

······································T···············
! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• - 00

I

.

l Dr. Erich Kaulmann !
. _

\ I
POSTO WOLF LTDA. i Médico ! Dr. Murillo Barreto de Azevedo �

L ···············1··································: 00
I

" :

� . Senhora 00

I Schulz & Cia. Ltda.
.

< • �
_'fI��tiOO����_OO��I_�OO�OOOO��OO_�ium��oooooo�à�_�

1960

Av. Mal. Deodoro, 158

I

I
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';������oooo�oooo�oooooooooooooo���oooo.�oooooo�oooooooooo�oooo�oo�oooooooo�oooooo�w
00 '.

.... 00
00' 00
'00 �.
� 0·_···· ..;.---.-----i �

I I 1'9-591 ! 1960 I I
00 ! ! L.. __ _ .. _ _ ..�.i· 00
00 00
� 00
00 00
� 00

� ALMEJA UM CONDIGNO ENCERRAMENTO DAS FESTA8 DE NATAL, I
00 BEM COMO PERENES PROSPERIDADES PARA· O ANO NOVO 00

I /. ;
; CASA SONNENHOHL I
00 00
� � m
oo�oooooooooo�oooooooo�oooooooooooo�ooooooooOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOoooooooooo��oooooooooooooooooooo�oooooooooooooo
00 i i.' �
mi . BARTEL IRMÃOS 1:,: Mário Nicolini e Senhora i:,: A todos os prezados paroquianos, �
� bem como éI todos os habitantes zes

00
I ���r;!��n�':nm l���s c���:�:c�:;����uras. i.- - -- - .. - .. -.-.- ---.- .. ------.---- ._. "_ .. _. ._. .",, _! f:ra���e�c�n��I�idade e município de 00

� . INDÚSTRIA OLEIRA 'i -. Comércio e Indústria l Almejam as melhores BÔAS FESTAS 11
00 Telhas francesas, Telhas chatas, Telhões e Tijólos 1 BERNARDO MEYER LTDA.! de 'um feliz natal e 00
00 - Prefiram os artigos desta ·casa -

. __ .. . __ . .. . .---------- .. -------------------------------.-----i próspero ANONO VO: 00
00 Aceita-se qualquer pedido. Entrega a domicilio. ' i O V·

, .

P ONATO 00
� ..i. ' Igano : 11. D WIEMES, S.C.J., e �
� Rua Benlamln Constem (prolongamen!o) Indústria Fábrica de, Tacos i Presidenle da Paröquia de Jaraguá do Sul .�

; :.�_�_��_�_�__��__ ��_� = __

Santa CatarIna I

Jaraguá Ltda.' . �._. __ .. . .1
� Bertoldo Döring e Familia JOÃO KANZ��R-FILHO e

Bernardino H: .da Silva ti
00 Comerciante em Estrada Itapocuú RUDOLFO ÖESTREICH e Família �

1 ._. . -----------�----------------------.--------- .

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

--------�-------�----------.-- .. -----------.-----------------.---------- 00
� Deselam a todos os seus amigos e freguêses D W Id M h

00
� Ignácio Leutprecht e Familia � um FELIZ NATAL e próspero ANO NOVO

r. a eml�� azurec en 00
00 ': '- ' MedICO \ 00

�.--.--.--.--------- .... -.---------------.--- ...------.---··-·-·--·--··----·-·-·-----·-----------�·-···-··I " ...---:.-------.----------------------.----:--.-.-.-------·--·-------------------:--------------------·l---··-.----------------------------------------------------·--------··-----------·------------1
fi Dr. Reinoldod Murara. I . j Walter- Hertel e Família m
� Advoga o .

. : Eugenio' Gascho e 'Senhora : �

I·---------------------{--------------·-- .... -- .. ------- .. ----- .. ---------------·--------------------1 Comerciante em Jaraguazinho j.------- .. --- .. -.----.--.--------- .. -.------------- .. ------.----�------- ... ----------------------------.;
i 'Waldemar Doubrawa e Familia I ! : Jens Metzger e Familia i1
00

\

i Deseja aos seus amigos e freguêses i \
.

00
00 .. -----·---·-----·----------------·---·------------·-------------.----------------- .. ---.--.-------.----.: um FELIZ NATAL e :.-...----------.-----------------------------------.----------- -----------'--- .. -·--·-------------"------00
� O· Id 'I'hí FOI·

-

j prosperidade no decorrer do ANO NOVO! Vitório Lazzaris e Familia 00 .

� sva \ o iem e arm ia i, 'I i
.

Ap._resentam votos de 00
� . i i BOAS FESTAS e Feliz ANO NOVO 00
�------------------------------------------------------------ ... ---------.-----------------.------------- : --------------------------------:--------------------------------.------.-

.. ----------.----------------- : ---"�,-----------.------------
.-----.----- .--------------------------------- .. ---------------.----------. 00

00 Otavíano Lombardi e Familia 1 Herberto Radünz 1 Constantino Rubini e Família �

� Padaria Vencedora - Barra do Rio Cerro i Sapateiro - Barra do Rio Cerro i Barra do Rio Cerro m
00-· .. ---·--------·--·------··---------···-··-----------··------------.--------.--------------------

..

---;--.-----
.. ---.-------.------------------ .. -------.-.-.- .. ----- ..

----------------------------------------;
-.----.--------------------.-------------------------- -.-------------------.---------.--.-------- 00

00 Antonio M. Corrêa e Familia ! Rubini Irmãos Ltda, j Selmiro Nicolodelli m

m. Fermeeta Galeno - Barra do Rio
_

Cerro : Fábrica de Cachaça - Barra do Rio Cerro : Fábrica de Móveis - Barra do Rio Cerro ;
�OO�OO���tiOOOOOOmJ.�oo�ooOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�-IOOOOOOOOOOOOOO��OOOO-OO�OOOOOO�OOi�J!U�OOOO��OO�ool
'I Município de CORUPÃ I
00,

. 00
,

�OOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOO�OO���OOOOOOOOOOOOOOOO
.

oooo�oooo�oooo�oooooooooooooooooooooooooooo���;
m Vva. Otto R. W. Híllbrecht Willy Germano Gessner

;
Indústria e Comércio \ I

; '.
& Filhos

_

I

. e Familia
. .!. Frigú Ltda. ;

00--··------ .. - .. ----·--------·---·----·------·-·-------·----.-.-------------------------.-.-----.-- ...--.:
.. -----------------.----.-----------------.--------------.---.----------.----- ... ------- .. -----.---------: ------------.. ---.-.----.- .. ---------------------------------.---------------------.--------------.----�

- �. Reynoldo Brenner e Família i Francisco Matzeck e Família I Sofia Guenther I
00 . i .

. l CASA COMBRCIAL
� 00

� ... - .... ---.- .. -, .... -.----.--.-.-------- .. ---.--.--.,-----------------------·-------·-------·---·-1-·-·-'------------.--------.---------.-- .. -,-----:--------------------------------------.--------- i--·-----------------------·-----------·----_------·-----·---------,--------------------·----------·-::..··00

; Henrique Fuck e Familia i Teodoro Roters e Familia l Otávio Cieluzinsky e Familia I
00.---------------------------------------------------- . . . . .1.-------------------------.-----.--------------------------:-----.---------.--.-----.--.---"-------------! .. - •••--------------- • • . �
� / i �

m
.

_Gunther Raeder e Familia Leopoldo ßeidel e- Familia I .' Posto Corupá Ltda. I
; .--- ---- .. --._---------------.----.----------------------------.-----------------.------------.-

-..

-.---------------:------------------.--
-.- ----- .. ---- -- -··---·---·· .. --�-·- .. ·----·--- ..

----··---1-----·----:-------.-- .. -------:--- ----.--- .. - ..

---------.------�-.--:.---
.. - ..

-�.-.-- - - ti
00 Luiz Bosse e Família üremer Weber e Familia ! Empresa. de! Eletrlcl�ade iI

ti '

'

. -! Hansa-Voss & Cía, �

OO�OOOOOOIi��oo����mOOOOfiOO�OO��fiOOiOOOO�OO�IUi�.OOJi��fi�OOOOOOOOfi�OOfiOO���OOE
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o Escrivão - Amaeleu Mabfuel fF:::::::::::::::::::::::::::�::::::=:::::::::::::::::::::a:..._:::=-'::::::::=·I:::::::::::::::::�
----------: li . ]]))le IEIHCIBI KAUfMANN ,li
INSTRUMENTOS DE MUSICA II n

EM GERAL, espeeíalmente I fi
IttÉDIUO UIBUBGI1l0 II

Gaitas e Acordeões li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
completo sortimento com 4 - 8 . ii sidades de Colônia (Alemanha) e �ôrto Alegre ii
• 12 � 24 - 48 - 80 e 120 baixos. !I li

nacionais e estrangeiros II CIRUROIA - SBNHORAS =r PARTOS - CRIANÇAS B li
Pianos - HanDonios ii CLINICA QERAL ii

II !i
,- Instrumentos pI Orquestra., ii Longa prátlea em Hospitais ED�opeD8 IIDre Waldemiro Mazureehen Vi!��:�sF::.Jt'!���::f:�tas ii Consultório e residência: li

UASA DE SAUDE Pistons - Trombones - Saxo- .. II
fones - B a i x o s e Baterias II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IIRua Presidente Epitácio Pesôas Ne. 704: completas. 11!!:i CONSULTAS: !,'I,'(antiga residência de Emanuel Ehlers) Metodos - Cordas - Palhetas

ii fi
Cl'

.

I d'
..

d di' EMFIM, TUDO QUE FOR DO ii Pela manhã: das 8 1/2' ás 11 horas !.l:inica gera mé lCO' - cirurgia e a u tos e cnanças RAMO, V. S. encontra para II .

- Partos - Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas .

'pronta entrega na ii _

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
- Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterizaçäo Expedição "LYRA" lVIusical ele PAULO KOBS II Atende chamados tambem à Noite ii

... ...

- R.a.·io.s_In.tr.a-.v.er.m.e.lh.os,_e.a.L.ui.s. ..... _S_Ã_O_B_E_N_T._0_D_O_S_ß_L_-_C_&_ix_a_p_08_._ta_1,_3_9_-_S_ta_,_c_ata_rln_& �==:::=:::::::::=:::=:::=::::::===:::=:::===::::::::::::di

',Mané CÔCO-
Por ,oão '" Ayl'oso

Mané Côco filhote do papalê, termina OS

estudos, empunha um maço de revistas de
histórias em quadrtnhos e nada mais que a

instrução pera a luta da vida!
Ouviu falar em praias, banhos de mar,

sereias, etc.!
E lá foi o Mané Côco a ,praia. Voltou

queimadinho, pretinho que fazia dó I }
Uai I Tu é mesmo o .. .I? Nem te conhe

ci I Mané Côco responde: por deu do céu
rapaz! Me tá caindo o couro! O sal lá, está
sobrando ...

Botaram tanto sal no mar que a gente
toma banho mesmo dentro de uma salmoura I
Por deu do céu I

Eu com sêde danada, sem beber, fui mais
pra fóra e tomei a tel água... Por deu do céu
rapaz I Nem te conto! Vomitei tanto que até
me deu aquela trôvoada nas tripa! Ainda por
cima veio urna onda que me deu o tal de
empurrão! Quando eu ia dizer; não empurra
que é pior I Veio outrav.!

,Rapaz! Por deu do céu!' Fiquei esgaçado
como um elesríco I

Não quero' mals saber de prela. Tá louco!
Quando cheguei em casa, olhei no espelho,
vi um negrinho! o meu paiê custou acreditar
'que éra eu, o nosso vira-lata anda desconfia
do comigo, porque mudei de côr.

E assim foram os esforços de tantos
anos de estudos para finalmente só ee preo
cupar com as histórias de quadrinhos, sem

uülldade, sern ao menos afinar que está cons

tantemente pecando centre o 2°. mandamento
de Deus.

O característico do Mané Côco é a traze:
"Por deu do Céu".

EDITALEdital de citação de herdeiro
ausente CONSELHO REOIONAL pE ENGENHARIA

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz E ARUITETURA DA. D�CIMA REGIÃO
de Direito da Comarca de jaraguá do Sill, Estado

EDITAL Ne, 36de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, erc.,
. FA� SABER a todos os que o prese.nte edital

Pelo presente torno público, que o Sr. ALBINO
d� cuaçao, 50m AO prazo �e quar�nta e cm�o �:�� IAllLER, requereu a êste Conselho, o registro a Ti
dlas virem ou dele conheclmenro nverem �u mte. tulo Precário, como Construtor, para o Município
sar possa, que estando proc.edendo·se, neste. JUIZO, de Jaraguá

.

do Sul, de acôrdo com o parágrafo
ao arrolamento dos 'bens deIxados. por faleclme�to ,

nico do Art. 5°, do Decreto 23.569 de 11 de
de ERICH MARQUARDT, no qual Ilgura o herdeiro � b o d 1933

'

neto HARIBERTO MARQUARDT, filho de Herry ezer;i:am, epOis, �onvidados os profissionais ínte
Marquard! .e "Valeska He�sler Marq�ardt, �omo au-

resaados, já registrados neste Conselho, a se pro
sente, resldl.ndo em lugar I�certo e nao sabido, pelo nuneiarem a respeito, para o que, lhes é concedido
presente .edltal, chama, .e ctre ao representante legal

o prazo de 30 dias, a contar da publicação do
do menclonado herdeiro neto, menor, HARIBERTO presente EDITAL

'

MARQUAR!>T, para no pr��� de 45 d!as: contados Florian6polis' 23 de novembro de 1959.
da publicaçao dêste no "Dtérío da Iusttçe "

se fazer : .

representar ou comparecer nêste Juízo, para falar aos Eng�. CIvIl - CELSO RAMO� FIL�O
lermos do dito arrolamento, sôb as penas da Lei. Presídente do CREA da 10, Região
E, pera que chegue à notícia ao conhecimento de �!"""!"!,!!!"""!"!,!!!"""!"!,!!!"""!"!,!!!"""!"!,!!!",,,,!,,!,!!!,,,,,,!,,!,!!!,,,,,,!,,!,!!!,,,,,,!,,!,!!!,,,,,,!,,!,!!I!!!!!!!!,,,!'!"!'11!'!!"""!"!'!!!"""!"!'!!!"""!"!'!!!"""!"!'!!!"""!"!'!!'!!!!!l':
Iodos, passou se o presente edital, que será afixado
às portas do Forum, no lugar de costume e publi
cado no jornal local "Correio do Povo" e no "Diá-
rio da Justiça".

-

Dado e passado nesta cidade de Iaragué do
Sul, aos nove dias do mês de Dezembro do ano de
mil novecentos e cinquenta e. nove. Eu, Amadeu
Mahfud, Escrivão, o subscreví. (a) Ayres Gama
Ferreira de. Mello - Juiz de Direito.
A presente cópia, confere com o original; dou fé.

Iaragué do Sul, 9 de- dezembro de 1959.

Dr. Francisco Antonio Píccíeae.
JH:�.DICO

.

Cirurgia Geral de adultos e críanças Clf-
nica Geral - Partos - Operações -

� Moléstias de Senhoras e Homens.
Especialis.a 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.

l COR.UpA,· - SAN7A CA7ARINA

IOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOIOOOO�OOOOOOOOOO�OO�OO��OOOO�OO�OOOO�OOOOI
00 00
00 �

I Tra"sp�rtadora Andorinha I
I MAIOCHI, BAR(G & ci». LTOA. I
00 Matriz: JARAGUÁ DO SUL Estação Rodoviária Fone, 246 - Santa Catarina �
00 �
00' 00

� ACI!:NCIAS: �
00 BLUMENAU JOINVILLE �

. � Estação . Rodoviária INDAIAL Defronte a Drogaria e �,
� Rua 7 de Setembro Hotel Hardt Farmacia Catarinense 00

I Fone, 1455 Praça da Bandeira Rua 9 de Março - Fone, 522 �
00 00
00 00

I Horários dos Onibus p�r8' os �i8s úteis Horários 80S Dominmos I
00 �

00
00 De Joinville á Jaraguä do Sul às 6 - 9 - 12,15 - 15 -;16,30 horas De Jaraguá do Sul á Joinville às 8 - 17,30 'horas 00
00

.

De Jaraguá do Sul á Joínville às 6,10 - 8 - 12,30 . 14 - 18 horas �
00 De Blumenau á Jaraguä do Sul às 6 . 10 _ 12 _ 16�10 horas De Joinville á Jaraguá .do Sul às 6 . 15 horas �

� De Jaraguá f10 Sul á Blumenau às 6,15 . 7 - 10,15 . 16' horas De Iaraguá do Sul á Blumenau às 7 - 16 horas ;
00 De Joinville á Blumenau às 6 . 9 . 15 horas De Blumenau á Jaraguá do . Sul às 6 - 15 horas I 00
00 De Blumenau I á Joinville às 6 - 10 - 12 - 16,10 horas �
00 De Indaial á Ioinvílle às' 8,30 - 15,30 horas De Joinville á Blumenau às 6 - 15 horas 00

� De Joinville á Indaial às' 9 horas De Blumenau á 'Joinville �s 6 - 15 horas I
� De Corupá á Jaraguá do Sul às 6 - 13 horas De Jaraguá do Sul à Indaial às 7,10 - 12 horas �
00 De Jaraguá do Sul á Corupá às i2 - '15 horas m� De Bracinho á Jaraguá do Sul às 5 horas De Indaial à Jaraguá do Sul às 8,30 - 14 horas

m� De Jar�guá do Sul á Bracinho às 15 horas' De Indaial à Joinville às 14 horas
00

00 •
, 00

00 _ .
.

'

, �

;OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOO��.���OO�����OOOO���OOOO�OO�OO�OOOOOOOOOO�m
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Códige Geral

Orça a receita e fi�a a despesa �o Münicipio de Jaraguá do Sul, para o exercício de 1960
WALDEMAR GRUBBA, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso O 90 3 Percent. de prod, aos tratoristas e motoristas 60.000,00

das suas atribuições. O 90 4 Porteiro Zelador Padrão Z-18 45.600,00
Faço saber a todos os habitantes dêsre Munlclplo, que a Câmara O 94 1 Despesa de Limpeza da Prefeitura á.ooo,oo 541.800,00

Municipal votou 0 eu sanc�ono a seguinte lei: . . ,...
1 EXAÇXO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Art. 1°.. - A recetra geral do ,MUDlCIPIO de lj:lragua do Sul, para o 1 O Administração Superior
.

exercicio de 1960, é orçada em Cr$. 11.000.000,00, a qual será de conformidade 1 00 Pessoal fixo
com a legislação em vigôr e obedecida a seguinte' classificação: 1 00 t Tesoureiro Padrão Z 27

1 00 2 Escriturário Padrão Z· 57
ReceRa Previsla TOTAL 1 00 3 Escriturários Padrão Z-22 (1) e Z-21 (1)

����������������-���-�����������-.1 004 Quebra de Caixa ao Tesou�iro
RECEITA ORDINÁRIA TRIBUTÁRIA 1 13 Material de Consumo . ,

1 13 1 Aquisição de Talonários e Livros
1 !3 2 Impressos formulários etc.
1 2 Serviço de fiscalização
1 21 Pessoal fixo

.

1 21 1 fiscal de Rendas Padrão' Z·22
1 21 2 fiscais Padrão Z 23 (1) e Z-22 (2)
2 SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIS

TÊNCIA SOCIAL
Assistência Policial
Pessoal fixo

Carcereiro Padrão Z-14
Subvenção, Conmbuição e Auxilio
Despesas Diversas

Auxilió eo Asilo Colônia S. Tereza (Leprosário) 2.080,00
Assistência Soeíel
Despesas Diversas

Departamentç de Assistência Soclal, Art.
7°. da Lei n. 78, de 12-12-1950

EDUCAQÃO PÚBLICA
Administração Superior
Material Permanente

Aquisição de Móveis .e Lltensfllos
Material de Consumo

Material Didático em Geral
Despesas Diversas

Aluguel do Prédio Escolar João Pessôa 2.400,00
Alugueldo Prédio Escolar Rio da Luz II 2.400,00
Aluguel (de outros Prédios Escolares 2.400,00
Auxilio fi Alunos Necessitados 15.000,00
Benefíclêncta dos professores / 3.600.00

. 55.800,00
Ensino Primário, Secundário e Complementar
Pessoal Fixo

Vencimentos dos professores das Escolas
Isoladas, sendo 10 titulados Padrão Z-3 fi

Cr$ 2 300,00 e 9 não titulados a Cr$..
2 000,000 Padrão Z.
Gratificação a professores que regem
Curso Desdobrado
Vencimentos de professores subemutos
Professor de Educação Fisica padrão Z,15
Vencimentos dos Inativos, sendo 4 fiscais
padrão Z-22, 1 tesoureiro padrão Z-30, 1
fiscal padrão Z-27, 2 escriturários padrão
Z 22, 1 porr.vzeleder padrão Z-18, f car-

cereiro padrão Z·14, 1 prof. titulado padrão
Z-3, e professores não titulados padrão Z
e mals gratificação de Cr$ 200,00 mensais
a Alberto Rah,n e Cerlos Taufmann

3
3 O
3 02
3 02 1
3 03
3 03 1
3 04
3 04 1
3 04 2
3 04 3400.000,00 3 04 415.000,00

109.400,00 524.400,00 3 04 5
����������������-���-�����������- 3 3

. . .' Cr$. I t.ooo.ooo.oo 3 30
�-------------�---------------- 3 30 1

O 11 .J'
O 12 1
O 17 3
O 18 3
O 25 2
O 27 3

1 21 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1

2 01 O"
2 02 O

4 12 O
4 13 O

4 15 O

4 15 1
4 18 O

6 12 O
6 21 O
6 23 O

a) - Impostos
Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre Indústrias e Protllssões
Imposto de Licença 1

Imposto si Exploração Agricola e Industrlel
Imposto sobre Jogos e Diversões
b) Taxas
Taxa de �xpediente
Taxa de Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxa de fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

c) Patrimonial
-Renda Imobiliária
Renda de Capitais
d) Receitas Diversas
Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 15 § 20• da Const,
federal (Combustível e Lubrificante)
Quota prevista no Art. 15 § 40• da Consto
federal (Imposto sobre a Renda) .

Quota prevista no Ärf. 20 da Constituição
federal (Art. 140 da Consto Estadual) 4.600.000,00
Terço de Calçamento

.

400.000,00
Quota-Parte do Imposto' Único sobre Energia
Elétrica (Let federar n. 2.944, de 8-11-56)
'e) Receitas Extraordinárias
Cobrança da Divida Ativa
Multas

.

Eventuais

DISCRIMINAÇÄO DA RECEITA

TOTAL GERAL DA RECEITA

220.000,00
400.000,00

2.000.000,00
700.000,00
900.000,00
25000.00 4.245.000,00

10.000.00
50.000,00
15.000,00
25.000.00

12 4
2 40
2 40 1
2 8
2 84

-

2 84 1
2 9
2 94
2 94 2

100.000,00

15.000,00
2.000,00 17.000,00,

28.000,00

250.000,00

800.000,00

35 600.00 6.113.600,00

Art. 2°. � A despesa geral do Município de Ieregué do Sul, pare o

exercicio de 1960, é fixada em Cr$. 11.000.000,00, a quel será efetuada com

a seguinte classificação:
O
O
O O
O 00
O 00 1
O 01
'O 01 1
0012
O 02'
O 02 1
O 03
O 03 1
O 04
O 04 1
O 04 2
O
02
O 20
O 20 1
O 20 2
O 22
-O 22 1
O 24
O 24 1
O 24 2

O 24 3

O
O 40
O 40 1
043
O 43 1
O 44
O 44 1
O 44 2

, 044 3
O 44 4
O 44 5

O 7
070
O 70 1
O 70 2
O 70 3

O 73
O 73 1
O 74
O 74 1
O 74 1
09
090
O 90 1
O 90 2

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Leglslarlvo
Câmara Munlclpal
Pessoal fixo

Diretor da Secretaria
) Pessoal Variável
Remuneração aos Vereadores
Representação à Câmara \
Material Permanente

Aquisição de -Möveis e Utensilios
Matertal de Consumo

Material de Expedlente - Livros etc.
Despesas Diversas

Serviço Postal, Telegráfico etc.
Assinatura de Orgãos Oficiais e Divulgação

I '

EXECUTIVO
Govêrno
Pessoal Fixo

Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Material Permanente
Aquisição de Veículos, Móveis e Lltenslllos
Despesas Diversas

.

Custeio de Veículos, Móveis e Utensilios
Diárias ao Prefeito, quando a serviço fora
do Município
Transporte do Prefeito, quando em via

gens Iora do Municipio
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo-

Escriturário Padrão Z-4
Material de Consumo

lrnpressos e Material de Expedlente
Despesas Diversas

Serviço Postal
Serviço Telegréfíco
Serviço Telefônico

_

I

Publicação dos Atos Oficiais
Assinatura de Jornais

SERVo TÉONICOS E ESPEOIALIZADOS
Pessoal fixo

Contador Padrão Z.õQ
Escriturário Padrão Z-13
Escriturários, Padrão Z-22 (1) Z-18 (1)
Z�l1 (1) Z-10 (1) ,

Material de Consumo
Livros e Impressos \.

Despesas Diversas' .-

Desp. de trensp. de funcionários em serviço
Diárias a funcionários em vlagens de serviço
SERVIÇOS DIVERSOS :

Pessoal. Fixo
Motoristas Padrão Z-t4 (7)
Tratoristas Padrão Z-21 (3)

30.000,00

3 30 3
3 30 4
Õ 30 5'

3 30 1

150.000,00
24.000,00

500,00

3.500,00 3 4
3 42
3 42 1
3 44
3 44 1
2 44 2
Õ 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
.3 84 1
3 84 2
Õ 84 3
3 84 4
3 84 5
3 84 6
3' 84 7

3 84 8

3 84 9

3 84 10

1.000,00
35.23ö,00 244.230,00

120.000,00
24.000,00

\

20.000,00 (
490.000,00

10.000,00

20.oQo,00 684.000,00

28.800,00

20.000,00

5.000,00
12.000,00
10.000,00
40.000,00
{) 000,00 120.800,00 3 84 11

3 84 12

3 84 13
3 84 14

60.000,00
39.600,00

168.000,00

10.000,00
� 84 15
3 84 16
4
4 9

297.600,00 4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 4

5.000,00
-15000,00

285.600,00
147.600,00

Orgãos Culturais'
Material Permanente

Aquisição de material pera a Biblioteca
Despesas Diversas

Aquisição de Livros para a Biblioteca
Assinaturas de Jornais e Revistas
Pessoal fixo

Inspetor Escolar
Despesas Diversas

Viagens de Interesse do Serviço
Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas Diversas

Bolsas Escolares 100.000,00
Auxilio a um Curso Complementar - 10.000,00
Auxllío à Caixa do Grupo E. Euclides Cunha 5.000,00
Auxilio à Caixa do Grupo B. Abdon Batista 5.000,00
Auxilio ao Ginásio Divina Providência 112.000,00
Auxilio à Escola Jaraguá - 32.000,00
Äuxilio à Associação Jaraguaense di' Am- _

paro aos Necessitados 135.000,00
Auxilio à Caixa Escolar de EScola Reunida
José Duarte Magalhães, em Barra do R. Cerro 5.000,00
Auxilio à construção de um cercado no

Cemitério de Barra do Rio Cerro' 20.<;)00,00
Auxilio à Caixa Bscoler da Escola'Reunida
de Santa Luzia, em Itapocuzinho, dirigida
pelas Rev. Irmãs Catequistas 5.000,00
Subvenção ao Centro Excursionista "Iaregué'" 5.000,00
Subvenção à construção do Noviciado de
Rio Cerro
Subvenção à Sociedade Cultura Artística
Subvenção à Associação de Proteção e

Assistência à Maternidade e à Infância
de Jaraguá do Sul
Subvenção ao Ginásio São Lulz
Subvenção ao Hospital São José
SAÚDE PÚBLICA
ôervíços Diversos
Despesas Diversas

Desobstrução de Oorregos e Rios
Drenagem de Terrenos e Alagadiços
Limpeza de Valo, Boeiros e Sargetas

.

Dedetização do Municipio

\

54.400,00 I

68.400,00
99.600,00
1.2no,oó

20.000,00
10.000,00

50.400,00
152.400.00 456.400,00

, 40.8óo,00

100.000.00 142.880,00

20.000,00

10.uoo,00

I

\

492.000,00

20.000,00
27600,00
42000,00

633.600.00 1.215.200,00

5.000,00

( .5.000,00
,5.000,00

12.000,00.

1.200,00 28.200,00

20.000,00
15.000,00

20.000,00
200.000,00
100.000.00 789.00ó,oo

30.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00 13ö.ooo,00·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Art. 30. - Revogam·se as disposições em contrário.

�refeitura Municipal de Jaragu'á do Sul, 21 de novembro de 1959.

Visto: Vitória Lazzaris Walde_mar O��bba
Preso da Câmara Municipal PrefeIto MUDlCIpal . Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dleta !
81fi1811!1881!J·"" ;IIIU1l!ll��@@B8I!Ji&iliiill!! -S8�Gl ::J1r. � � y y.:� � :� �:: SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

FOTO PIAZERA
I

��. Clfnica de Olhos - Onvidos - Nariz e Garganta . ME o n. 1,2, 3 e 4
•

i ... G.... If�•••11 Proteja a saúde de seus filhos e a :.ua própria!
DEPRONTE Á PREFEITURA - JARAOUÁ DO SUL • t�

DO __ co '3115. 1Eíl5 ft Evitará I,Iluitas doenças e poupará dinheiro em

-I·
MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA ,remédios

Fotoll"afias em Geral - Fotocopias de Docume!,�os - :.: A melhor aparelhada em Santa Catarina. Compre .boJ·e mesmo uma LOM.BRI&OEIBAFilmes e Material Foto - Aparelhos e Acessortos

Il� Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" �l' .
MIlfAlCOBA para o seu tilhinho.

II A pedido. atende a domicUio e tambem
'.. _ J O I N V I L E _ :. E um produto dos Laboratórios Minancora

'li em loo::alidades 'riziDhas
I J O I N V I L L E !

:� �. 6':: - -

C!�ISI!Ii@lll§l!@IiJ jP" '@If"(!!Ii _O, 1'8IIi" -��� i:··············· ,: � :: =--------------------..!

5
5 1
5 14
5 14 1

5 2

5 24
5 �4 1
5 24 2
5 25
5 25 1
5 25 2
6
6 4
6 41

( 6 41 1
6 9
6 90
6 90 1

6 90 2
6 90 3
8
8 1
811
8111

8 13
8 13 1
8 14
8 14 1

8 14 2

8 2

8 21
8 21 1
8 21 2
8 21 3
8 22
822 1

8 22 2

8 8
8 �4
8 84 1
8 84 2
8 84 3
9
9 2
9 24
9 24 1
9 24 2

9 3
9 31
9 31 1
9 34
9 34 1

9 34 2
9343
9 34 4

9 4
9 44
9 44 1
9 44 2
9 44 3

9 8
9 84
9 84 1
9 84 2
9 84 3

'9 84 4:

9 84 5

9 84 6

9 84 7

9 84 8
9 84 9·

,

9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3

9 94 4

Edital de Citação
5.000,00

Lure seus males e poupe seu

bom dinbeiro comprando na O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz'
FARMAGIA NOVA de Direito da Comarca de Iaragué do Sul, Estado

.e ROBERTO M. BORST de ôanta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

A que dispõe de maior sortímen- FAZ SABER .aoe que o presente edital, com o

to na praça e oferece seus arti- prazo de trinta (30) dias virem, ou dele conhecimento
gos à preços vantajosos tiverem, que por parte de CLENIO VILELA VEIGA,

Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá representante da firma IRMÃOS VEIGA;lhe foi dlrl

��� gida a petição do teôr abaixo descriminado: Exmo.
, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do

Sul. Vêm CLENIO VILELA VEIGA, por sí e pela
firma "IRMÃOS VEIGA", estabelecida à cidade de
Guaramirim, nesta Comarca de Jaraguá do Sul, e

Estado de Santa Catarina, através de seu 'procura
dor bastante, [ínstrumento procurarórlo anéxo]," ad
vogado infra assinado, inscrito na O.A.B., ';seção do
Estado de Santa Catarina, sob n", 916, com escritó
rio à Av. Mal. Deodoro 216, nesta' cidade, requerer
e expõra V. EKa., com o incluso CONTRATO SOCIAL,
o seguinte: Que em outubro de 1946, organlzaram

\�,��I.AI. entre sí e a firma com a razão social de "IRMÃOS
VEIGA", estabelecida' à cidade de Guaramirim, com

o filo de explorar o ramo de Indústria, Comércio e

Lavoura em geral. Que entre os sócios componentes
da firma, faz parre a pessoa de JAIR VILELA,VEIGA,
mas, aproximadamente, há dois (2) anos, esrá eusen-

ESUiMAGO. fíGADO f INIESTINOS re em lugar Incerto e não sabido. Que pelcf consen
so dos sócios, deliberaram a partir de janeiro de
1960, rransforrnar a atual firme em SOCIEDADE
ANÓNIMA, e o consequente aumento de capital.
Para que chegue a seu conhecimento, e futuramente
não venha alegar ignorância, relativo ao presente
caso, convlda-se a comparecer dentro do prazo de
trinta (30) dlas, a contar da publicação do Edital,
vir alegar ou comesrar o que for de Direito; reque
rendo a V. Exa., na forma do Art. 720 do C.P.C., a

presente Ação de NOTIFICAÇÄO JUDICIAL, me
diante citação por Edital, na forma prevlsre nos ar-

tigos 161 ínclso IV e 177 Inciso I, âmbos do CPC,
publlcando-se por duas vezes no órgão de imprensa
local "CORREIO DO POVO", e igual vezes no

II
DIÁRIO OFICIAL do Estado, pera que bem ciente
fique do que se está procedendo; bem como, notlfl
cando-se o Representante do Ministério Público;
obedecidas as formalidades da lei, e após homolo-
gada a sentença, venha produzir 05 efeitos de Direi
to, e os euros, como derermlna o artigo 723 do CPC,
entregues à peticionária. Dá, a presente, O' valor de
Cr$ 5.000,OQ, tão sómente, pera efeitos fiscais. Nês-

6M-:=�:::==::::::=:::::::::::::::::::-.::::::·" tes Têrrnos ·P. Deterlmenro (sôbre estampilhas esta-

�; • 1, duais no valor de e-s 4,00, devidamente inutilizadas,
li ._ !llo seguinte): Jaraguá do Sul, 21 de Novembro de
ii ...., li 1969. (e) p.p. Reinoldo Murara.
II • !I' DESPACHO: A., à conclusão. Em 23/XI/69.
ii .,: I� (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz de Dlrelro,
11 • 'c CD CD 07J Conclusos os presentes euros, levou do MM.
li I-l

gS 'O gS -g g. Juiz de Direito, o seguinte DESPACHO: Expeça-se
fi fiWl D ] � � -! � edital, a ser publicado, na forma da leí; uma (1) vez
ii
.,

00
'"' CD CD no Diário da. justiça e duas (2) vêzes no . jornal

II.. O � � &:: � � "Correio do Povo" local. Em 26/XI/59. (a) Ayres

III· �
CD � CD :: s Gama Ferreifa de Mello - juiz de Direito.

I! tIIiJIJ
"< CD] � E, pera que chegue a público e conheclmento

ii � � � 'O � "; 8 11
do ônr. JAIR VILELA VE;IGA, foi passado o pre

II _, ,Sl §.9 � 8 rD II 'sente ediral, com o prazo de trinta dias, que será
I! (if) P:: 8 o q:: CD.9 li afixado no lugar de costume, às portas do Forum, e

li « � .@ � o§ g. � li publicado pela imprensa local e nc Diário da Justiça.
II 'O li Dado e passado nesta cidade de jaraguá do Sul,
fj • CD

00, < CD II,II ::iS aos vinte e oito dlas do mês de Novembro do ano

ii • II de mil novecentos e cíncoenra e nove. Eu, Amadeu

ii « Il Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

!! III i! (a) Ayres Gama Ferreira de Mello
ii .. Iuíz de Direito
\6::::::::::=:::�=:::::::::::::::::::::::::Ji A presente cópia coníére com... o original; dou fé.

jaraguá do Sul, 28 de novembro de 1959.

/

FOMENTO
Fomento da Produção Vegetal
Despesas Diversas

Aquisição de Sementes,' Máq. e Transporte
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
E ANIMAL

� Despesas Diversas
Compra de Remédios e Inseticidas 58 800,00
Aluguel do Prédio onde funciona ACARESC (ETA) 48.000,00
Pessoal Fixo

Escriturário Padrão Z·7
Inseminador Padrão Z·19
SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Industriaís Fabris e Manufatureiras
Material de Consumo

Aquisição de Tubos e Cimentos
Serviços Diversos
Pessoal Fixo

Zeladores de Cemitérios, sendo 1 Padrão
Z-14 ef Z.
Escriturário Padrão Z·22 '

Mecânico Padrão Z-21

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Administração Superior
Pessoal Variável

Operários do DSG, Serviço de Ruas, Pra-
ças' e Jardins 70.000,00
Material de Consumo ,

Para o serviço de Ruas, Praças e Jardins 300.000,00
Despesas Diversas

Aquisição de Combustível para os Veícu-
los da Municipalidade 400.000,00
Desapropriação por Necessidade de Utili-
dade Pública 50.000,00 1.450.0g.o,oo
CONSTRUQÃO E CONSERVAÇÃO
DE RODOVIAS
Pessoal Variável

Despesas com Oonservação das Estradas
Operários do D.M.E.R.
Para ESlados e Projétos
Material de Consumo

Aquisição de Material para Construção e

Conservação de Pontes 3000.000,OO!
Aquisição de Ferramentas 30.000,00 1.370.000,00

Iluminação Pública
Despesas Diversas

Iluminação Pública da Cidade
Iluminação Pública de Retorcida
Energia para Diversos Motores
ENCARGOS DIVERSOS
Indenização e Restituições

.

Despesas Diversas
Restituições de Impostos de exerc. encerrados 5.000,00
-Terçc de Calcamento 600.000,00 605.000,00

32.400,00
46.800,00 191.000,00

100.000,00

64.800,00
50.400,00
49.200;60 264.400,00

PRISÃO DE VENTRE

Proporcionam bem-estar geral
facilitam a digest�o. desccn
gestionam o fígado, regutari-

zam as funções do �...'

500.000,00
500.000,00
40.000,00 II., Jaraguaense!

100.000,00
10.000,00
15.000,00 125,000,00

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

tir os que realmente
necessitam.

Encargos Transitórios
Pessoal Variá\1el

Extranumerários Contratados
Despesas Diversas

Construção de prédios asoolares e aqUISI-

ção' dos respectivos ierre�os� . ...

150.000,00
Salários Família aos FunClonarIOsMunícípats 115.000,00.
Consto de casas populares a Fun. Munícípaís 100.000,00
Construção do mercado municipal 1.000,000.00 1.429.800,00

Premios de Sego e Indenizações pl acidentes
Despesas Diversas

Seguro contra acidente de trabalhos 120.000,00
Seguro contra bens móveis e imóveis 30.000,00
Seguro' dos Motoristas e Trat. no IAPETEC 30.000,00 180.000,00

Subvenções, Contribuições e Auxilios
Despesas Diversas

Contribuição ao IAPI, IAPETEC, e SESI 150.000,00
Contribuição a LBA 10.000,00
Para Custas e Emolumentos previsto pelo
Decreto-Lei Municipal n". 93, dê 1-4-42

Subvenção concedida por lei à Diversas

Instituições
Auxilio à Associação Beneficiadora das

Senhoras Evangélicas de Jaraguá do Sul

Subvenção ao Jardim da Infância Divina
Providência I

Subvenção ao Jardim da Infância da Es

cola Jaraguâ 16.000,00

Gratificação a 5 Diretores de Departamentos 18.000,00
Contribuição à Associação Catarinense dos

Municipios )2.000,00 245,000,00 I Fósforo, Cálcio, Arseniato I

DIVERSOS e Vanadato de s ó d i o
.

Despesas DiversaR
Despesas Imprevistas
Aquisição de Placas
Subscrição de Ações da SELESe, Lei Mu-
oicipal 14/58 . .

31l.600,oo
.

Restos a pagar vindos do exerClCJO de 1959 288290,00 433890,00

TOTAL GERAL ....Cr$ 11.000 000,00

64.800,00

8.000,00

10.000,00 O Escrivão - Amadeu Mshfud
''\

'f .

5.00,0,00

16000,00 CONTÉM Dr. ferDando H. �'pringmannEICELEITES
ELEII'F.NTOs . TOIfICOS

CIRURGIA DO ESTÔM;AGO ...

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico 'Precoce do Cancer na� senhorasTOnlco dos convalescentes
Tonico dos- desnutridos

100.000,00'
10,000,00 .-

'C on sul t ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.·

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra�

quiticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I .

lOMBRIGUEIRA MIIANeOßA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cartas 'e Consultas ij�":""'''C:-
:� �� :( �.� '\:i J� I. �' M

•.•••
.t.:I. .t.:I. :I. ••••�.�:I. .t.�•• : �.�:I. o· ..

·,···:I..t·.t
..

··:B
(., # .

. I
p. .J

· M. & cu. - jaraguá: Somos contribuintes li L I D E R AB SO LU TO EM E'CO NOMIIA ii
da AJAN. Como pessõa jurídica, temos ,Ebrigação 8 :J
perante o fisco (Impôsto do Sêlo e de Renda) na : �

r-

����OO�OO��OO�OOOOOOOOOOOO�OO���OOOOOO��OOOOOOIOO�OO��OO�OOOO�OO�OOOOOOOO�OOOOOOOOfi�0000000000000000
00 '00

I fimpreza de Trans lortes uPRENZEL'" 5. A. I
100 Av. G�t�l���r��s, !:Bc!x�p�s!, ::.� F�n��4-392 .'erA. Transportas' Rodoviários Boi geral =0012:m Enderêço Telegráfico: "FRENZEL" J 2:3S
.' ,

.

Transportes' em caminhões p r 6 p r i o s com entregas de

�. A G Ê N C I AS: domicilio a domicilio nas praças de CU R I T I B A, CA- �
� CURITIBA.- Rua João Negrão N. 1900 - Fone, 121 Tr�d�ãO NOINßAS, JOINVILLE, JARAGUÁ D� SUL, BLUMENAU, �
• JOINVILLE - Rua 15 de Novembro, 786 - Fone, 632 RIO 4)0 SUL, INDAIAL•.TIMB e IBIRAMA. '�.

,

• TIMB6 - F. Domning ,IBIRAMA transporte li
fi BLUMENAU Rua S�o Paulo. 1184 - Fone, 1414 ,rodoviário Aceitamos cargas' para qualquer parta do Paraná �
ms RIO DO SUL - Avenida Rui Barbosa s/n. e Santa Catarina com despacho. m

• ' I
.

.�

� Dispomos de amplos armazena para .carga em trânsito bem como perfeito serviço de despachos junto à ,�

I Alm�ja a ��u� ami�os �;def;;;;;;a;;á -r;lita�;t;r;a ;��;;��ia�á��dPn;ul ���orr�r �o �no �OYo I
oo�oooooooooo��oo�oooo�oooo�ooOO���OOOOOOOOOO�OOI.OO����oooooo���oooo�oooo��oo�oo�
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sai.de
.
férias?

�,�OO�"��.��OOiii��i100� Clube de Tiro,
� " m Caça .. e PescaO Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz 00

a
�, /.

.

.

- �
"M h I R d "de Direito da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado 00

'

, Q l!lld dOO' arec a on on
de Santa Catarina, Brasil, na

for.ma
da lei, etc... 00 a e

ua 1 a e

'1 Noticias vindas da Oe-
FAZ SABER aos que o presente edital de 00 '

. \ S bor pUal dão-nos conta de que
ci�ação, com.o prazo .de trinta (30) d.ias, virem ou

I' .

a na Assembléia Legislativa
dele

A
conhecimento tiverem, que por parta de . 00 do Estado, o deputado

ARCANGELO PIOOININI e sua mulher LAVINA � Aroma � AUir Weber de Mello, en-
PIOOININI. foi me dirigida a petição do teôr se- m

m:! caminhou projeto de Lei,
guinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Oomar- 00 m declarando de utilidade
ea de Jaraguá do Sul: Arcângelo Piccinini e sua 00 "Jütt,e" �

••

tt I pública a entidade des-
m�lher. Lavina Pieciuíní, bra�ileiros, casados,. pro- 00

U e
p�r.fiva do nosso muní-

prietäríos, dömioíliados e residentes nesta CIdade 00 crpro.
de Jaraguä do Sul, por seu bastante procurador, m:! sempre r

,

00
-----.----

o advogado ao final assinado, inscrito na O. A. B., �
11 Engraxate espancadoSecção de Santa Catarina, sob o no. 315, vem mui m pre�erl·do'respeitosamente perante V. Excia., 'com fundamen- � II Em Porto Alegre um

to no artigo 454 e seguintes do C6digo de Proces- 00 -----------. � I popular espancou um en-
so Civil e arts. 550 do 06digo oi-u, expôr e afinal

E . 'orrefaça-o e Moa'gem C A R L H. f. J U·· ." E 00 graxate, velendo-se para
requerer a V. Bxoia. o seguinte: Há mais de vinte m:! tanto de uma cadeira.
(20) anos os Suplicantes transferiram sua residên- � Outros populares que as-
cía de LUIZ ALVES, nêste Estado, para para esta zm sistiam a cena sangrenta,
cidade de Jaraguá do Sul. Antes disso já ocupa- � Rua Angelo Piazers. 144 00 investiram centre o agres-
vam com ânimo de donos um terreno situado na- 00.. ã d S I Santa Catarina 00 sor, o .que motivou a
quela localidade de Luiz Alves, na parte que hoje m:! aragu o. u

00 intervenção da policia.
integra a comuna de Guaramirim, Comarca de � . (26 ANOS DB BXISTBNCIA) � Indignados acompanharam
Jaraguá do Sul. 'Dito terreno tem a zm· '" zm os policiais até d delega-
área total de 31.600 m2. e as seguintes confronta' 00 ' .

' 00 ela, protestando conrra o
ções: frente, com 293 metros no Rio'l°. Braço do ����������������OOOO������������ deshumano acontecimento.
Nor�;fund�,oomW4metros,oomDom��Soo- ._�� _

buri e José Bompane; e do outro lado, com 211 , _

I •••••••••••••••••••metros, com terras de Escolina Costa Spezis, tudo Novo orgao de c asse
�onforme o anéxo gráf!co. Sôbre referid� im6vel, Recebemos

-

atencioso Joaçaba, Diz a circular:lá antes. de se trans�erlrem p�ra Jaragua do Sul, oficio da Associação «Deseja esta nova entí
o� Suplicantes mantm�am, e ainda mant_?m planta, Profissional das Indüs- dade de classe manter
çoes .� pequenas benfeitorfas, pelo que vem,manda, trias de Produtos Suínos, com êsse conceituado
pacíffoa e contmuame�te com ammo de donos, s�m I Carnes e Derivados do órgão da imprensa na
oposiçao ou contestação de quem quer. que �e]a, Estado de .Santa Gatarina, cional as melhores relaocupando c0!D� se lhes pertencesse ref.e�Ido imóvel. com séde e fôro da ções e, principalmente,Nestas oondlções, como, queiram Iegitimaa a s�a cidade de Concórdia, colaborar de forma mais
posse, requerem a V. EXCla. se digne designar día, comunicando a Bua díre- ampla com V. S. afim dehora e local, para com �s �estemunhas aba!x� ar- toria provisória, que é a que possa continuar a
r�ladas, que 9ompa�ece.r�c l!ldependente de íntima-

seguinte: Presidente, Dr. bem desempenhar as
çao, p�oceder·s.e a [ustificacão

.

do
. alegado! sendo Vitor Fontana; Secretá- importantes mi s s õ esapós c�ta�os pessoalmente os atuais �onfrontant!s, rio, Pedro Zimmermann afétas aos Interesses da

seus ��n]';1�ues, ,se .casados forAem, Citado, o örgão e Tesoureiro, Atilio coletividade nacional».do Mínístérto Pl!-bhco, na pe8�oa do Dr. Promotor Pagnoncelli, respectiva- Nossos cumprimentosd� Oom�rca, e .amda, por. �dltal, com � praz� de mente diretores de in- à novel entidade de
t�lDta dias, os �nte:essad08 IDc,e�tos e n80 .�abldos, dústrias situadas em classe e sua diretoriadI�pensada a .eltaça� �o DomIOIo da UDlao, �ac8 Concórdia Blumeneu e provisória.reiterada Jurlsprudêneia do B.T. Federal. Seguidos '

os

.dem.
_ais tr.âm. it.es. lega. iS., esperam os. sU.'P.liC.·...an.t.e.. s, ·1 f I ,I I .1 I PlnZfftft Isejam recot;lh�cid.Q� nl\. posse qu� t&m sô�b.r� o. i�9- __

veI, expedindO V. Excia. em seu favor, o respecti- 1-___

va título. Protesta-se pelo depoimento pessoal de
quem contestar a ação. por inquirição de testemu- '_�----J-A-R-=AGUÁ DO SULnhas, vistorias e demais gêneros de prova em di-

"

reito permitidas. Junta-se. à presenie uma procura-
ção, um. "croquis" do im6vel usocapiendo e o' talão Serviços fotográficos em geral
comprovante do pagamento da taxa judJciária. Dá-Fotografias c o I o r i das a óle'o
se a presellte para efeitos fiscais o valor d'e Cr$. Secção para amadores. oferece:10.000,00 (dez mil cruzeiros) (sôbre estampilhas
estaduais no valor de Cr$ 8,00, de.idamen�e inuti- Aparelhos e acessórios de classe
lizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul, 24 de junho filmes dilS melhores marcas - Projetores
de 1959. p.p. (a) Priamo Ferreirado Amaral e Sil�a. Albuns - Material fotográfico.
RóI das Testemunhas: Antônio Vigini, Mario Dala - ATENDE A DOMICíLIO -

IRosa 9 Augusto Oalhone, todos residentes n/ cidade.
SENTENÇA: Vistos, etc ... Julgo, por senten. Em G UA RAM I R IM: todlll IIS sextlls-/ei'lIs

ça, a justificação de fls. e fls., para que' produza -...&.------------------=-
seus juridicos e legais efeitos. Façam-se as citações
requeridas. Expeça'se carta pre'catória a fim de
que seja citado, em Florian6polis, o representante
do Domínio da União. Cite - se, com o prazo de
trinta( 30) dias, os interessados incertos, por edital,
a ser afixado no local de costume, e publicadO
uma (1) vez no Diário da Justiça do Estado e duaS
(2) vêzes no jornal local. Custas pelo justificante.
P. R. I. Jaraguá do Sul, 3 de dezembro de 1959.
(a) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito.

Em virtUde do que cita e chama, a todos
quantos interessar possa e direito tenham söbre o

imóvel requerido, a virem no prazo legal, alegarem
o que jujgarem a bem dos seus direitos. E, para
que cheque ao conheciment.o .de �odos e ninguém
alegue ignorância, manda expedir; o presepte edi
taI, que será afixado no lugar de costume, publi·
cádo pela imprensa local e no Diário Oficial do
Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos quatro dias do mês de Dezembro do
ano de mil nO'gecentos e cincoenta e nove. Eu,
Amlleleu Mala/uel, Escrivão. o subscrevi. (a) Ayres
Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direito.

A presente c6pia confere com o ofiginal; dou fé.

Jaraguá do Sul, 4 de Dezembro de 1959.

O Escrivão ·1 AMADEU MAHfUD

Troque as SUjS Notas. Fiscais
Afim de

.
conóorrerem ao sorteio que

será realizado no mês de junho de 1960, a
Coletoria local já iniciou a ,entrega dos I

CERTIFICADOS em troca de Notas Fiscais"
quando o conjunto, das m�sma� corr�spon·
derem o total do valor SImbólIco de Cr$.
'3.000,00 (Três Mil Cruzeiros).

Edital de Citação,

t:

t
Profundamente consternados comunica

mos a todos OI!! parentes, amigos e conhecidol
o passamento do nosso espõso, pai e avô,

Agradecimento

Augusto Sch'tltlarz,
ocorrido no dia 27 de Novembro p. p. contan·
do a idade de 62 anos e 26 dias, vítima de
atroz enfermidade.

Por intermédio deste agradecemos a tó
dos os parentes, amigos e conhecidos pelo,
acompa'nhamento do extinto à sua últlma mo

rada, bem como aos queridos vizinhos que
auxiliaram Cl famiJia enlutada nas horas mais
difíceis.

Agradecemos igualmente a representação
das Socieäade Lavoura Três Rios do Norte,
Sociedade Atiradores Três Rios do Narre e

Sociedade Recpeativa e Desportiva Amizade,
bem como aos srs. Mário Tavares e Wolfgang
Reichert pelas pillavras proferidas no Cemité
rio de Três Rios do Norte.

.

Especialmente agradecemos aos Drs.
Alexander Otsa e Waldemiro Mazurechen,
pelos cuidados médicos, aos funcionários do
Hospital S.' José e' ao Rev. Pasfor Klirl
Gêhring, pelas palavras de fé Cristã pronun·
ciadas em casa e perante o túmulo.

Agradecemos, finalmente, pelo envio
corõas, flôres e cartões.

Jaraguá do Sul, Novembro de 1969.

Â Família en/utaele

fotogràfe tudo com a

KAPSA
• preço popular
• até criança usa

com sucesso

• inquebrável
• usa filme
econômico 6x9

Se prefere mais econômica - BIEKA

À venda em FOTO PIAZERA
JARAGUÁ DO SUL

A catastrofe de Frejus

-----------------------

IE PUSOAS 1t11 UIAÓO co.
_ RESULTADO o PlPULAI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a lIfU Af. TUt • OBUIIS.
o .,...... '. 8age. o ConItAa. o
........... PulmOM•• P...
PrM.. o.r.. o ..

...... c Qu do Çabe-

..
·

-aba..... c?
CeMu m6tQloo

...... 'p.pul., dopu,...".

ELIXIR 914
,.......- .,..AIetao� Acrad..
...... � I•. Aprovado c..

.......aar ao ........... da SI.
"US_ Reullat.SMO d. m••
•••,..... p_'o O. N. S. P.

MUDAS

Duas árvores e metade resto foi levado pelas
de uma casa permanecem águas, quando se rompeu

milagrosamente em pé a represa de Malpasset.
, '270 .pessõas morreram,onde outrora se achava o inúmeras outras foram fe�

centro de frejus, na Côte I ridas, e a devastação foi
D'Azur - frança. Todo o imensa.

Frutiferas e

O,.namentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiras, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc.' 'Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

!Jeçam Ca.álo·
go Ilustrado

LeopoldO Seidel

Corupà
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Die meisten HeUmittel kom
men und gehen. Bei einigen
verhaelt sich dies aber anders,
sie ueberdauem alle wechsel
vollen Zeiten' und erfreuen
sich von Jahr zu Jahr eines
Immer groesser werdenden
Abnehmerkreises und dies
sind. die wertvollsten Medika
mente. Zu ihnen zaehlt "EU
FIN", das altbewaehrte Mittel
zur Behandlung des Asthma
Bronchiale besónders zur

• • Prophylaxe des drohenden
�falls!
Rechtzeitig (!) � also schon

bei den ersten Anzeichen des
Anfalls - eine Tablette
EUFIN! Als Vorbeugung ge
gen Anfaelle waehrend. der
Nacht und in den fruehen

Morgenstunden nehme man

abends vor dem Schlafenge
hen 1-2 Tabletten.

I· Apotheke "Sch.ulz"
I JABAGuA DO SUL

MBDIKAMENTB. UND PARfÜMBRIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, ,des
"

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den gering.ten Preisen bedient

t Todesanzeige und
Danksagung

Hierdurch teilen wir allen Verwand
ten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht mit das es Gott den Allmaechfigen
gefallen hat, em 28ten. November 1959 meinen
lieben Garten, unseren líeben Vater, Grossvater
und Uhrgrossvater,

Otto Radünz,
im Alter von 65 Jahren, 6 Monate und 11 Ta
gen, in die Ewigkeit abzurufen.

Gleichzeitlich danken \vir allen die uns

in diese Stunde hilfsreich zur Seite srenden,
besonders Herrn Pastor Rosenbauer fuer seine
trostreiche Worte im Hause und am Grabe
und alle die den Sarg und Grab

\.

mit Blumen
schmückten und Ihm zur letzten Ruhestätte
begleiteten.

Fa.ilie OfTO RADCJNZ

DENKSPRUCH
Rasch tritt der Tod den Menschen an;
Es 1st Ihm keine Frist gegeben,
Es stuem Ihm mitten in der Bahn
Es reilst Ihm Iod vom vollen Leb_en,
Bereitet ode nicht zu gehen, .

Er muss vor seinem Richter stehen

Rio Cerro, November 1969.

./ I

••••••

Até fins de t 960, cerca
de 340 mil veículos de
Iabrlcação brasileira dos
diversos tlpes, estarão em

tráfego em todas as estra
das e avenidas do país,
representando

-

mels de ÕO
por cenro da nossa frota
rodante.
Bsre afirmação foi feita

pelo sr. Lucio Meira, se

cretário geral do Conselho
do Desenvolvimento e

presidente do GEIA, ao

presidir, em São Paulo,
a inauguração das novas

instalações da Fábrica
Walita, que produzirá pe
ças pera a indústria auto
mobilística, tais como mo

tores de arranque, gerado
res e motores para limpa
dores de parabrisas.
Referiu·se ainda o sr.

Lucio Meira, a indusiria
de tratores, prestes a ser

implantada no Brasil e

cuío ponto de apoio é a

indústria automobilística,
com seu diversificado
parque de auto-peças.

--

EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E ARQUITETURA DA DÉCIMA REGIÃO

EDITAL No. 34

Pelo presente, .törno público, que o Sr. i José
Panstein . requereu a êste

. Conselho o registro a Ti
tulo Precário como Construtor, pare o município de
Jaraguá do Sul, de acôrdo com-o .parágrafo único do
art. 60. do Decreto 23.669 de 11 de dezembro de 1953.

Ficam, pois, convidados os profissionais lnte
ressados já registrados nêste Conselho, a se pronun
ciarem .a resplero, para o que lhes é concedido o

prazo de 30 dias, a conter da publicação do presen
te Bdital.

Ieraguã do Sul, 17 de novembro de 1969.

BagO. Civil -.CELSO RAMOS FILHO
Presidenle do CREA da 10a. Região.

Constituiu motivo de grata satisfação aos familia
res, à Indústria Reunidas Jaraguá S/A. e à sociedade
jaraguaense em geral, o retorno do jovem e dinâmico
industrial Dr. Rodolpho Francisco Hufenuessler, dia 2 do
corrente, procedente da Europa. Durante cinco mêses
percorreu diversos países do velho mundo, deles se
destacando a Alemanha, a AURtria, Bsparíha, Portugal e
Italía, onde se demorou em estudos lIgados às ativida
des das Indústrias Reunidas Jaraguá S/A. no campo do
desenvolvimento da indústria química, notadamente da
exploração racional de óleos cítricos, cujos melhora
mentos a serem introduzidos na veterana emprêsa, por
certo, virá aumentar as condições de riqueza e de con
forto do povo desta. terra. Economista experimentado
na faina diária, coadjuvado pelos demais diretores des
ta importante e única unidade industrial em nosso meio,
bem sabe que a maior ou menor intensidade do parque
industrial de uma oomunidade, reflete o índice mass
seguro de seu progresso e de que só os povoa que
possuem indústria própria e moderna se podem consi
derar economicamente independentes. As indústrias bem
montadas possuem a alavanca propulsora da riqueza,
não permanecendo estacionárias e .caudatárias dos paí
ses índustríalízados, As periódicas viagens de estudos,
as observações meticulosas nos grandes centros do
mundo, onde se possam apreciar indústrias extrativas,
agricolas, comerciais, manufatoras ou de transportes,
levam ao ilustre viajante à novas metas, situando a
indústria com o seu destaque na economia pOlítica como
criadoras ou como distribuidoras de riqueza. É através
da atividade extrativa, "arrancando" racionalmente do
solo a matéria prima; a agrícola, procurando modificar,
aperfeiçoar e. aumentar a produção vegetal; a comercial,
assegurando a partilha e a permuta dos bens e dos
produtos de consumo; a química com as suas comple
xas formulas· e ensaios de laborátório; a manufatora
utilizando e transformando as matérias primas forneci
das pelas atividades extrativa e agricola; a dos trans
portes assegurando o desolamento das coisas e dos
homens, tôdas essas atividades foram dadas a observar,
por certo, ao Dr. Rodolpho Franoisco Hufenuessler, em
Bua viagem de estudos, porque tôdas elas têm aplicação
imediata na importante emprêsa jaraguaense, porque
tôdas elas dependem uma das outras é completando-se
formam o ciclo da atividade econômica das Indústrias
Reunidas Jaraguá S/A.

.

.
De parabens está o Dr. Rodolpho ,Francisco Rufe

nuessler, de parabens estio todos aquêles mentores da
Emprêsa para a realização· deste empreendimento; seus
organizadores pelas provas de visão que tio bem com- ,

preenderam os sãos peopösítcs de melhorar e aprimorar
uma florescente atividade industrial de Jaraguá do Sul.

Em breve, pelo afluxo de nOTOS negócios que esta
in�ústria, fatalmente, atrairá, o coméroio sentirá como
que um' novo sangue a circular-lhe nas artérias rejuve
nescidas pela aplicação de metodos modernos, fruto de
exaustivos estudos, fruto da adaptação de conhecimen
tos especializados ao nosso meio.

"Correio do Povo" dá as suas bôas vindas ao
ilustre eapítão de indústria, ao mesmo tempo que se

congratula com diretores e acionistas, almejando que
de8sa viagem de estudos a indústria prospere, produ
zindo os almejados frutos, para galardão de seus orga
nizadores e felicidade e progresso de nossa terra.

t Todesanzeige und
Danksagung

Hiermit geben wir unserem Verwand
ten, Freunden und Bekannten die schmerzliche
Miueillung dass es Gott gefallen hat, unseren

líeben Gatte, Vater und Grossvater, ,

Augusto Schwarz,
am 27 ten. November 1959, im AUer von 62
Jahre und .26 Tage, nach langen und schweren
Leiden in die Ewigkeit abzurufen. Herzlich
danken wir die lieben Nachbarn die Uns in
die schweren Stunden hilfreich zur Seite stan
den und besonders Herrn Pastor Karl (Jehring
fuer die Trostworte im Hause und ern Grabe.

O a n k e n Herrn Dr. Alexander Otsa u.
Waldemiro Muzurechen fuer Ihre Ärtzliche be
muehung w a e h r end seines Krankenlagers,
Schwestern des Hospital São José, die Vereine
Sociedade Lavoura Três Rios do Norte, Soco
Atiradores Três Rios do Norte, Sociedade
Desportiva e Recreativa Amlzade, fuer die be
teillgung und Blumenkränze, sowie Herrn Mário
Tavares und Wolfgong Reicher. fuer die An
sprachen am Grabe.

Ferner danken wir alle die, die durch
Aufrichtige Anteilnahme des Verstorbenen Ihm
das letzte Geleit gaben, die uns Karten zusend- ,

ten und die de Sarg und das Grab mit Blumen
schmückten. •

Die Trauernden Hinterbliebenen

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Sociedade Gráfica TIPOGRArlA I
00

,-

I

' PAPELARIA �

I AV E 'N I DA, Ltd a. LIVRARIA, I
� IMPRESSOS DE Livros Comerciais - Materiais Escolares Papéis de todas as qua- �
� lidades - Grande sortimento de Artigos de Escritório -. Baralhos _. '00

I TODO GtNERO
• Albuns para fotografias _ Pratos de Bandejas de papelão e demals I

- � artigos do ramo. Cartões de Felicitações de tôda espécie .. PAPEL CELOFAN �
00 �
� �
�, �
� JARAQUÁ. DO SUL Telefone, 251 Avenida Getulio Vargas, 350 SANTA CATARINA �
00

'
'

�
00, c '.,

� �
�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO000000000000000000

.
....

O Legislativo Jaraguà- impostos sem número com 1 requerimento, e tríbuíram-se da seguinte
ense desenvolveu neste vão acabar, para satís- duas emendas. A banca- maneira: Bancada do
prímeíro ano em que se fação do povo jaraguà- da da UDN revela-se PSD: Raimundo Emmen
verificou a renovação de ense. Algumas ruas, re- maís uma vez estatistí- doerfer, 17;· Hilár.io A.
vereadores, período de ceberam um pouco de camente com uma enor- Schiochet, 3; Henrique
profícuo e construtivo tratamento. O próprio me vantagem sôbre oBoeder, 2; João M. Ver
trabalho em favor da funcionalismo,' ao con-, PSD, entre os trabalhos. bínenn, 2; João H. Car
coletívídade que os ele- trärío. do ano passado, legíslatívos desenvolvi- doso, 3; Julio Z. Ramos,
geu para essas impor- acaba de receber em dos, o que não têm agra- 27; Leonidas C. Herbster,
tantes Junções. dia os seus vencimentos. dado aos observadores 25; Erich Baptista, 5, to-

O trabalho dos edis Progredimos e aprende- pessedístas que a tudo talizando 84. Bancada da
jaraguàenses se preces- mos no nosso rincão que assistem sem que pos- UDN: Victor Bauer, 32;
sou normalmente e na a oposição é necessária, sam contornar a situa- José Narloch, 2; Murillo
maís absoluta correspon- porque é ela que em ção, resultando daí - B. de Azevedo, 52; Eu
dência a que se destí- última análise, com a extra-legislativo "'""" pro- gênio V. Schmöckel, 74;
nam, não obstante por sua intransigência, obrl- gramas de apupos, que Alvaro S. Píazera,: 2;
vezes resultassem deba- ga aos responsáveis o visam neutralizar a ação Mário Nicolini, 5; Al
tes acalorados em torno cumprimento de seu trabalhadora da nobre e brecbt Gumz, 4; Vale
das materíes sob, exame dever- e de empurrar a valente bancada mlnorí- 'ríano Zanghelini, 2; e

e houvesse a presidên- administração p a r a a tária dl;l UDR Com uma Francisco Pavanello, 2,
ela- que suspender tem- frente. Muita coisa falta diferença de 91 entre o totalizando 175. Projetos I

porariamente os traba- lazer ainda para tornar PSD e a UDN, os esíor- de lei - aprovados 21,
lhos até a harmonização ideal a vida pública do ços dos vereadores dís- rejeitados 3, balancetes
dos ânimos. Mesmo assim, nos s o município. É a 6, r e I a t ó r i o de 1958,
comparadas as' sessões democracia que se ma- vétos 2 - b á I a D c e t e
Iegislatívaa com inúme nifesta e é exercida com Janeiro de 1959.
ras de outros municípios. as armas que cada um

constata-se que aqui, à dispõe. Democracia que Na edição de 5/12/59
despeito das inflamadas é a luta incessante dos a peesídêncía da Câmara
palavras, dos apartes e que estão por baixo e Municipal publicou o

contra-apartes, um prín- o combate ststemâtico relatôr]o das atividades
cípío único conduziu os àqueles pelos que estão ........ de Fevereiro a'Novembro
vereadores, que se traduz por cima.' Nos trabalhos de 1959, com o que, oíí-
no imenso amôr que têm legislativos aparecem o ,"Mllilfllt cialmente, se tapa a boca
à terra e de bem servir PSD e a: UDN e o PTB daqueles que nada. tendo
os s � u s conterrâneos. na presidência da Casa. a fazer, inventam fanta-IDa discussão nasce a Durante o. período legís-

'tta•••b_
.siosas histórias de que

luz, - diz o ditado - lativo nada maís, nada � o Legislativo não traba-
que se poude aplicar na menos que 259 trabalhos f(epaflna fi. s. lha, 'que é inoperante.
maís ampla acepção da diferentes, entre proje- Os números comprovam
'palavra aos. integrantes toa-leis, requerimentos,

da penha, que as atividades e as atas
do legislativo [araguà- pedidos de informação, contem extrato dos trabalhos da Câmara
ense,

.

eís que, e por maís emendas, indicações e l(ept1fic� ean- refletem fielmente de
contraditório que pareça, pareceres interlocutórios �enfraJo, ner- que em Jaraguá do Sul,
a própria oposição, que foram apresentados. Des- m'a1i;:11 (18 os vereadores não só
se combateu ·em franca sas atividades coube ao ftmções Jo foram eleitos para rece-

minoria, levou ao chefe PSD 84 e à UDN 175, fígaJo. ber o seu jeton. Só isso
executivo a realização contando a presidência é uma grande coisa.
de obras que normal- ---- � �

mente não teriam sido
.

.

..'

realizadaL Vejam-se na ����OO��OO�������������OO��OO�����administração em geral, 2:3S
. ,00

a maior responsabilidade 00E· MOO' . õ' • • .,.'

na execução d.e s�us 00 rVIDO" enegollo 00 O mms efldente nuxllinr da EconomIa DomestIca!
de,:ere�, os. tuncíonärtoa 00 ' � -.

����,:�n��IO���j��:8su:: 00 ' .. , � LO , H I R S· O N N E N H O H L .

leis e outros documentos 00 1 FERBA.RIA I � .

já não apareciam. na 00 � Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 84/88
Oâmara, feitos à macha": 00 00do,porquelogorecebiam � I[jJf�:Jg�l Fa'br'Ice ,de C'arraçoas ���:���.������ � JAR·AGUÁ DO SUL
o seu co;rretivo. Até no· 2::6:S ••••:-.�.;:::.:

. ,."•••... ,;_." ms

��:.I���i�':.��O: .�::: ; Ferramentas de corte, etc.; r-ollliEi!!R
I,

J'A :RIEiElNi_Si!EO:!!Ell!5E"L!iI!!Tili5i!iii5E!R�I!!!ção desses serv}ços e �
.

- ii I . v

de outro� .qu.e nao apa- � � -----II�C-,R-U-R-G-/�fj-O-D-E-N-r,-IS-TI'I-I'---
tecem ofiCialmente com� 00' ES T R A O A N O V A

ms -

Iproduto da lavra mUDl-
�

. � I Dentaduras simples e funcionais
cipa). Mais seriedade se � JARAGUÁ D0 SUL - SANTA 'CATARINA 00 1'-'

.. ..

imprimiu nos gastos mu- 00 ' 00 C1�urgla e MolestJas da Boca .._/

nicipais, embora ainda 00 00 ii Diagnóstico precoce da piorréia �I·merecedores de reservas � C' F . l. � .. ,
. M ms ump"menta os seus reguêses. deseJando·lnes ms

-

•..'
-

e criticas sev�ras. e- 00 um NATAL Feliz e próspero ÀNO NOVO. � I ConsultorJO. Av. Getulio

varg.
as, 198.

I' lhor �o�am aplIcados os �'. \ 2::5:S •• J A R A G UA DOS U L
�aterlals. e fins �8pecí- ms ,00 1_ '

. ,

bcos. A� os t�oes de ��OO���������OO���OO������� .�. ����H�I�!�.

Os Trabalhos Legtstatives em 1959 Vá conhecer d,e perto o novíssimo'·

CLIMAI
VIT@RIA1960
���

o orqulho da indústrio nocloncl-;

policolorido

• o maior congelador existente, onde cobs um leitão

ou um peru, inteiros (32.200 �m3) I

• Ampla gaveta plá�tica ("Quick Freezer") para o

rápido conçecmanto de carnes e peixes,
• Possante e' silencioso compressor' P·91, econômico e

de alto rendimento, lcbrtcodo sob liçença da.
Tecumseh Produds Co. CU. S, A.)

,
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E5PORT.ES I P�r HOFE SAlDE I �����;r. nó,1f um esporte, no entanto há

]üfilgUil' do -('ui )°50 F I palses de grande adianta-

_) , � � � .0 LlpOr �. �:��� �:ll�:��p�:i��i�a�
É praxe cada fim de levaram o Ipiranga a deixar Seara. A verdade é que

adotam como matéria a
...
LAVRADOR AMIGO:

ano prestar-se balanço temporariamente as lides uma acentuada crise téc- se esruder nos bancos Durante um mês, a sua ACARESC realizou

das ativldedes do ano que esportivas. nica prejudicou o Baependí, escolares devido a sua em Járaguá do Sul, a Campanha de Divulgação
finda. I Os demals _ cumpriram jlrando-Ihe todas as espe- grande influência sôbre os do Plantio e Uso da Boja. Grandes foram as ati-

Embora parecendo pou- com brilho o compromls- ranças' de uma colocação nervos e J1fincipalmenle vidades que os extensionistas realizaram pereor-
co a primeira vista, o be. so que assumiram frente satisfatória. pelo poder que possue de rendo o interior do município afim de que você

lanço das etlvídedes es- ao público esportivo e a
desenvolver a inteligência pudesse receber todas as informações da Campa-

portivas em Ieragué, se glória de Campeão coube Também alguns clubes de quem o prarlca. nhà._, Nenhuma das principais localidades ficou

torna bastante grande, ao Botafogo F. C. de da divis/ão de amadores Em Iaregué do Sul sem receber a visita. Jaraguá Alto, Barra do Rio

porquanto, felizmente em Barra do Rio Cerro, que seguiram o belísslrno existe o Clube Iareguaense Cerro, Três Rios do Norte, Nereu Ramos, Ilha da

1959, verificou-se largo� numa campanha belissima exemplo de Baependr e
de Xadrez que no ano de Figueira, João Pessõa, Rio Molha e a Séde do

passos para o progresso conseguiu sobrepujar-se Acarai, reúnindo se e
59 desenvolveu grandes Município, ougíram e viram de perto, a Campanha

no setor esportivo lera- aos demais concorrentes. pleiteando da Liga Iara- atividades. A pri9cipal de Soja. As palestras que foram proferidas, os

guaense, ao lado de pe- O vice-campeão coube ao guaense a regulamentação atividade deste clube foi Iílmes que foram projetados, as exposições feitas

quenos, médios e graudes S. C. Paraná de Barra do de um torneio entre os
sern dúvidas o TORNEIO e as demonstrações realizadas visaram unicamente,

«senões», que ínevltavel- Ribeirão Grande. Também mesmos, o que foi rece-
DE XADREZ CIDADE DE � mostrar-lhe as graudes qualidades da Soja .como

mente aparecem e nen o Paraná teve uma parti- bído com satisfação pelos JARAGUA DO SUL, o planta que pode ser cultivada em qualquer terreno
sempre por displicência cipação bastante setlsíe- mentores da L.ja.D. Devido primeiro .' certame desse e que se constitue num ótimo adubo verde, numa
ou desleixo dos dírlgentes tória no campeonato cita- aos inúrr:eros serviços quilate a se realizar em bôa e rica fonte de proteínas pára os 11 nímaís

do esporte, muitas vezes dino de 59, sendo derro- prestados pelo Presidente nossa cidade. Com 22 quando usad� em forma de ração balanceada e

o que falta é a colabora- tado somente .pelo cem- da Liga Snr. Eugênio elementos disputando o no melhor alimento que se conhece para o homem.

çäo do público esportivo. peão. Gostamos imensa- Vitor ôchmöckel em favor torneio, alcançou este o - E por certo, a campanha agradou a todos -

Já no inicio do ano tive, mente da partida decisiva do esporte Jaraguaense, sucesso esperado pela di- razão porque -muítos lavradores se ínteressaram
mos a reallsaçäo do Tor- do titulo disputada por resolveram os presidentes reção do cl�be. .

em adquirir sementes para o plantio. A Campanha
neto Osni Mello, um ror- S. C. ,Paraná e Botafogo I dos clubes ímítulerern o .0 Campeao do rorneto foi feita-e tudo o que os extensionistas podiam
neío que visava selecionar F. C. no campo do prí- torneio de «Torneio Pre· fO_1 o sr. Aldo Prada, que fazer para a sua ampla divulgação, foi realizado.

dois clubes de cada liga, meiro. Vale a pena dizer sidente Eugênio Vitor nao chegou a ser derr?ta· Sabemos de que outros lavradores, .residentes em

pera o Campeonato Esta- que tanto Paraná como ôchmöckel». São' os se-
do em nenhuma partld�, Ilocalidades que não foram atíugldas pela Campa

dual por Zona. Disputa- Botafogo estavam com 2 gulnres os pertíctpenres do nem mesmo empalou st- nha, estão interessados em conhecer alguma coisa

rem-nó pela Liga Iere- pontos perdidos. No en Torneio Presidente Eugê· quer uma, ganhando todas a respeíto da Soj�; Para todos êles, teremos grande
guaense de Desportos, tanto a partida transcorreu nio Vitor ôchmõckel : elas. alegria em informar a respeito da interessante

C. A. Baependí, S; D. sem acidentes de ordem Clube Agua Verde, S. e'l
Outros elementos que cultura. Poderão, se o desejarem, chegar até o

Acarai, Seleto E. C. e disciplinar entre as assis Paraná, Botelogo F. C. e
se destacaram nesre c.er. Escritório Local da ACARESC, avo Getu1io Vargas

Estrela E. C. Os vence- têncías. O Paraná perdeu E. C. Estrela -que estando tarne foram: �r. Erich n-, 668, em Jaraguá do Sul, aonde receberão todas

dores foram C. A. Bapendí, o titulo em-sua casa e quase que inativo desde o Kaufmann, R a I m u � d o as informações que desejarem. E ao fim da Oam

e ,Seleto E. C. de Guara- soube respeitar seu adver- Torneio Osni Mel1o, re- Emmendoerfer,. E r I c h panha de Divulgação do Plantio e Uso da Soja, \

mlrím, não se sabendo sário que se impoz ao solveu sair de seu estado BIosfeld,OUo Hlendlma�er, lembramos a todos os nossos amigos lavradores,
bem ao certo qual dos mesmo apenas com e de inércia e proletar-se Norberto Haferma�n, Heínz de que com SOJA PLANTADA, TERRA ADUBADA,' RA.ÇÃO
dois foi o Campeão, quel escore mínimo. O Borafo- mesmo entre es clubes da Blosfel�, Dr. .Merío Teve- BALANCEADA E ALIMENTAÇÃO MELHORADA.

o vice. Em todo o cáso go, ganhou. o titulo no divisão de amadores. Este res, Ioäo Bens, etc. ...:..,-'--

foram oe dois para o campo do Paraná e soube foi um gesto que já me- .0 torneio de. Xadrez
Estadual por Zona, repte- igualmente respeitar os receu elogiosas criticas CIdade de Jaragua do Sul,
sentando o nosso esporte sentimentos do adversário. por'parte da crônica es. deu.no� a certeza de que

o .que cumpriram baslante Procurando por todas as porfiva, pois, vem demons. Jara�ua possue bons en·

bem� principalmente o formas satisfazer o desejo I trar claramente o interesse xadnslas.

�'aependí, que se não che· natural de espandir .cada dos clubes em meter-se
,-----'-----�

gpu a c1assificar·se para vez mais as qualidades em constantes atividades, Jaraguaense!
o" final do Campeonato peboJisticas de se1.ls alle- proporCionando aos alle·
Estadual, pelo· ibenos tas, vimo, logo terminado tas 9casião de demonstrar
obteve uma excelente ter- o Campeonato Estadual as qualidddes que real

c�ira colocação, e trouxe por Zonas. C. A. Baependí mente possuem, 'e por

para Jaraguá grandes ti. e S. D. Acarai disputando outro lado manter o público
mes de cidades circunvi- outro torneio de grande em cons�ante inleresse

sinhas, como aquele mo- envergadura, ou seja, o pelo esporte. O lider do
numental· jogo Baependi e Torneio Prefeito Carlos de Certame alé o momento é
América que baleu o re Paula Seara. Novamente o Botafogo, secundado'
cord de bilheteria, renden. viamos lOS nossos repre· pelo Estrela.
do Cr$ 100.000,00 (Cem sentantes enfrentando va

mil cruzeiros), coisa até lores do futebol Norte
então inédila em Jaragúá. Catarinense. Infelizmente

Simultaneamente com o
o Acarai, embora tenha·

Campeonalo Estadual por
nhos que reconhecer estar
o mesmo em uma fase de

Zonas, disputava-se em franca recuperação, não
- Jaraguá o CAMPEONA· eSiava ainda apto a cor
TO CITADINO, cognomi- responder plenamente a
nado de «o nosso cam

seus compromissos, con-
peonato». Todos com .

f I
olhos voltados ao título seguIu uma raca co oca-

ção o Acarai.
de Ca,mpeão, iniciaram' a O C A B d
I C A V d � C

.. aepen í,
uta gUél er e,�. . constitui um capitulo a
Paraná, Botafogo F. C., parte, nesse torneio, pois
Garibaldi F. C., Avai E. C. quando todos vaticinavam
e S. E. Ipiranga. uma colocação vantajosa

parö o Baependí, eis que
este decepciona em toda
a' linha. É dificil de se

ComillllOln�a�e A�rllCoRat I
FIM DE UMA CAMPANHA

JARAOUÁ DO SUL

Campeonato de Pesca ao Robalo

Em férias o pessoal do
,

Escritório Local da ACARESC

r=::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::�\

II Dr. Orlando Bernardino 'Ii
II ::

ii Cirurgião·Dentista !l
:I I!

ii
.

Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta li
ii ·i

11
- Pró te se - Clínica - C i r u r g i a - li

ii ii
II H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos !i
.. II

ii segunda - feira) ii

II Das 7 às 12- e das 14 às 19 hQ.ras ii
II Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) ii

�::::::::::=::::::_-�:::::--=::::::=:::=7=::::::::::::;:::::::::::::::=::::=::::::lj
---------------------------------------------------------------

Os Extensionistas do Escritório L o c a I da
ACARESC em Jaraguá do Sul, Engenheiro agrô
nomo Heli Corrêa e a Profa_ Hilta Garcia, bem
como a auxiliar de Eseritório Emilia Cordeiro,
entraram em férias a partir do dia 15 de dezem
bro. Por êsse motivo, a partir daquela dat�, o Es.
critório estará fechado. No próximo dia 8 de ja�
neiro, êle será reaberto, com o retôrno da srtá,.
Emilia Cordeiro e a partir do dia 14 de janeiro,
08 extensionistas retornarão a Jaraguá .

do Sul.
Por êsse motivo, esta ,coluna que vem aparecen�
do em todas as edições dêste jornal, graças a

gentileza dos seus r-edatores e diretores, só rea

parecerá possivelmente, no dia 16 de janeiro.
Aproveitamos desta oportunidade, para cum

primentarmos a todos os lavradores e suas fami
lias, desejando-lhes bôas festas, um bom Natal e

Ano Novo repléto 8as bençãos de Deus, que se

traduzam em lavouras com amplas colheitas e

saúde para todos.
SBRVIÇO DB BXTENSÃO RURAL

Eseritório Loeal da 'ACAltESC

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

I Seja tambem sócio
da AJAN, e procure
encaminhar á mesma,
todo pedinte que en

contrar em busca de
caridade pública.

O Clube de Tiro, Caça 11959 em Jaraguá, estes são
e Pesca, «Marechal Ron· os principais itens. O que
dc<>n» desta cidade, pro· podemos dedusir é que há
gramou para 10 de Janeiro muita coisa bôa e para o

vindouro um grande cer·' próximo tudo indica que
tarne de Pesca, o qual teremos maiores progres·
denominou de Campeona. 50S em nosso esporte.
to de Pesca ,ao Robalo, Progressos estamos certos

pois refere·se somente a que haverão, se houver
pesca do robalo. E' um interesse por parte dos
impulso DOVO para iniciar· mentores dos clubes em

mos o ano de 1960 com apresentar bons espetácu·
mais ardor, porquanto já los' esportivos e, se o

de anicio teremos um nosso público esportivo
campeonato que virá atJ:air souber 'corresponder.
par.a .

si a atenção_ da Feliz Natal e mui Prós
!!l�lofla da populaçao. O pero Apo Novo, prezado
exlfo �este ce�tame asse- leitor, e não te esqueças
gura alDd� mais pelo fato «Pelo Eßporte, o Brasil
d� possuIr o Clube de será mais forte».
Tiro, Caça e Pesca «Ma·

Futebol de Sala- rechaIRondon»,elementos
.

"

o verdadeiramente afiados -; - lElii il_ma_mil_lliil_IIIR um_uilll__II!l'B

O futebol de salão é um I Esport� enlre nós. Possue' :�r����:�; ��� p����t�:'111 1l\\r lMfllllrn°TI TI dlI 11}) '1lIrrp 11- ((l\ AlP, � 71P�T.PAlAll IIeeporte que despontou em o Ginásio uma ótima los que Irao pescar. 1lJ) o IVll ftll'UI J.D)«lL �lLlUI \.\U� ßl!1J� 'ii �\llilijl
Jaraguá precisamente no cancha cimenrada, onde O c.oncorrente que con- Iano que' se está findando inúmerlls vezes os guapos seguir 'maior número de ...-. �...A II' ,Ie,. apesar de pouca idade rapazes do Grêmio Espor· qUilos de robalo� será -.. '9 -v

dQ mesmo em nosso meio, tivo Rui Barbosa (Ginásio ofertado uma valiosa ca-

já conquistou um lugar de São Luiz) e o quinteto noa, oferra do sr. GERT
destaque. O Baependf Azurra, empolgaram a Breithaupt, Vrce-Presidenre Com escritório nésta, cidade à Av. Marechal Deodoro
possue um ótimo conjunto assistência com parlidas do Clube.
desse esporte, que já realmente interessantes e Quem dirige este clube da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c Ii e n te s "

apresentou se inclusive denflo do melhor nivel atualmente é o sr. Amadeu tA t't' tAb"
.

'

Ifora de Jaraguá do Sul, técnico. Necessário se fâz Mahfud, que não mede
man em es relO m ercam 10 Judiciário com os Escritórios

conseguindo agradar em que os mentores dos esforços pare assegurar o de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE DA TJUZ
rodas as vezes. Infeliz· outros clubes se interes- maior êxito possivel· ao Id J"1I 'S- F

'
-

mente o único adversário �em pelo novel esporte e campeonato que se avisio
com se e em omVI e e ao rancisco do Sul; está em

I'
do Baependi em Jaraguá prpporcionem aos atlélas nha.. I condiQões de, também, aceitar causas para aquelas Co·
é o Ginásio São

LUIZ·1'00flSiáo
se treinarem e Entre o muito que po- marcas, sem maiores onus para seus constituintes.

F,oram 08 Irmãos M�ristas poMer praticar esfe salutar diarnos apresentar como I Ios band�ran�s desse esponL sendo o aDO esportivo de .������������'�.'��.�.��;.��.���������

O Ipiranga, infelizmente,
não correspondeu as es·

pectativas de seus 8impa
tisantes e teve de aban- apontar as causas prepon
donar o campeonato. Quer derantes da fraca atuação
nós Iparecer que foram do Baependí no Torneio
motivos financeiros que Prefeito Carlos de Paula
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I "Seu Talão· Vale Um Milhão"
Do Fiscal da Fazenda sr, Antônio Zimmermann
aos Snrs. Consumidores e Varejistas! ...

Ao fazer suas compras, exijam a Nota
Fiscal, para poder concorrer ao sorteio de
"Seu Talão Vale Um Milhão". A Nota Fiscal
deve ser legal. Resumidamente a Nota FisCill
deve ter impressa a denominação de Nota
Fiscal, o número de ordem, número de inscri
ção do vendedor, via e nome da Tipografia
que a imprimiu, natureza de operação. A des
criminação do preenchimento da nora deve ser

feira de forma que fique bem expresso e claro
_

, quais as mercadorias, seu valor por unidade

II
e o roral.

-x-

Não aceite Notas ou Notas de Venda,
sern qualquer outra referêncle: Não valem pera
o sorteio. Caso lhe seja negado a Nota Fiscal
legal, faça a sua denuncia, assinada tambem
por duas testemunhas, ao Fisco local ou as

Coletorias na ausencia do primeiro. Confirma
da a denuncia, serão aplicadas multas aos

infratores, cujas multas serão desrrlbuldae,
20% ao denunclante e 30% à instituições de
caridade, a escolha do denunciante que indi
cará na ocasião do processamento do Auto
de Infração.

-x-

Alem da denuncia do consumidor, o Fis
càl da Fazenda irá fazer as suas visitas insis
tentemente ao comércio varejista, aíím-de ve

rificar a emissão de Notas Píscels, caso não
o fizer, serão AUTUADOS e aplicados a mul
re prevista em Leis que regula o caso.

,

Delegacia AUllllar de Policia de "aragual do S�l
,.-' Hilleilcil de Prateclo e ßllistRoeil a

Mllarlidade e a lotaneia de )arlluá do Sul
O ôr, Tte, Hugo Alves Garcia, Delegado Espe

cial de Polícia, municipio de jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atrlbulções, etc... Editai de Convócação

Leva ao conhecimento de quem ínreressar pos- Pelo presente ficam convidadas as associadas
sa, que por derermlnaçêo do Diretor de Caça e Pesca, pera a assembléia geral ordinária a realizar-se no

previsto no Art. 15, 19 e»3 de suas alíneas, é ter- dia lo, de janeiro de 1960, com inicio às 9 horas,
mtnantemente proibido pescar : numa das Salas do Clube Atlético Baependí, para

C) com redes ou aparelhos de arrasto de qual- deliberarem sõbre a seguinte ordem do dia:

quer espécie, tipo ou denominação, na pesca interior 10.) Dlscussêo e aprovação das contas da Di.
ou na litorânia;

.

. retoria. e do Parecer do Conselho Fiscal;
G) com dinamite ou Qualquer exoloslvo ; 20.) Eleíção da nova dírer, e do conselho tíscal;
'H) com substänc!e tóxicas; 3".) Assuntos de Interesse da Associação.
M� P?r meio �e c:!ualquer sis!em_a ou proc��so Não havendo número legal na hora aprazada, a

que preludlque .a crla.ç�o ou procneçac das especree assembléia funcionará 30 minutos após, com qual-

II
da fauna aquatíca a JUIZO do Servo de Caça e Pesca.] quer número.

As cercadas de peixes, fixas, de qualquer"de- jaraguá do Sul, 22 de Dezembro de 1959.
nominação, tais como currais de peixes. côvo, lequl, Otili. Erscbing Nicolini _ Presidente
tapagens, as esfaqueados e muradas.

O Exercício de pesca é permifilido aos amado- _- .

res brasileiros, rnedlame, pagamento de uma licença

Ianual de Cr$ 20,00, válida eré öl de dezembro do
ano civil.

.

NA FALTA De
.

Os ínfrerores destes artigos serão punidos com . ;.. ,

! a multa de Cr$ 500,00 a Cr$ 5.UOO,00, elevada ao APPeTITe
dôbro na reincidência.

'

jaraguá do Sul, 7 de Dezembro de 1959.

Tte. HUGO ALVES GARCIA
Delegado Especial, de Polícia

EDITAL
Assembléia Geral Ordinária

/

Magresa
Cançaço
Pellidea
Fraqueza
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II Representações Vitória "
'ij "'�========�============!!

ii D. II

------------� !! •• II.E. II S II.. \!
Dr. Waldemiro Mazureehen ii Av. Marechal Deodoro, 173 Fone,315 II

CASA DE SAUDE �.i!,i JARAGUÁ DO SU� Santa Catarina
IIIIRua Presidente Epitácio Pesôas N°. 70�

ii II

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
..il Rub-agentes da F.N.M. - Alfa R,omeu "Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças II

_ Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas II - Jeeps - Peruas - Aut��óveis DKW
II

- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização iii T r ato r e s d e es t e i r a e P neu. !l
- Ráios Intra-vermelhos e azuis. I

\

"'- 1 1
li
-.-------------- ------------ -----_j) • 1 ....1- �_......._ ..._ .._--_.__ ._......- __._-_ .._-_ .. � ....._ _--_.-- .....
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� 00
� �

ti I BEBIDAS I

I ('� /MAX WILHELM (� I
00 �

I S. A. li
� Malriz: Jaraguá do Sul Co • Assoc. WIMI Ltd.a. • Cu(itiba • Pr. Filial: Rio do Sul �
m Fone 222 Fone 468 00

�
� �

�
00

00 FA B R I CAMOS : REVENDEMOS com exclusividade: ;00 -00

; LARANJINHA BRAHMA CHOPP ;
m GUARANÁ, EXTRA- 60.000 BRAHMA EXTRA I
I REFRESCOS garrafas BRAHM� MAZBIER . .1
� GENGIBRE diárias CARAGU (extra forte) 00

00 GAZOZAS COCA-COLA 11
� XAROPES VINHO TINTO I
m VINHO DOCE 00

!il
BIT T E R S

VINHO LARANJA I
� ALCOOL E 'VINAGRE il

I Cachaça «FRI T Z» LICÓRES SORTIDOS I
00 CHAMPAGNE MICHIELON �
II o APERITIVO DOS FRIZANTE MICHIELON I
I QUE REALMENTE CINZANO - MARTINI - GINS im

I
EXIGEM O MELHOR!

.

RHUM - CONHAQUES, ETC. I
.OO�OO�����.OOOOOOOO�OO���OOOOIOOOO�������oo�oooooooooo�
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Ourítiba foi palco de lecimentos comerciais, de
graves acontecimentos predando as instalações
nos dias 8 e 9 do cor- e mercadorias. Carros de
reute. Presume-se que as frutas e bancas de [or
depredações tenham tido nais foram derrubados,
início com a recusa por havendo, inclusive, tenta

m
... parte de um dos estabe- tíva de incêndio. Os

Unl"'lpal5 lec.ime!l�08 comerciai�, na. estabelecimentos de sírios
'-" expedição da neta fiscal e libaneses foram os

que, como no nosso alvos mais vizados pela
O ano que se f i n d a proprietário (lote, quertel- reços, marcando-lhes o norma admlnlstretlva do Estado, concorre à oam- massa enfurecida, prove

obrigou aos lavradores a rão, secção, onde houver), prazo de , 15 dias pera Município. Da mesma for- pa�ha do. c�eti Talão oando um clima de ner

pagar pezados impostos distrito em que estiverem apresentar suas reclama- ma é o Irnpôsto Territorial Vale Um MIlhao>.
. I'

vosismo e de grande
de suas propriedades. Sem situados os prédios, nú- ções; tornando-se defini- Urbano, que será cobrado A desordem teve mlC10 tensão entra a população
preceder a um lançamento mero de ordem desses, o tivo para vigorar dentro sõbre as áreas excedentes pelas 18 horas, quando curitibana. Quando os

criterioso previsto no Cö- estado em que se acharem, do exercício o lançamento a cinco vezes à da parte diverso.s populares exal- ânimos. iam mais acirra

digo Tributário, a Prefei- se em. ruínas, em constru- dos que não reclamarem. edificada, médlenre a aplt- tades tnvaoiram estabe- �os, diveraos populares
tura .Muníctpal peseou a ção, alugados ou habita- Não sarisfei·tos os contri- cação 'da taxa de 5% sô- invadiram ti. J?róp'r�a
cobrar o Impôsto de Ex- dos pelo próprio dono, c bulntes, podemo recorrer bre os terrenos não edífl-

��ta U�
chefatura de policia, I:t;le-

ploração Agrícola com valôr anual do prédio e, ao arbitramento nos ter- cados e 2% sôbre os ex- dit� no Paraná, saindo

majorações em desacordo finalmente, tudo mais que mos do título VI da Lei cedentes edificados. Até ferido na refrega o pró-
com a legislação. Houve servir de base pare a bôa 79. Pelo jeito a Prefeitura 22 de Dezembro de 1950 prio Chefe de Policia.

multa grita com os au- organização do lançamen- preferiu, o lado mals co- pare fins de calculo fora� A�radOnl'mOn.tn Fortes aguaceiros acal-

meatos, que foram naor- to. Concluido o lança- modo e "menos cansetívo, fixados os seguintes pre- " UOlJ lJ U maram os ammos durante

dem de 100 a 200% e a meato será feito o aviso lançando os contribuintes ços: Ruas. de 1a. classe a noite, voltando as ma-

revolta daqueles que tive- a Iodos os contribuintes "ex-oficio" ou procurando de 500 a 1000 o mz: de Funcionários, motorís- niíestações na manhã

ram de pagar o trlburo lançados, com as respec- um e outro, o que consn- 2a. de 1 ,50' � 3,00 d� êe. ras, professores e operá- seguinte, quando popu

na Tesouraria, ainda hoje rtves importâncias e ende- tut um atentado a bôa classe de O 40 a t 90 o rios da Prefeitura Munlcí- lares quebraram as vitri-

sangra nos pezarosos co- m2 .
.!_ As �quisiçõ�S de pal de Corupé, vem de nes das lojas Amerioanas.

rações. Agora, esboça-se terrenos, a partir daquela público, por intermédio Policiais, a policia Militar
um novo assalto ao bolso Bo Isas Estadua I·S data deverão ser lançadas deste semanário, expressar -do Estado e o Exército
do contribuinte, desta vez pelo valôr declarado na o seu imorredouro agra- patrulharam os principais
com os Impôsto Predial e escritura. Nada disso foi decímenro ao Exmo. ônr, pontos da cidade, impe-
Territorial urbano. Lança- O Governo do Estado pagamento do impôsto feito. Nenhum levantamen- P.refeito, snr, W i II Y dindo que novas mani-
menros estão sendo expe- acaba de baixar decreto, de renda, ou caso con-. to se processou com a Germano Gessner, ao snr, Iestações 'venha a ocorrer.

didos que atingem até disciplinando a conces- trário,.a quantia paga. correção devida, constante Presidente Wal dem a r O comércio, no dia 9 do

90% do lmpôsto anterior. são de bolsas de estudos Verificada qualquer ír- do diploma legal, nenhuma ôchulz e aos demais coerente, amanheceu fe·
Não leva a Preféitura em e beneficios correlatos, regularídade ou dólo no provldêncla ee tomou em dignos. vereadores da ohadp. Algumas lojas que
conta ao que determine a a serem concedidas preenchimento dessas tempo pare dar atendlmen- colenda Câmara, a atitude I tentaram abrir os seus

Lei Orgânica dos Muni- anualmente e distribuido formalidades, será o to à Lei, procurando-se louvável do executivo e estabelecimentos, logo em

cípíos, que em seu artigo de acôrdo com os se- beneficio cassado, em indistintamente a todos os Ilegisiativo aprovando e seguida cerraram - as

159, letra "LU veda elevar. guintes gräus de ensino: qualquer época, e o contribuintes. Aos que se pagando o abono de portas, temendo depreda
qualquer imposto, além de secundário, industrial, responsáveldeverá repôr julgarem prejudicados nos Natal n.� base de um mês çõe_s. 'I'anques dC? Exé�cíto
20% do' seu valôr ao 'empo normal, superior, téc:t;lico o que haja rec-ebido. A seus interesses cabe recla- de vencimento. estao postados em dlver

do aumento. Ademais, não ou de artes. Segundo o classificação dos candi- mação pela desobediência Aproveitam a oportuni. sos pontos da cidade. As
obstante o número de bu- mencionadO decreto, só datos pelo número de dessas formaNdades re- dade para externar a suá lojas Americanas, o Banco
rocratas encarregados do serão concedidos bene- v!lgas existentes, fas-se-á correndo a prin�ipio, �mis- incontida satisf�ção e for- do Brasil e o Ba_!lco �Öf
setor fiscal, a Lei Muni- fícios para os cursos, sImultâneamente: pela tosameóle à Prefeitura. E mulam aos' brilhantes e E.stado do Parana estaq
cipaJ nO. 79, de 1950 está quando no Estado ou-no situação financeira do si isso não resolver re- esclarecidos homens pú fortemente guardados
sendo completamente ig- Município não houver pai ou .responsável; pelo corra

-

por esérito, d�ntro bl!�os e respectivas fa· p.or _militares.. �s .Asso
norada no que ela tem de estaQelecimento congê- aproveitamento escolar; do prazo. Si fôr despa- mlhas os seus mais claçoes comerClaIs, mdus·

especffico e essencial, com nere. As inscrições serão pelo seu comportamento chado desfavoravelmente sincéros votos de Bôas triais e rurais do Estado
franco prejuizo a todos os feitas de 2 a 31 de ja- na escola e fóra dela e, recorra à Câmara e final� Festas e um Feliz e expediram nota à popu-
contribuintes que estão

I
neiro de cada ano, pela maior idade. Os mente; si todas as' med1- Próspero Ano Novo. . lação, solicitando que se

sujeitos ao Impôsto Predial- mediante requerimento, proce�sos despacha�os das estiverem esgotadas e
mantenha ��lma. O m�r-

e Territorial Urbano. Não acompanhado dos se· favor!1velmente ser.a Ó persistir o lançamento in- V
' c�do mummpal �ambem

pode haver a pretensa guintes d o c um e n t o 8: relaCIonados e publica- justo, recorra ao judiciário. iaja OPrefeito nao escapou a Irra do

cobrança- da majoração, certidão de idade, prova dos no «Diário Oficial Só assim se por.á prdem povo, promovendo de-

sem que antes tenha sido de incapachJade finan- do EstadQ», registrando- na Prefeitura. Lembre-se Dia 28 de Novembro sordens. e 8stragos em

obedecido o seguinte: O ceira do pai ou tutor se o nome do ben�ficia- que os que funcionam na
deixou o nosso Município SU�8 • IDstala�õ.es.. As

I a n ç a m e nt o será feito corroborada por duas do, do pai ou tutor, do Prefeitura não são nossos
o Prefdto Waldemar prImeIras notlmas !n�or-.

anualmente por fun- testemunhas a visada estabelecimento de ensi· çbefes, nem lhes devemos Grubba que, segundo mam
. �ue _os pre]UIZOS

cionário da Prefeitura para pela autoridade escolar no e ano de curso. favores. São os servidores consta, foi à capital Per- materIalS sao da ordem

esse fim design'ado, ca- do município, prova de que nós pagamos para
narnbucBna para assistir do.s 30 milhões de cru-

bendo à secção compe- bom aproveitamento es- .atender os interesses co-
ao Congresso Brasileiro zruros: Mortos e dezenas

tente a sua confecção, sob colar, prova
.

de bom A I letivos e que só podem de Municípios e, poste- de ferIdos, vem de acus�r
a direção do Diretor. Os comportamento, prova PREÇO agir na estrita. obediência riormente ,participou da o sald� dos lamentáveIs

lançadores deverão fazer o de sanidade física ou d es I a e d.- ç a-. o das leis do município. Os Convenção Nacional do aconteCImentos no Pa-

lançamento em ,isita pessoal, mental, certidão de que que desatenderem atentam PSD, �o Rio de Janeiro. raná.

convidando os locatários o pai ou tUtor não têm
Cr$ t 0,00

contra a ordem constituída !li 1IIiEl!iiiiiii!i5il!liiiii!!l tr: = ::a*,===:'
.

illliliiii!i!lE!
e sub-locatários dos pré- renda acima do limite e respondem pelos seus I Idios a terem em mãos os isento de tributo para átos. F r. (Sezões, Malárias,

�1;i.�:�:�i���$ r====ia�i@;nffii�=IDenrt:;r:::::n° �:::::::::::::::-'::::::::::::1l1- J�!�E�APID�!��:��:�d.ira I
habitados pelo própriO dono, II � (QL cal ii "Capsulas Antise�oriicas '1
procedendo com os mesmos 8 II II .,.

M
. "

alallação sumária; entregar II Dp. O.ny Cub a s D'Aqui n o li I Inancora H
aos contribuintes os avisos i! 'i'!: I Em Todas as Boas Farmácias

I-dos seus lançamentos de- ii CIRURGIÃO DENTISTA
poiS de conferidos e apro- II Consultór.·o: IPi! I É um produto dos Laboratórios MINANOORA
vados pela secçõo compe- ii Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack)

���'cc?n�t���ç;m::�e �e� �::::::::=-��=::::=:::::::=:::���:=��Á_:::�::�__S��=��:I=:=!�) :::::::::=::::::=====:J I� Joinville - Sta. Oatarin�. -�LL ,an!

Depredações em CUritiba

ANO XL - JAIIAOUA DO SUL (SANTA ,CATARINA) - QUINTA·PBIRA, 24 OB DBZBMBRO OB- 19õ9 - NO. 2�065

ßuméntos )e Impostos

,
�===================t�
PA R A' F E R IDA S, 1

E C Z E MAS,
INfLAMAÇCES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�

COltRA CISPA,
QUfDI DOS CI·

IUOS f DEMII

Incçou DO"
. COURO CIBRUfO.

rONICO CAPILAR

POR EXCHÉNCIA

Exijarn_ o 'Sabão (lhrca Be&1Strada)

.Virgem Especialidade
da CHAo WIEllEt HND[J§lfJR(K!JL JoinvHle

I O ideal para cozinha,' lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em c�sa alguma.
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