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AilO XL -, JARAGUÁ no SUL' (Santa Catarina), Sábado, 23 de ABRI� de 1960 N°. 2081

1\uxiliQS do governo
do Estado, ao
centenário de Itajaí .

a,
O Governador do Esta

do enviou mensagens à
Assembléia Legislativa do
Estado abrindo, por conta
da arrecadação do corren- ,

re exercício, créditos espe
ciais de Cr$ 500.000,00 e

Cr$ 150.000,00 para auxt
.liar as festividades come
morativas do centenário
de Ifajaf e- ao .Congresao
S)ndical, respectivamente.

maior, I?enetração no interior
I�--��--------�-------- --�

Diretor:

,BUOB,NIO VITOR SCHMÖCKBL'

\
_

I Fundaçao:
Artur M!iUer

<
Impreeeo na:

, SoeieelUe Gráfica AYen/ela Ltela.

. A TELA PROTETORA
Ponte Abdon Balisla

da UM HOMEM PÚBLICO
Sugestiva carta do Deputado ELIAS' ADAIME

acaba de receber o nosso dlreror, sr. EugêllÍ,O Vitor
Schmöckel, que pela sua aruatídade estampamos na

íntegra peta OS nossos distintos Ielrores :

Prezado conterrâneo

Em novembro de 1959 denunciei da Câmara
dos Depurados as negociatas de Brasília, onde pro
vei que p 'Governo Federal estava exigindo do povo
brasileiro enormes sacrifícios para realizar tel óbra.

Denunetel roubos, citando o nome dos ladrões .

Denunciei .negocletas, citando os nomes dos nego
cistas. Denunciei desvios de materiais e dinheiros,
citando os nomes dos aproveitadores. Assim termi
nei o discurso, conforme foi publicado no Diário do
Congresso do, dta 4 de '

novembro de 1959:
"Senhor Presidente, Senhores Deputados,' ao

encerrar, quero fazer um apêlo a Vs. Excias.: apelo
para a vergonha de Vs. Bxelas., apelo para o brio

, de Vs. Bxcíes. (muito bem), apelo para a honra de

M'u ros e 'Pas's'e I-os v« Excias.: consntuam a Comissão Parlamentar de

A.. M ··11 II Inquérito (muito bem, palmas); se eu estiver mentln-
'

rt.ur u', er"
,

I
" ,.

do, faço ain�a um apêlo à vergonha de Vs. Excias.,'

I .

, 25, dias separam os por 1 ano. Quatro meles ao brio de Vs. Exclas., à honra de Vs. Excias. _
,

,

proprietários urbanos, e já se pssserem, receben- cassem o meu mandato t (Muito bem, multo bem.DÍ4' 27 do oorrente marca a passagem do um mal feito edital da do Cr$ 10.000,00 ao mês, palmas. O orador � cumprimentado)..fereeíro ano do' falecimento do nosso ínolví- Prefeitura, que exige sem que algo de útil O Governo impediu a constlfulção-da Comís-.,

dável dlretoe-fundedor, - Artur �lüller. O seu muros e passeios em tenha realizado no Setor são que investigaria as minhas denúncias; não quizdesaparetiimento deixou profunda lacuna, até treze ruas, simultânea- das Obras Públicas, pn- aceítar o meu .desaíío,
hoje não preenehída, pelas -qualídades ínvulga- mente. Nio é que seja- mando pela ausência na Porque tomei ral atitude? Porque estão cons-

o

•

-

re� que possuía .omais ilustre homem, público mOl contra & introdução Repartição. Feitos os truindo Brasílià com o dinheiro 'doa Institutos, des-
que Jaraguä do Sul já produziu. O seu amôr de melhorias na cidade..cálculos, ,chega·se a tinado ao pagamento dos aposentados e das viuvasà causa pública,' fez' com que, desde cêdo se Critic..mos apenas a eonelusão de .qu.e o res- pensionis,l!._s.. atrazados m�se� e até anos. '

iniciasse nessas lides, nas quaís viria tornar-se' maneira irresponsável ponsável prOfI8s1onai ga- A Camara, com grande esforço meu, aprovouum dos expoentes. Pronto a ajudar quem quer, de iniciar obra de tal nha C�$ 689,60 por hora projeto determinando o reajustamento automático dasque fOSS8, mesmo o seu inimigo maís acirrado, enTergadura. Até agora para não fazer nada ou I aposentadorias e pensões dos Institutos, inclusive doentregou a sua; vida ao Interesse popular, daí a. müúíclpalldade, ao que quasi nada.
.

IPASE. At,é. hóle nenhuma providên�ia foi t_!lIDadaporque pouco poude fazer por si e para a sua nos consta nio foi rea- ,para aumentl1-las, uma vez, que os Institutos tem quefamilia. Condoia·se com a desgraça alheia e li�ada nenhuma canali- I Enquanto isso, Damora- empregar todas su�s �e�bas na construção de apar:sofrimento, o que lhe obrigava a aU4iliar a zação, alinhamento ou se a "toupeira" do Emilio ta!Dentos para_ funclonarIQ�, Deputados. e Senal:l<?res,todos que o prpcuravam, tendo-lhe sido dado nivelamento de qualquer Silva para fazer o levan- taJS construçoes proporcIOnam nego'clatas como as,
com muita justeza o cpgnome de, "pai dos das ruas apontadas no tamenro cadastral da que denunciei na Câmara.

,pobres''.. Gom� v:ereador e deputado, carreou edital embora a mais de cidade. O bom velhinho Por outro lado, para, as despesas monstruosas
para ifaraguá os maiores beneficios e com.o quatr� meses ,esteja que não, cai no. grUo da de_ Brasflia, o �overno emiriu 85 Bi�hões e 280 MiPrefeito mostrou as suas qualidades de adml- fUncionando um enge. primeira sereia, �stá Iboes de Cruzeiros, provocando a maIOr alt(l de custonistrador sábio, deixando obrás impericiveis, nheiro no setor de obras agora ,babilitado a pedir de vida que sé tem notícia no Brasil. Tal sacrifício,entre eles pontificando o calçamento da cida· públfca8. O que é de �ns "tr.oc..,�dos" para rea- p�incipalme.nte dos pob�e5, ob�iga o povo. � privade� oPta que lhe valeu muitas criticas � abor., lamentar nio é s6 essa ltzar tão Importante ta- çoes e ate a passar fome, . conform� verifiCO pelarecimentos, mas que à despeito do sopro for�e falta de providência, refa.' E faz. muito bem. c�pe�pon�ência de !DéÚS conterrâneos,. 9ue me. dada tem'pastade, concluiu e hoje se apresenta mas o modo porque se Daí ,por diante, temos ClenCla de que amigos meus' de poslçao razoavel,

.como cartão' de visita aos forasteiros. Comba- joga com o dinheiro pú- certeza, poderão �er estäo em tremenda. �ificuläade para alimentar, vestir
tia o bom combate e defendia intransigente.. blico. Consta que o en- feitos muros e passeIOS, e educ�r seus. famll!ares. ',.mente o' interesse popular. ,Como jornalista ,enheiro mantem con-I'porque o homem enten-

,

' Nao podia, pOlS, calar por mais. t��po a mmha
teve papel destacado na imprensa catarin�Iise tráto .

com a Prefeitura de do riscado. revolta, ao ver todo um �ovo, saCrificado para se 1,J
,poi sua obra 'a criação da Liga Jaragua�nse poder construir uma cidade. <lHe se cQDstru� Brasí-
de. Desportos. A Associ�ção Rural de ,Jar�g�á lia; mas que se cqnstrua dentrQ qas nossas possi-do Sul floresceu. e progrediu sob sua adm�Dls� ,

I
.

a
-

o' Aos bilidades sem criar. diHculdades para 5J povo. QUetração, tornando-se padrão ,entre, as congene- n.augur ,ça
.

, se construa Brasília, mas sem permith; que se roube
res. Serviu com dedi.cação e lealdade diversas proprietarios desavergQnhadamente� Que se construa, <! cidade sem
associações desportivas e sociais no Municípic;>. de Brasl·ll·a e condutores pagar: comissões como a que será paga11)ara a Em-
'Onde quer que hou:vesse uma manifestação, presa que, construindo um único' viadut�, receberá
al1 ,estava o pulso firme e decidido de Artur de veículos líqUido, &em qualquer desconto, aproxir;J�damenteMüller para impulsi-onar uma obra sã ou com- De acôrdo com dispo- Cem Milhões de Cruzeiros. Repito, Cem �l'hões de
batê·la quaD'�o tivesse vício ou não fosse aI, sições constitucionais, Oomunica-nos o sr. Cruzeiros, para um serv�ço que será execuíado em
expressão de, uma iniciativa livre. e bôà. transferiu-se a. 21 do Tte. Hugo Alves Ga�c.ia, não mais de dez meses. Com o que se gastará no

. Artur Müller foi ho�em de grandes mê- ,corrent.e a capital. ,�a DD. Delegado ,AUXIlIar viaduto, poderiamos asfaltar com pista dupla o trecho
ritos, graças a sua e�emplar linha de conduta RepúblIca para' BrasIlla, de Policia looal, para de Lajes 'até Itajaí ou de JoinvUe até Tubarão.
e indiscuti;yel ó'r.ientação· segura e precisa.. O : ,que dóravante' será � conhecimento dos inte- Por ,tudo isto e considerando que a transferên
seu desaparecimento consternou os seus maIO-. nova séde do govêrno ressados, que a

-

filicali- cia para Brasília não. modifica ci situação atual, pols
res adversários. . ,I brasileiro. A inauguração' zação do trânsito público as repartições públiCas ,continuarão no Rio" verifi-Hoje, mesmo· passados treis' anos de sua de 'arasiJi.�, .�. de§peito é de competência da quej' que hão' devo mudar-me para a nova capital,morte" a suà falta se faz' sentir .em todos os das,naturais. d!flCUIõadesl mencionaua Delegacia onde ficaria longe das reparJi9ões opde atuo Qa de
setores da vida jaraguaensé e a adaptação se de acomodaçao, condu- policial e que as multas fesa dos interêsses dos meus co'estaduanos.
processa lentamente'. Cor.reio dq Povo,' uma de ção e alimeiltação, 'foi, apliêad�s aos eventuais

"
Tendo que transferi-Ia, optei por Florianópolis

suas dedicações prediletas" mesmo com ,a muito (concorrida, _parti- infratores, 'por outra onde poderei dar melhor assistência ao meu 'povo,derrubada do carvalho; pela implacável morte, �ipando '.das solenidades Repartição ou órgão fis- ,até que ('om a mudança do a�ual Gov�rno pqr ou�rocontinúa a sua missão de servir a coletivida- maugurals' todo o corpo calizador,' são, conside· possamos moralizá·lo em beneficio. dtsqueles quede, de orientar, no sentido cqnstr1itiv�, de' ,diplomáti,co,' acreditado' rados ilegais. ' contribuem com seu trabalho e qedicação para a
" aplaudir as bôas iniciativas' e de combater as 'país� O Papa João XXIII grandeza de nossa Pátria.'

"medIocridades que assolam periódicQ.mente o em' transinissã'o especial , ' 'To'da 'a correspondência, que de agora om diànte
po:vo pacato e bom deste Município.

'

para a' América do Sul VI-ctor .'Bauer' me, for. enviada, deverá ser' destinada par.a Florianó-
Divers,as homenagens serão prestadas ao apresentôu ao povo' bra� i

.

polis. Caso 'deseje o amigo' avista ..-se comigo" estareiilustre ex�into, no, dia 2'( do 'corrente, da qual si1eiro men!llagem con-
,

'

'o arara mais próximo, na Capital de nosso Estado.
se destaca o imorredouro" reconhecimento gratulatória pela trans- ,Em dias da semana Receba, na opor'unidad'e, j�ntamen'e com 'S�JlS,

. deste ,jo:çnal e do Diret6rio Múnici_pal da fei.'ência de sua capital. que . se . finda esteve familiares., os meus melhores volos de uma' Feliz
U.D.N., que na oportunidade se fará' presente Telegramas' e mensagens lrospitalizado o conh�ci. Páscoa.
ao jll,-zigo de Artur Müller, depositando uma de todos os pontos do do vereador' ud�Dlsta ',.'-corô� �� fIôres. .'

-

..
.

.
·m:undo. chegaram ,'ao Victor Bauer, vitima de

___..;. --'- ----:-� posteri4ad� saber�' se'guir o seu exem· palácio] da Älvora4a" sqbUe. mal; cóntudo,gra-,
. . '.pIo d� 'atlq�gaçíl.d: lt'�aiçaçã.o e amôr·à terra tqanifesta:r;tdo-s8, !!Iôbre a çàs a im.ediata inte!Ven-l,res c�nsequên�las, te!ld() CIdade. corrslo. do Povp

jaraguaehse'.'" ,

. o - � , .,
, •

passage�m do ac,onteci- ção médica, o seu mter-:- recebido 4-. feira �ltlma f�z, yo*os .,.elo s�q prontp
�,nto. namento não teve maio- alta no Dosocômlo da resta�eleclmento.r-������====�'

,

Não é d� Jibj� �ué se feito teima em não eo- se 'apresentou e' temos trário sõbre a mesma
vêm reclamando do sr. locar essa medida ele- çertesa que outras virão, ponte e, no momento do
Psefeíto Municipal a mentar de segurança sí não forem tomadas as cruzamento' 'desequili-
colocação da tela prote-, aos pedestres, notada- devidas provid�ncias. breu-se, caindo o ínfor-

•

tora na ponte -Abdon mente, a centenas de tunado cidadão no Rio
Batista. Vereadores da eseolares que por ali Dia 16 do corrente o Itapocú, de que resulta
legislação anterior ehe- passam. Verberamos.rei- sr. Kurt Boeder, de Rio ram terímeutos, sendo
garam mesmo a adquirir teradas vezes essa im- Cerro II,

.
apresentou-se hospitalizado, ficando o

, o respectivo meteríal, periosa necessidade, pa- à DeleçacIa, levando' ao motorista- respo�sável
.; que .Iot 'aplicado em ra não causar danos e eonhecímento do Dele- pelo làmentável acídente.,

outra ponte.
'

Dizíamos responsabilidades dos ga�o que pelas 10 horas, Tes�emu�haram o fáto
que s6 se põe ta,mp.a que se,. valem da pon�e mais ou menos, quando o garapeiro local e dois

" sObre o poço, depois da para tran�pôr o RIO entrava na ponte Abdon populares.
criança nele caJr. Parece. Itapocú.· Batista, um ciclista de
que assim, acontece com

I n�me Donancío Alves, 'Como é, sr. Prefeito:
'a ponte, na quar o Pre- � primeira, vitima já vmha em sentido con- pode ser ou está dificil ?

, Rio de Janeiro, áO de março de 1960

i

.

DepUTADO ADAIME

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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(f,��!���,,.,o!OII�_U!I9J � O [ I n I�� :�i';�i::��W�::���:it.� "&amPlfia di Ollatamelto Militar em 196U"
.

\

fmprêslI Jornalística .', - raguá do Sul, f Estado de"JO:vem, você )·,á se alistou
"Correio do Povo" Lida. fica com um dos seu S ta Catari B '1

,
- 1960 -

. .

' S an a atanna, rasu, par'a o' ServI·ço _MI·ll·,tar? IIAniversários
,
altos ex.poentes. Faz saber que comparece- _

Diretor: Oorrero do 'Povo asso- ram no cartório exibindo os "
'"

Eugênio Vitor 5chmöckel
FAZEM ANOS HOJE: cía-se as inumeras home- documentos exigidos pela lei

'

.

E dey�r de todo brasll�lro. ahsta.r-se _para o

Cobrança: gens que lhe serão tri- afim de se habilítarem para Servl�o. Militar dentro dos pnmeiros sejs )1le8�s. do
Bruno Henn

_ A srta. Sónía.Maeía, butas nesta data oum- casar-se:
ano qV11 em que completar 17 anos de idade. (Arr.

filha do sr. Faustino prímentando-o coriI votos . - 21 da -Lei do Serviço Mtlírer).
Soe. GrJ::::�r'!:�:i:d; Ltda-:- Ru b i ní, 'resiàentã em de perenes v e n t u r a B Edital N. 4.810, de t 2/4/60 , Ésse àlis�amento. no eDl.ant.o, poderá ser' feito

Impressor; Barra do Rio Cerro;. (junto aos' que lhe são Amario Leone e a parrtr .do dla em que o indivíduo completar 16

Odilon Motta \
- o jovem Ademar Icaros. Valdlre Lenge anos de Idade.

.

'

Composição: MüJler, fUpo do sr.'
DIA 28: '

' Ele, brasileiro, solteiro, P�ra alistar-se, o çldadão cujo domicílio é �m
Ademar Grimm Alfredo Müller'

"

lavrador, domiciliado e
Iaragué do Sul, deve epresenter-se na lume de Alls-

-", M Ih
. :- o' joveoi M á r i o I

_ A sra. Otilia, espõsa residente neste dlstrlto, em
temente Militar (JAM) na Prefeitura Municipal e epre-

nntonlo a :/r.ÇlS Tomelími 'do sr. Mário Nicolini d sentar � CERTIDÃO DEoNASCIMENTO.
_ a 'menina A n i t a 'nesta cídade:

' ltapocuslnho, filho e Ri· O cidadão que estiver residindo em outro Mu-
, cardo Leone e de Maria· d JAlperstaedt, filha do sr.

I
_ a sra, Walli Tomaselli; Pedrotri Leone. nlcíplo, ev� pr,ocurar a unta de Allstamenro Militar

Gustavo Alperstaedt em _ a sra Du 1 c i n é i a EI b '1' Ir'
de seu Munícfplo e apresentar-se. . •

Itapocuzlnho.
'

'Reiner e�pôs8 do sr Id �'t' rasldelra,.. sl!l delra,' Presentemente estão sendo alistados obrigatõ-
Leopoldo Reiner' ,

.

I o�es ica, om.lci �a a e rlemente os cidadãos nascidos em 1942 e, voluntà-
Fazem anos amanhã: - o sr. Ricardo Wen. resldent� nesre ,distrito, e� rtamente, os nascidos em 1943.

,

---------A- Idorlf, em Rio Cerro. ,lfapocuzlDho, fIlha de Os Quem allstar-se fora do prazo legal, pagara
,

_ A sra. Otilia, esposa: ',car, �ange e de Hulda
.uma multa de Cr$ 10,00 na Coletoria Federal (Art,

dó sr. Arnoldo L. Schmidt. I
DIA 29: Kreuse Lange. '. 127 da, Lei 'do Serviço Militar).

DIA 25:
'

,

- O sr. Rudolfo �eck, Edital N,' 4,810, de 12/4/60· O ALISTAMENTO MILITAR É GRATUITO.
,

'

.
,res. em Itapocuzlnho; .Vírorto Bonominí e

_ O sr. Carlos Meyer, _ a sra. Wali, espôsa Anesia Terezinha Bortolini �----""_...,
..............,,,,_...,�--- ......

--�- a sra. Tu s ne 1 d a do sr. Francisco Bonckt:
Meyer; ..

' ,EI�,.brasileir?,. �olteiro, L A V RADOR'_ 'a srtà, Asta, filha
- o f!r. Brích Schmarz, operano, domlctllado e

I
�

do sr. Alfredo Bruch,
em RIO da �uz. .

residente nesre di�trifo, á . •

�
residente em Güaramirim;

- o sr, LIDus ZImme�- Estr�da Nova, .fJl.h� de O teu trabalho anonimo poucas �- a menina Lia, filha ma�n,. em Ilha da FI- Henrique Bonoml�1 .

e de .

vezes foi reconhecido Mostre-o Você
do sr, Erich Schumarz, guelra, Berta Zoz BonomlDl.' ,

.

I em Rio da Luz.
- o sr-:--:-A-r-t-h-tt-r Ela, brasileíra, solteira, � exp�)l!do os teus I?ro�utos na t-. E�- �
Hoffmann, em RIO da Luz; doméstica, domiciliada e � poslçao da AssoClaQ"ao �ura:l, no dl,� �'DIA 26: - a menina R o 8 e residente neste distrito, á � máXImO do lavrador O DIa do Colono,' �

- O sr. Ruy Frenzel, Margareth, -filha do. sr. Estrada Nova, filha de � a 24 de Julho de 1960. �nesta cidade; Hugo Meyer. , AI�redo Bortolin� e. de Rina
� Informações e detalhes na séde �- o sr. Ervin Erdmann. Transcorreu nos StlDgheo Bortohm.
� da Ass o c i a ç ã o Rural, ao lado da �

DIA 27: ���I�;i8;2 ed;: ajo���: Edital �. 4.812, de 13/4/60

I
Prefeitura Municipal. -

I- O sr Guilherme Paulo Sérgio, Clécio An. Huberto G"ruetzmacher e
'

Dia 17 dó corrente coo· MoelIer; Gerda Augusta Neifzel -""----.........._----_...._......._....-

r r t' _ D
.

rI
tonio e T&nia Esther Es-

ra aram casamen (). os JO- - a srta. orothl, I ha pezin, . filhos ldiletos do Efe, brasileiro, solteiro, IÍ:::==::::::='-!:::::::::=:::==:::=:::==::::::====�
v�ns gose Mere' Garcia, do sr. Ped�o �ascaren.has; sr. Clécio Motta Espezin marcineiro, domiciliado e !: . ir

filhél dileta do, casal Tte� - � �8ro�JDho Vldal e Zenaide Espezin. residente nesta cidade, fi· li Dr ,n UI', � o F o r n an rl o '·.F "'s n h o r- IIHugo Alves Garcia e Da. Glowatz}ü, ,filho do sr. "Correio do Povo" lho de Reinhard Gru�tz- II U U IJ l.l LJIIIJ::I;.indomar Cardo!;lo Garcia Vitório Glowatzki, em cumprimenta os distintos macher e de Alma Gne- I! "

• ii
e o sr., Horst Verch, Jilho Garibaldi. aniversariantes, embora wuch. '1111 Cirurgião Dentista i,!..da tradicional familia Leo- EI b '1' I'

Id V h DM' tardiamente, com' votos a, rasl eira, so telra,!1 Clinica Cirurgia _ Prótese - Raios X II
po o erc e a; arla Sr. Fidelis Wolf de perenes felicidades. escriturária, domiciliada e I!! ii
Schmauch Verch, residen- 'd 'd d f I I'

t n' N E t d
resl ente nesta CI a e, I-

II Consulto'rl·o·. nua Artu'r Mu"ller, no. 142. li
es em KlO' egro, s a o Transcorrerá na pró- Ih de Pulo J

-

G t K

d P
, �� �� a â oao us a- II !i

o arana. xima quarta·feira mais
Cure seus males e poupe seu

vo Neitzel e de Sophia II Próximo à Estação ,Rodoviária. li
Aos distintos noivos e Ud'�� data. natadlicia do bom dinb�iro comprando na Carolina Dorothea Less· '6:=--===::::::=====.h===:::=====::::9

respectivos pais, os votos' IstIDto c I d a ã o sr. maoo.
'

de perenes felicidades do Fidelis Wolf, industrial FARMAGIA NOVA
"Correio do Povo". nesta cidade. de ROBERTO •. BOBST Edital N. 4.813, de 14/4/60

C V· P
. Alceu David Hermann e

-

O
.

I omo ex· Ice reSI- A que dispõe de maior lIortimen. M I LH ESdente da Câmara Muni. to na praça e oferece seus arti- Julia Maria da Silveira

cipal, o ilustre aniversa. gos à preços vantajOllOB Ele, brasileiro. solteiro�
riante será alvo do apreço Ru� Mal., Deodoro 3 • Jaraguá industriário, domiciliado e DE PESSOAS lt11 USADO COM

'

da sociedade onde ponti- �..... _�� residente em Blumenau, .. RESULTADO O POPUUI
, , filho de Hilario Arnoldo DEPU8ATMI

-----------------
.•

----- Hermann e de Ida Lemke
Do Pre-sidente da União INSTRUMENTOS DE MUSICf{ Hermano.

Joinvillense Estudantil I. Ela, brasileira, solreira,
, recebemos a t e nc i o s o EM GERAL, especialmente doméstica, domiciliada e

convite para o 'baile do Gaitas e Acordeões ,residente nesta ciddde, fi·
7°. ,aniversário

-

daquela completo sortimento com 4 - 8 lha de Arlindo Silveira. e
agremiação estudantiJ, - 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos de Albertina Gonsalves.
que se realizou. dia 20 ' nacionais e estrangeiros
no "Clube Joinville". Pianos - HarinoDios
Somos' agradecido� aQ Instrumentos pI Orquestras
P l'b' B I b Bandas e Jazz'Bands:o I 10 raga a em ran- Violinos .,_ Flautas _ Clarinetas
ç'a do nosse;> se,manário Pistons - Trombones - Saxo-
e apresentamos cumpri- fones - B ai x o s e Baterias
mentos ao

- dinâmico completas.
estudante jaraguaense, Metodos - Cordas ,- Pal,hetas
I b d· EMFIM, TUDO QUE FOR DO

pe a o ra gr�n losa que
. RAMO, V. S. en,contra para

,se realiza no setor do pronta entrega na
ensino secundário em Expedição "LYRA" Musical Je PAULO KOBS
benefício da classe. SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39 - Sta. Catarina
Parabens Polibio.

,
,

ASSINA"K'URA:
Rnual . . : • CrS 190,00
Semestral. . • CrS 100,00

J\NÚNClOS :
,

Mediante contrato e a

tabela em vigôr

BNDBRBÇO':
Caixa Postal, 19

.

t\venida,Mal. Deódoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e' leea
Iidades doMunicípio. Corres
pondeates em todas as c dades
'do f.tado de �anta Catarina.

"CORRÊIO DO POVO" não
endossa os ceaeeítes emiti
dos em artigos de seus cela
boradores.

,Orglo de m-aior penetrallo
no .nterior do nDrdéste

catarinense.· .

Noivado

�--_!!!!!!!!�••

MUDAS
Convite
da UJE Frutiferas e

Ornamentais

o ......... Saoo. o CoraçAo..
E.aomeao. " Pulm6ea. e Pe.e
"""U o.r.. aosOuo8. lI.m..

ClaMo. CepeIra. Queda do Cabe
lo ...."" ... Aborto..

Consulte o m6rUco

ELIXIR 914
a SIfIJS ATACA Ta 8 DIGAIISI1 f..ara,njeiras, Pe

cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabofica
beiras, etc.:Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

Edital N. 4.814. de 14/4/60
Walter Brandenburg e

Alei Reinke

Ele, brasileiro, solteiro, alOtaO. popYlar depurativo

lavrador, 'domiciliado e ELIXIR 914residente nesta cidade, fi- '!7ecam Catálo-lho de ,Frederico· Bran- � _ erpAlHlo, Airada. .

denburg e de Ana Knaesel. ... como .... lt06r. Aprovado co- go Ilustrado

IEla, brasileira, solteira, lrtO auxlllU no tratamento da SI- I LeopOldo S�i�elomésrica, domicilia�a e Plus. REUMATISMO da mea-

residente nesta cidade, fi- ... od..... pelo O. N, S. P. Corupà
lha . de Carlos Reinke e

de P;uline Reinke.
. .- . ;;;;;;;;dI

,. �r"o' MlUl-Wnn�d\';-; ':r-;Pto=;ci, À?lP'\\TP'��1 �:Yi����r�:�d�it�an�ll (·I<;;;::·�::!j;;�
..

I:
..

!�:��.··���.�;...�··,���;;;·11I =������n�.=n�A=Il�ll������������=��=���������V��=.=���=, � �d publicado pcla impren. � I

DO ��. ����� �, �

II II Isa e em cartório onde será f: MODERNA B PRIMOROSAMBNTB ·INSTALADA :

a8". Ci 1&.,• . atixado durante ,I S· dias. Si fi A"; melhor aparelhada em Santa Catarina i �
._ " ... alg�em soub!!r de \ algum im-,U Rua Abdon Batista (Defro,nte a "A NOTICIA", ��

I
�eâimen:o, 'acuse-o para os I: -' J O I N V I {; E - :J

Com escritório nésta' cidade à A1':. Marechal Deodoro :������ÜLL�R GRUBBA ::.\ � 'C> � , �� �rf::
da F..onsec'a n°. 122, p'ara meÍhor servir seus c.li e n t es', I

I 1iI._· �'.
aliciaI

81S1--I!I!!I"F-i!1&i!III!O!F-T'_·lê1BiiI!OIA8i88IiJj�·P�II@C9Alii!liiII!!I8!!i!1&ZI8ll!l&lE�I!lIIii!ll!R!I!ii!88l!iJgA�'
��

mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Esc-ritórios III .

de Advogacia DR. HE�CILIO ALEXANDRE: DA I.tUZ, DEFRONTB Á PRBFBITURA _' JARAGUÁ DO SUL

com séde em Joinv, ille e São Fr.anci,eco do Sul,' eS,tlÍ eh! '''Correio do Povo" ,

Fotografias em Geral - Fotocopias de Dotumentos -"

I condiçôés"dé; támbérri,· aêeitflr causas para "aquelas .....00·
1/

um, jornal a Filmes e Material Foto - ApaJ.'elhos e Acessórios

.

már�a8, sem maidres ônús para" seus constitUIntes.' _"

serviço dö povo ,;
, lt, P&didC;mal::=d�d�:m.,.\C:J��: tampeua i

m. I!iii!!ll iE!ll_!Eii!liE!illiE'El;�5iii5i5IIii!!!!!l' J !lBEl�!!!!E!;':_";::=-i'-!. '100..__________ te- l!lIIiiiS8 iliê31!l11ii !!II!l1!B(!j 1!lIIii;!ljj � .. ôlII!!�_I_ßiõ!�C9
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•

'"�as Lab,eR ,U8,h�' weiter! im, OtanPR, -und ß'eltan", J.c�:;m:.:l�,o:�:'D, ri';;;;===;;ê�f;b�;c;�;�='lAis 'III�a te f' Bodelscnwh1gh" stpr-b .... t' Haedensa (Pomade) be- II li' ,

E
. .;t:;I: k 1

'

F
.

d
•

h
"

B d 1 h
. '

h B h 1 euhígt, schützt, heilt. SO'; 'I I f
-

'

, Indústria de _Calçados !l
, rmnerung�n. semes :CIn es, ,rl�, ritC (V, "" e �:c. ����' ,et e 'fo.rjige Wirkung" beque-

n ormaçoes : GOSCH IRMAOS S. A. II
.

Wenn ich aus meiner Jugendzeit dem Rasen niedergelegt wurden und me Applikation. Formel ii
in Bethel erzähle', möchte ich doch das das ganze Entzücken von IKlS' Kindern der Haedensa _ Gesells- Sr. Frederico Moeller li
für mich behalten; was ich als Acht- waren.

.

'

.-
'

chaít Berlin Zu ela
'., Sr. HermaDD Schütze !!

jähriger im - Sterbezimmer des Gross- Des- zweite Unvergessliche war .' _

. �". sse_l� .i' . ii
,

waters erlebte. Ich gebe nur einige �er grosse Brand am Beerdigungs- beí ,den deutschen Kran. .....":::::::::::::===;=:::===:::=::::::=:::.�=::.======:::.:::::::=::-:::9
Bllder aus der Zelt unmittelbar vor' und morgen. Âls die erste Feier in der Kirche kenkassen.
mich seinem Tode wieder, wie sie mir -für die Krankengemelnde stattfand und

'

in der Erlnnerung geblieben sind. Das ' alle eigenen Feuerwehrleute als Ordner ---------
er te war dieses: Der bewegende Ab- in und bei: der Zionskirche aufgeboten
schied der Ansteltsgernetnde. Schon waren, brannte plötzlich der alte Kuh"
der I e t z t e Géburrsrag "Vater Bodel- 'stall, der unmittelbar neben den Holz
schwinghs", am 6. März' 1910, war ei- lagern der Tischlerei und gegenüber
gentllch ein Abschied ge esen. Die der Mühle lag. ,Um der ãussersr be
Kinder aus dem,Heim kamen, wie droh lichen L a g e willen wurde der
Immer, zum Gratulieren. Ich sehe noch Trauergottesdienst abgebrochen. �n} I.
vor mir die beiden Riesenbrezeln, auf Gehrock und Zylinder beteiligten sich .'

denen ,79 Lichtet brannten, ledes Kind die Trauergäste an der Bergung des

��erhielt dann selnen' Anteil an, den Bre- Viehs. Dass einer der Gäste in seinem I \, ,.

zein mit einem brennenden' Licht. Es schwarzen Rock das jijngste, Kälbchen ' --;;
I ALIVIA AS

ging Viel stiller zu als bei den früheren aus den Flammen, trug, machte auf uns ,1"
,

Geburtstagen, wo wir Enkel sonst einen grossen Eindruck. Wir begriffen ,..el eDUCAS
Stücke im grossen FamilienKreis auf- damals "schon unbewusst 'das Gleich- , UTERINßS

" führten.. nlshafte dieses Vorgangs: .Das Leben
Das nahende Sterben wurde nicht ging weiter im' Dienen und Retten.

'vertuscht. Wir hatten ja' ein Jahr zuvor Gletchgülrig war, ob der Trauerstaat
schon den _schweren Schlaganfall mí- Schaden nahm. Wir spürten auch in
rerlebt. Als nun der zweite Anfall kam, unserm ,H�rzen, dass dies alles dem
wussten wir, dass es der Abschied Wesen des Grossvaters gemass war,
'war. Gut erinnere ich mich, wie der der ja nicht nur Geistlicher, sondern
unübersehbare ,Zug, der Kranken und immer auch der Landwirt war, der alles
der Mitarbeiter sich, leise durch das Lebende und Wachsende liebte und -

Haus bewegte, um .durch. die geöffnete
/

versogte.
Tür ihren sterbenden' "Vater Bodel- Elns von dem, was mir aus dem
schwlngh' zum letzten Male zu grUs- Gottesdienst am Nachmittag noch in a!!ilE!!!!iIIi_!iE'__a E__E!!lEii!!!!

•

sen. Unvergesslich ist mir auch das Brinnerung ist, war der Schluss der I
'

Bild, wie am Sterbemorgen der Feier mit dem Vers' "Glorte vsel

dir, 'I, DR. 'JOR'N SOELTER"Posaunengeneral" Pastor Kuhlo im gesungen, mit Menschen und mit En-
Garten unter dem grosseli Birnbaum .gelszungen". Dass der Grossvater bei .....;_..:...__=--_--'-_

I CIRURGlffO DENTlSm I
stand und zu dem in der Frühlings- Beerdigungen oft, die Lob- und Freu-

I
'

sonne weit geöffneten Fenster leise wie denIieder anstimmen ,liess, wüssten wir �!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!I: CLíNICA - CIRURGIA
ein Hauch und doch zuglesch in unbe- 'wohl aus den Gesprächen der Erwech- :-:::-lI I LABORATÓRIO de PRÓTESE
schreiblicher Klarheit und 'Freude hinauf senen. Hier t

aber erlebten wir es zum GOYERNAlNTT�E II RAIOS X
'

s

blies: "Ierusalem, du-hochgebaure Stadt, ersten Mal, wie die Freude des Glau- I 'Iwollt Gott, ich wär' in dir". So blieb bens die natürliche Traurigkeit über-

1-
-

di h' e 11" h d G ndt n'n Inden kann Dieses g alfg Singen Precisa-se de uma, Consultório': Av. Getulio Vargas, 198

d�� 3i�c Be���I�G�c:neine:e' J� n�n 'f�l- d�r grosaen
' Gemeind:wwa� ia nicht de meia idade, para

'

J ARAG U Á OO SUL I:genden Tage bis zur Beerdigung durch- ein Rausch oder eine Betäubung, son- governar casa resl- .-'

lebte: Dieses stille Vorwärts auf die dern ein Bekenntnis der Hoffnung. dencial, sern fflhos, _is,!!El_Iill!iEm!ll:iäii!iii!ii!�llE!iIIl_E'i$5l!__!l;;l!'$ü__EEEE-di
Ewigkelt hin. .' Oro

em Curitiba. Ordena-
"

Nicht das gequälle -treuerflorum- Dass' diese Hoffnung heute wie do de Cr$ Q OOO,O(T
Wehte Theater eines feierl�chen Staat- damals' allem chrislJichen Dienen das a Cr$ 4.0QO,00, livre,
saktes haben wir Kinder erlebt. Sondern Ziel weist und aus allem Ermüdenwol- I nformações na

eri,nnerlich 'sind mir. die viele,n Gewiss- len immer neuen Antrieb zum Lieben redação de�te jornal
heitslieder der Bwigkeitshoffnung und und Helfen gibt, das mag uns das

.

ou pessoalmente em

die leuchtenden ,Blumen der vielen Recht geben, solChe Kindererinnerun- Curitiba,' Rua M,a!.
Kränze, die im Hause keinen Platz gen an das, Sterben ,"Vater BOQel- Fleriano Peixoto, 1.949.
mehr fanden und darum im Garten auf schwinghs" zu berichttn.

'oi I

VEND'E-S'E
, ,

U� terrenó com 'casa e instalação' de
água encanada, havendo pastos, ranchos,
todo em perfeito estado, com quase 3 mor

gos de terra.

Informações na 'Fábrica de LEOPOLDO
p, DA SILVA, Rua Eliza Stein" 667 -

FoneJ,31 O � JARAGUÄ DO SUL.
'

"

Combate as
,

rregulanda-
__,_

,

es das fun·
. . . cöes- periódi-

- '- ':-:-:< cas das senhoras.
- É calmante e re-

gulador dessas funções.

·F::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::;:::::::::=:::==.:;=::::::::::=:::::::.....• .

II ]O)ro G 11111 do Gr a s C 111m 11
u ii
li I'l

,

li Cirurgião - De.'ista 11
li ii
ii CLíNICA - PRÓTESE CIRU;RGIA II
ii li
ii II
ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOui DO SUL ii
i! Defronte a Igreja Matriz li
\�:..._----_._----_.,'--�--:l.-----_._-_._--_._-..)j•••

•
_. ......__ •••_.__ &l.�. • .. ••_�

..

r

," Iv:ó,', :Mãe. FillÍa. "

,.,. To'das devem usar "

,;"l; a JlUJ:tsEDATlIA ! .>

-

Das Symbol der Recntschaffenheit;:'des
Vertrauens und 'der D'ienstbarkeit, die Sie

II _am besten zu den ger,ingaten Preisen bedient. '

Apotheke' "Sohulz"
JARAGUA 'DO SUL

MEDIKAMENTB UND PARFÜMBRIBN

Francisco Antonio Piccione
JH:�.lD][ÇO

, Çirurgia-Geral de adulto,s e criança!!! Clí�
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de SenhQ):�s e aomens,

EspeciaJis.a em doenças de crianças '

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), dás 9 as 12 hs. ,HOSPITAL
JESUS DE NAZARÉ das lã as 18 hs.

"

Ge OR.lI!J:P Ao. -

1
Magr�8
Cánçaço
PallideJ
Fraqueza

..;�
É i"diapeoea•.a

o &SO do- 4�'����1�

r==:....==:==::;�-:::=========:::;�

li .A•• *'e,.. UI e II " li s·-·
.

ii
II li
II '

•

I:

li - JARAGUÁ' DO SUL - ii
ii lid d

H Medicamentos e' Perfumarias ii
ii S' b I d H ii
ii 1m o o e onestidade ii
II Qonfiaoça ,8 Presteza !!

li A gue melhor lhe, atende II
li

'

,
e pêlos menorás preços ii

q
, -

�' . �

�:::::::::===--==--==.::=:::===:::=::::::==�====::::;
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COlllIllllllIDln�at�e . Agrnc�
o COMITÉ, MUNICIPAL DE EXTENSÃO:

ANO XL ,- JARAOUÁ DO SUL (SANTA, CATARINA) SÁBADO, 23 DB ABRIL DB 1 ?6� NO; 2.081

,

PTB Ronda na.Polítiaa
I ,

Em longa coníerencla.] Joaquim .Alves e Paullno
que durou cêrca de quase Burigo, disse aoDr, Pinto Comenta-se nos círculos polítícos que o sr,

2 horas, os veteranos pe- de Godoy, S e c r e t á r i o João Goulart teria se manifestado contrãriamente

rebístes expuseram, no dia Geral da; Vice-Presidênoia â decisão tomada pela Comissão Executiva' do

de ontem, 'ao Dr. João da liepública. "
... En- PTB, que expulsou de suas fileiras os. parlamen

Goulqrr, �'residenre', do quanto eu fôr presidente' tares Braz Alves e Paulíno Burígo.
Partido; 'a real e' exata, do PTB, jamais permi1irei

•

situação do trabalhismo a expulsão Idos dignos e

- nêste Estado. . valorosos companheiros
,Encontra'se no

.
Rio os BRAZ JOAQUIM ALVES

Deputados Brez Joaquim e PAULINO BURIGO".
J)lves; -Presidente da As, Os líderes compulsórlos
semhléia-: Legislatlve,

'

,e dêsse montim ,político,
Pauliúo . Burtgo, trebà- Deputados Bras Joaquim
lhístas de largo .prestígto. Alves e Paullno Burigo,
'Recebidos pelo Senador já sob o comando do
Saulo, Ramos, a quem Senador Saulo Ramos,
relataram a rebelião que receberam, 'alé agora, a

assclá o PTB Iocel, obtt- solldarledede de 14 verea

veram, de imediato, ' a dores do PTB, e de 25
c o m p I e t a éoltdariedade membros de Executivos
dêsse parlamentar, Municipais,' que passaram
Após êese relato, o Dr. a dar ampla cobertura à

João Goularr, voltando-se R e v 01\ U ç ã o ,do PTB
para os Deputados Braz catarineose.

I.

Revolução

, ':Amigo Lavrador:
,

Em nosso artigo anterior, conversamos sôbre
as Reuniões da 'Comunidade. Falamos sôbre a sua •

inrporrâncía no planejamento do Programa que
executaremos com você e com a sua família. no
pr6ximo Ano Agrícola de 1960/1961, que terá ini-
cio a 10. de Junho, próximo. Dissemos também que
o Programa deve ser preparado de modo-a tendsr
as suas necessidades, procurando solucionar não
só 'ós problemas da sua lavoura, da sua Criação.

-

da sua Casa, e da su� Localidade. Estä claro que
os problemas existem em gran.de quantidade e

precis-am ser resolvidos. �as muitos desses proble-.
mas, exigem a colaboração e -,a bõa vontade não
s6 dos Extensionistas

'

da ACARESb, dos prõprios
lavradores e de suas famílias, como também das
autoridades que admínístram o nosso Municipio.
Nas Reuniões de Comunidade, todos esses proble
mas são discutidos. Os Extensionistas apresentam
os resultados encontrados através das fichas pre
enchidas com os agricultores e suas famílias, quan-
do das visitas feitas e muitos . dos problemas da
lavoura, da orirção, da casa e da comunidade, en
tão .apareoem. Os' problemas de cada lugar (comu
nidade) são então anotados devidamente e se esco
lhem então, os representantes dos agricultores e_
das donas de casa para a Reunião do Comité Mu
nicipal de Extensão. Agora conversemos um pouco
sôbre êle. O CME (Comité Municipal de Extensão)
é formado pois, pelos representantes dos agricul
tores e das, donas de casa, com a participação de
todas as autoridades municipais e religiosas: Pra-

---....-... feito Municipal, Presidente da Câmara, Vereadores,
O ex-deputado Paulo Bornhausen será indi- ,I�s�etdr Escolar, Profe�sores, Pre�idente de Asso

cado pela unanimidade do Diretório da U.D.N. de ciaçoes (Rural, Comerc�al, Industrial), geren�es de

Joínvilla a concorrer ao cargo de Prefeiio daquele B.anco, agente �e .correlo, �astores, padres, hd�r�s,
próspero município catarinense.

. dlr�tores de colégio, comerciantes, Imprensa, RadIO,
enfim de todos quanto tenham alguma coisa a

oferecer de útil e que permita encontrar solução
"Eu resolvo êsse neg6cio de ministérios: com ou. ajudar na, solução de muitos dos complexos

o Juscelino é no grito", disse o sr, Leonel Brizzo- problemas que o lavrador e a sua família enfren
Ia, Governador

-

do Rio Grande do Sul· a amigos, tam. O CME (Comité ,Municipal de Extensão) de-
ao desembarcar no- Aereoporto de Santos Dumont. v,ará reunir-se no mínimo duas vezes -no ano. Uma
Basófia ou não, a verdade é '·que as nomeações delas é justamente 'na oca-sião do Planejamento do
foram adiadas. '. Programá que o Escritório Local da AGARESC --

Vende se
.

' pröcurarä desenvolver com os' agricultores. As
-

I " Iniciada. ern Curitiba (Pacanã) a "q�eração- Rauníões .'dá Oomúnídade já estão sendo realisadas.
U FORD A' 29 telegrama" que constate no enfio de mensagens Delas stll:girão os representantes dos agricultores
I? .. "telegráficas ao 'sr .. Juscelino Kubitscheek, pedindo e das donas de casa que apresentarão na reunião

Camíonete em Perfeit a realização de uma festa modesta em Brasília. O do CME 'os 'seus problemas e os da sua localidade.
,Artística .lestado de conservação. dinheiro' destinado às solenidades da. inauguração Alí êles serão discutidos e devidamente selecíona->

� Demais informações da NOVACAP, dizem os mísaívístas, deve ser em- dos para conatituirem o Programa de trabalho
A, Socíadade Cultura

na Rua São Pedro 179 pregado QO auxilio aos flageladOS de Or6s. Ao que para o novo ano agrfool 'de 1960/1961. Sem dúvi-
ArtfstIc� completará a 8 JOINViLLE parece, já é tarde demais. A festa já, se realizou. da, é grande a importân ia, :tânto das Reuniões de
de junho próximo seu I.' Comunidade como do Comité Municipal de Exten-
4°. aniversãrio de "exis-

�
, .'

-

_' são. Elas Isão' feitas com um objetivo s6, procurar
�ência. Para comemorar . �s . camas,padroDlzadss que sera? usa�as no solucionar os seus problemas os de sua família, e

esta dat� o Depá�tamen- O(ierece _se' moblll�rlo d?s apartame�t08 de BrasIlla, tem �m. os de sua comunidade. O Escritório Local da
to Artístico. está se em- ' ,co�prlmen'o de 1,80. �UI�OS deputados e func!o- ACARESC procurará, dentro das suas possibilida-
venha�do no

J

máximo ná�Ios reclamaralP, prmclpal,mente os 'qu� tem des, orientar essas Re'uniões, no sentido _ de' que

para. oferecer um festi- G u a rda - L i v r o 8,' maIlI de.1,80 �8 altura, co�� EI o cas� do dep_utado elas
.

se tornem provertosas e cumpram realmente
�allnteiramente,- novo a

idôneo com
-

I a r g a Manuel NovaIS, que 'em malS de dOIS metros.
us seus obl·eti�os.

-

E experiência. Somente •

seus .associa�o�" m as
. para período da tarde. .&CABESC

,próximas edlçoes dare- . Mestre Jerônimo espera, há mais' de oito me- SERViÇO DE EXTENSÃO RUR3.L
mos melhores detalhes Ofertas para,"guar- ,ses, o barco dt" pesca que lhe foi prometido pelos ' _

,

'desta festa ,de arte, e da-livros'\ na reda- irS. Jusceliäo Kubitschek e Jollo -Goulart. Todos
BSCRITORIO LOCAL DB JARAOUÁ DO ,SUL

-alegria. ção, dêste jornal. os dias vai à Caixa do Crédito da Pesca '(rerificar I
se

.

"o papel já foi despachado". Deve cêrca de ..---....------....-...------

Cr$ 200 mil 'de diárias e alimentação no hotel em Dr.� Waldemiro MazurecheIi
. que esta hospedadO. -

CASA DE: SAUDE

no

Segundo a mesma fonte o deputado Doutel
de 'Andrade, se concretizada a informação, re

nunciaria ao cargo de Presidente do PTB, catarí
nense, agravando a crise por que atravessa o
trabalhismo.

o Partido - Democrata ,Cristão estä propenso
a chamar "às Ialaa" o deputado José Zanin, que
contribuiu com, o seu voto para a eleição do de

putado Braz Alves ã Presldênclà da Assembléia.

.

, O movimento de repulsa pedeoista á atitude
do deputado José Zanin, 'não tem encontrado,
porém, maior receptividade, uma vez que o refe
rido parlamentar conta com o apoio de ponderá
vel parcela do PDC a .qual estaria sendo liderada
pelo Monsenhor Librelotto.

. ,

Dp.-Reinoldo Murapa
I

-, -.11 ADVOGADO II
Escritório ao lado da Prefeitura

Sociedàde
Cultura -lo

.

, .....

,
'

Jaraguaenß� !
Rua- Presidente Epitáclo Pesôas Ne. 704

, (antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral 'médico - drurgia de adultos e crianças
- Partôl' • Diathermia

-

Ondas curtas e' Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico _.Electro-cauterização

- Ráios lotra-vermelhos e azuis.

, .

Quem dã aos pobres, Passageiros da Viação Cometa não gostaram
empresta a DEUS. da propaganda eleitoral patrocinada pelo deputado

I_Seja tambe,m sócio Mário Tamborindeguy, na par'ada obrigat6ria dos
da AJAN, e procure ônibus interestaduais em

-

Itatiaia (Resende), em

encam'inhar á mesma, fâvor do marechal Lott. Um a!tó·falànte, ali colo
todo pedinte que en- cado. transmite, .sem cessar, um bolero com letra
contrar em busca de de- propaganda. Hou'9'e protestos, vaias e os pássa- iiIII • I_�-----1IIii

caridade P,ública. geiros do carro 'no. 612 obrigaram os operadores a -

t" d"
-

.:..- ...........! re Irar o ISCO.
"
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Pró tese - Clínica - Cirurgia - !l,
J{.eptlfico �on- il -, II li - II
t:efJ'f:I:a.do4_n_o� ii 'CIRUllGIAO' DENTisTA. ii II H o r á r i o: na cidade todos os dillS (menos ii
tIIrI.f!Il�lí rr.'8 !!

C Iló
.

-'
- li ii ,. . segunda - feira) ::

'

/Y.n.ç_6u· do, H ,URSU no: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) ii ii '. Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas' ii
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Exijarra. O Sabão

Virgem Es
� ,1 1
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(marcl 'Registra••)
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I
o ideal para cozinha, lavand�ri� e- lavadeita, portanto�não' deve faltar e� casa algu018., ' I

I
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


