
Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Um rato bossa nova,
de focinho muito curto e

rabo muito peludo, até
agora desconhecido pe
los cientistas, foi desco

�--,-------,-----------:--------------------I berto em Brasília e ba
tizado com o nome cien
tifico de Juscelínomys
Oandango, em homens,
gem ao sr. Juscelino Ku
bistschek. O animal foi
descoberto pelo proles.

A QU e'stäo d a' Fa'b r -I'ca i:��i:�!��g�::.���:�
,

. I �::,i·��:l':�c�:������ �:
Em uma de nossas e�i

'd
.

POLV'ORA
a possibilidade de explo- reÕiã;�ofessor João Mo-

ções anteriores aborda-

e
são, a qual, no entanto, jem explicou que o Jus-

mos assunto de palpitante é minima e só aeíden- celinomys difere dos ra-
atualidade, levantada na talmente viável. Assim tos conhecidos por ter
Câmara Municipal" pelo mesmo o risco de danos um �ocinho maís curto,
vereador, senhor José fica práticamente limita- cartilagem nasal peque-
Narloch. Denunciava da A noticia, como era tas dos telhados, com vem acondicionada em do ao deslocamento do ar ns e cauda peludíssima.
tríbunada Câmara a esto- muito natural, tambem jal!e�as e porta oFerecendo dísposítívos que não ul-

no caso de uma explosão: Além disso, é maís' vo-
cagem de - polvora nos chegou aos proprietários, mexima segurança, sem tnapassam de 1 quilo, , raz do que o comum dos
terrenos da antiga fabrica Pernambuco Powder instalação eletrica de alem do que revestido Este, o resumo �a pa- ratos: por êsse motivo,
de polvors e exigia pro- Factory, que por inter- qualquer natureza. O de embalagem externa lestra que mantivemos era chamado, na região
videncias aos responsá- medio de seus procura- depósito de detonadores bem cuidada, o que ote- com os procuradores da rato-caítítu,

'

veis . .encarregados desse dores no Estado de San- possui apenas a área de rece o menor risco de Pemabuco Powder Fac- Um exemplar do Jus-
setor. O assunto por nós

ta Catarina, firma Comer- 6 m2. A capacidade de explosão. tory, que oterecemoa aos celinomys foi empalhado
divulgado teve ampla cio e Representações armazenamento de pol- uossos leítores e tem_?s e pôsto em exposição no

repercussão e sôbre a Douat S.A., de Joinville, vora é de 15 toneladas; Depreendo-se da expo �erteza que a população L�boratório de Taxider
materia se pronunciaram examinaram os termos entretanto a média depo- síção feita que, pela fór- fICará maI� tranquíllzada mia do Parque, seguín
as diversas autoridades da noticia divulgada, a sitada não passa de 8 ma por que foram cons- com respeito ao assunto. dó-se, também no caso

locais, inclusive o sr. qual, por ínterrnédto do toneladas, normalmente, truidos os depósitos, os Assim mesmo, ficamos a praxe de pôr em ex�
Oap. Manuel de Carvalho sr. Alfredo Korb, sócio- muito embora, como atú- mesmos oferecem toda no aguard� do resultado posição tôdas as coisas
Lopes que, em eireuns- procurador e o sr. Gün- almente se verifique

ala
segurança para a guar- que a �o�Illssã� en<:arr�- que se relacionam com

tanciado oficio comuni- ther Kuchenbecker, en- época da caça. da do material, não Ií- gada da ínveatígaçäo Il- o sr. Juscelino em Bra-
cou à Câmara Municipal carregado da secção de Ademais, a polvors cando excluido, é claro, car de levar a efeito. sílía.

'

_

o que se oferecia a res- explosivos, fez uma vísí-
==-----------------------------------------

peito, sugerindo que se
ta a nossa redação.

I
...

cl OBRASconstituisse uma Oomis- Em palestra com os nauguraçao
-

esão para verificação e mesmos, exibindo-nos o

inspeção das instalações Registro Sumário expe
situadas nos fundos aa dido pelo Serviço do Ma- Viajando com destino
Rua Jorge Czerniewicz, terial Belíco da 5a. Re- ao norte da Estado, o go
tendo" sido formada a gíäo, plantas aprovadas vernador Heriberto Hül
Comissão integrada pelo pelas autoridades milita- se, dará Inicio, hoje, a uma

Presidente da Câmara, res, das construções, tí- série de inaugurações, no
vereador José Narloch, eamos cientes que no setor da energia elétrica.
Dr. Ayres Gama Ferrei- local "Tifa da Polvora", Graças 80 austero síste
ra de Mello, Juiz de Di- não existe nenhuma fá- ma governamental, coadju
reito da Comarca e um brica de pólvora e sim vado por uma equípe de
membro do Executivo dopósito cujas constru- homens experimentados,
Municipal, cujos resulta- ções são apropriadas pa- o problema da energia
dos desconhecemos até a ra receber polvors a

presente data. detonadores, em prédios
separados, completamen
te isolados um do outro,
levantados dentro dos
requisitos de segurança
para materiais

I
dessa

natureza. A localIzação
se deu entre quatro mor

ros e os depósitos pos
suem o arejamento in
dispensavel, as paredes
de alvenaria com 25%
de cal e 25% de cimen
to, alicerce de pedras e

sotão soalhado com' ca

mada de areia de 0,20
mt., COlocação de pára
ráio no meio e nas pon-
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elétrica, aos poucos, vai cos, predicados que de
se transformando num finem o seu caráter aus
acontecimento do passa- tero em que -a moral e a
do. probidade são os traços
A inauguração da Usí- marcantes.

na Diesel e das Obras do Neste século de velo
Rio do Julho, contorna- cidade seria ns realída
rão em grande parta a de um anacronico, o es
crescente procura de tadísta que não visse na

energia em todo o norte energia elétrica o meio
catannense; possíbílítsn- mais importante e maís
do ii instalação de novas necessárío ao progresso
unidades industriais no do seu Estado.
parque manut'atureiro do Assim é .que, após in-
Estado. gentes esforços no sen-

Si o problema da ener- tido de dotar as coletivi
gia fosse atacado com a dades com as necesaída
indispensável prevídên- des imprescindiveis, se

cía, jamais custaria ao rão realizados em data
Estado o exautivo traba- de hoje e de amanhã as

lho de recuperação de seguintes inauguraçoss:
dezenas de anos de admi- Dia 14: 12 horas - inau
nistrações improdutivas. guração da linh8 de
A8sim mesmo, através de transmissão e distribui-

I esclarecida orientação ção na localidade de Rio
que se vem imprimindo da Luz, Municipio de Ja
ao problema energia elé raguá do Sul; às 15 ho
trica, por intermédio do ras: inauguração da li·
Govêrno do Estado, das nha de transmissão e dis
Centrais Elétricas de San- tribuição na localidade
ta Catarina S.A. e da Em- de Benjamin Constant,
presa Sul Brasileira de no Municidio de Guara
Eletricidade, o Estado se mirim; às 18 boras: Inau
encaminha na solução guração da Usina Diesel
de tão grave problema - Rua Max Colin, em

Este é o último comu- é que combatemos e o que afeta a maioria Joinville.

nicado que fazemos aos povo, em sinal de protes- dOI Estados da Federa- Dia 15 do corrente, ou
sra. proprietários, lem- to, nos acompanhou não çlo, sem contudo conse- ----------------------

I ��a�d�i-:: :: e���t���tr� :!�n1:���t�á��:.al, por gUfs rSe�I�I;:;�0·racion8is, lania: "Ien�o certezB' n�soluta na minha uitdrin"
prazo para a feitura atacando cada problema -

d
. Esperamos qu.e, com no sen devido tempo sem BELO HORIZONTE - O ar. Jânio Quadros, falando na

e muros _e passeIOS em
um novo encarregado sobrecarregar as e�tida- entrevista cole�va à lmprensa, afirmou t�r "absoluta certeza

treze ruas jaraguaenses, d b h .
de minha vitól'la - e essa certeza adqUIri visitando as vá-

simultaneamente. essas o r.as, ven am a .des co� Inúmeros proa, rias regioes do pais".
Conforme previramos, ser escolhIdas 'as ruas, etos que normalmente O sr. Jân10 Quadros fêz criticas generalizadas aos

até agora não se encon- previamente niveladas não poderäo ser resolvi- par_tldos que o apóiam:

tra- nada feito, nem da e alin�adas e, em lugar das
_

simultaneamente, - Eles poderiam e- de- ficuldade que houver nos
parte da Prefeitura Mu- do edItal, .esp�ça7'se. !L pttl'mltem! agora,.elevar veriam produzirmais; fal- quadros partidários que
nicipal, nem da parte dos· cada proprIetárIo, lDd�VI (potenCIal elétl'ICO �o ta agressiVidade à campa- me sustentam não me Ie-
proprietários, �onstituin- dU!lI[D.e�te; o respectivo 11:e. do Estado, s�m por nha. vará a outra renuncia.
do em mais um fiasco ,vls9.

.

fISCO os (lamais ser-
1-'

.

á Quaisquer que sejam as

administrativo o decanta-" 'Essa pratica é mais con- vjços programados, que
ao mais renunciar

crises, levarei meu nome

do edital que pomposá- 'dizente com a nossa terão soluçã� à medIda Perguntaram ao sr. Jâ- às urnas a 3 de outubro.

Segundo se anuncia de- mente obriga' aos senho- qualidade de ge�te civi- que o� anterIores forem nio Quadros se êle renun- . -

verá realizar-se ainda es- rios a construção de lizada. E os muros e pas- resolVIdos. ciaria novamente, caso o
Oulras allrmaçoes

te mês ou nos primeiros muros e passeios em fren- seios serão feitOR com Assim -caracteriza-se a sr. Magalhães Pinto re- Disse mais o sr. Jânio,
dias do mês de junho, a te de suas propriedades. satisfação, porque repre- atividade do governador nunciasse à presidência Quadros: -

couvenção do Diretório Nada temos contra mu senta uma melhoria para Heriberto Hülse, homem da UDN s à sua oandida· 1 - Antevejo conse-

Regional da UDN, em r08 e passeios que, con- a cidade que se enca- de trabalho, com sua vi- tura em Minas. qoências graves para o

que se apontaria como forme já dissemos, da- minha para o seu cente- da toda orientada-no sen- Resposta: prop6sito contlnuista.
candidato a governança riam melhor aspecto á nário. E que o -sr. Prefei- tido do progresso, - Minha candidatura Não acredito em prop6si-

, do Estado, nas eleições de nossa cidade; entretanto, to se devirta com o edi- pr,ovando a so- tem raizes populares. Sou tos continuístas fio presi-
3 de outubro, o nome de da maneira como se quer tal que não foi atendido lidez � a segurança dos candidato extra-partidã- dente Juscelino. ]';lIa tem

Irineu Bor /hausen. obrigar os proprietários pela população. empreendimentos públi- rio e tôda e qualquer di- direito de voUar em 1965.

Senador Irineu
Bornhausen
Antecipando a sua vol

ta ao Brasil, o Senador
da República 1 r i neu
Bornhausen, acaba de
chegar ao Rio de Janei
ro, viajando a bordo do
avião da Air France. O
prestigioso político cata
rinenae deverá demo
rar-se alguns dias no Rio,
após o que retornará a

Florianópolis e a Itaja!._

PEDRO COLIN

JUSCELINO é rato
bossa nova

.
Gov. Herib.rto Hüllf/:

muros e Passeios

seja, em data de ama

nhã, às 12 horas, serão
inauguradas as obras do
Rio do Julio.
Estão de parabens o

Estado, a Celesc e a Em
presul na realização dos

-

atos inaugurais acima
mencionados, uma de
monstração viva dá ca

pacidade realizadora de
seus homens.
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CORREIO DO POVO

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

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

- 1960 -

Diretor:
Eugênio Vitor 5chmöc:kel

Cobrança:
Bruno Henn

FAZEM ANOS HOJE:
- O sm:.. Eurides Sil

veira;
- a jovem C 6 r d i a

Brandenburg, filha do sr.

Brvíno Brandenburg. co

merciante em Estrada
Itapooü.
Fazem anos amanhã:

- O sr. Rudolfo Fis
eher, residente em Estra
da Itapocú;
- o sr. Elvidio Silveira;
- a sra. vva. M a r t a

Gertrudes Joenck, nesta
cidade.

DIA 17:
- O sr. Alei�o Tomelin;
- O sr. N e r y J o sé

Buchmann ;

- o jovem Armando
Nage}, fotógrafo, filho do
sr. Oscar Nagel, residen
te em Francisco de Paula.

DIA 18:
- A sra. Edwiges, es

Orglo de maior penetraçlo pôsa do snr. Francisco
no Interior do nordéste Voigt, nesta cidade;

catarinense. - a srta. Geanete Ca-
�=====õ__==;;;;;;;;;;ii cilda Gneipel, filha do sr.

Impressão:
Soco Gráfica Avenida Uda.

Impressor:
Antonio Molheiras

Composiçãa :

Leopoldo Malheir,os [r,
Antonio Bastos

René Orosshlags

ASSINA 'i'URA :

I\uual • • • • CrS 190,00
Semestral. • • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela �m vigõr

ENDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.
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I L !!:u':a�h::n�m�o�a! I
� vezes foi reconhecido. Mostre-o Você �
� expondo os teus produtos na 'l». Ex- .

�
� posição da Associação Rural, no dia �
J máximo do lavrador "O Dia do Colono", �
J a 24 de Julho de 1960. �
� Informações e detalhes na séde �
J da Ass o c i a ç ã o Rural, ao lado da �
� Prefeitura: Municipal. �
������������

MILHÕES
OE PESSOAS 1m USADO COM
SOM,RESULTADO o POPUW

DEPURATIVOPrutiieras e

Ornamentais

Larenlei ras, Pe
ceguelros, Ka
kíseiros, Maci
eiras, Iabotice
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

ELIXIR 914
lß1)fen&lvo ao orpAJsmo. Agrada.
wt ccmà um I�. Aprovado co
mo flUldll1ll no tratemento ela SI.
FILaS e AEUMAl"SMO da mes

ma orteem. pelo O. ti. S. P.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

ILeopoldu Seidel

Corupà

11- -II

SABADO DIA 1 3·5-1960

- O sr. Artur Gesser, Ele, brasileiro, solteiro,
residente em Corupá; lavrador, domiciliado e

-

- a sra. Ilze Renata, residente neste distrito, à
filha do sr. Reberto M. Estrada Jaraguä, filho de
Horst, farmaceutico nesta Antonio Leskowicz e de
cidade; Elisabetha Graf Lesko-
- o snr. Orlando An- wiez.

drsatta : Ela, brasileira, solteira,
- a sra. Edite Amorim, doméstica, domiciliada e _

espôsa d.o sr. Luiz A�o-I residente neste distrito, à
rim, residente em Jom- Estrada Jaraguä, filha de
ville : Miguel Fodi e de Ca ta-
- a garotinha Rosily rina Erhardt Podí.

Maria Gesser, filha do
sr. Augusto Gesser, resi- Edital N. 4839, de 4/5/60
dente em Concórdia; Carlos Ranulfo de Oli-
- a garotinha Irace- veira e Isolde Wísehral

ma Reis, filha do casal
Leny e Veridiano Reis,
residente em Oörupä :
- a sra. Hilda Gneipel,

espôsa do sr. Oscar Gnei
pel, residente em Estrada
Schroeder.

Oscar Gneipel, residente
em Estrada Schrceder II;
- o jovem Jorge Gros

shlags, nesta cidade.

DIA 19:
- O jovem Alvaro,

filho do snr. Alvaro To
mazelli ;
- o jovem Renato Ri

beiro, filho do sr. Caeta
no Ribeiro, residente em
Ilha da Figueira;
- a sr ta . I r m g a r d

Müller, filha do ar. José
Müller, residente em Co
rupá;
- o snr. Ary Carolino

Fruet, nesta cidade;
- o jovem Ervíno Fodi,

filho do sr. André Fodi,
em rtapocuzinho;
- a seta. Helena Al

perstaedt, filha do snr.
Gustavo Alperstaedt, re

sidente em Itapncuzinho.
DIA 20:
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"CORRfIO 00 POUO" !-So[ißJ�1
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I Aniversários

Por uma especial de
ferencia dos editores,
acabamos de receber seis
exemplares do Boletim
Mensal da Federação rías

EliX IR 914 I :::�:ici�::in!,�r:!s N!�
a Sinus AlW im o IBSBISItI vembro de 1960, que em

O P1111dC. o Baço. o Coraç&o, e suas páginas abordam
EstGmaso. oa Pulm6es, a PeI. assunto de palpitante atuo
PrOdU2 Dores nosOHoa. "eum.. .

"limo, C.su Queda do Çabe- ahdade no setor rural ca·

ao Aneml Aborl4!a. tariuense.
Ccnauit9 G m��co

• teme o pop�"a, depurativo

I!IjEE!i!lli!Bl-e__'l=!i!i!\!E!=!!55i3!l!i!!!il�;;!!iiiiiiSílW'�!IE!!!;-lI===!! :

W=='!E!$'iI ]]))ro M1lllrm@ ßatrrd@ �e AleVe�@ I
r m

I � AIHHUjA.. II I
::: Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro mI da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c I i e n te s ; Hig mantêm eotreito intercâmbio judiciário com os Escritórios rm de Advogacia' DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,

.

m com séde em Joinville e São Francisco do Sal; está em

iii condições de, também, aceitar causas p'ara aquelas Co·

I marcas, sem maiores onus para seus constituintes.

ii Ia !!!EI!

Publicações
da FARESC

Registro Civii
Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
I(l. Distrito da Comarca. Ja
raguá do Stil, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela l�
afim de se habilitarem para

casar-se:

VENDE-SE
Um terreno com casa e instalação de

água encanada. havendo pastos, ranchos,
tudo em perfeito estado, com quase 3 mor

gos de terra.

Informações na Fábrica de LEOPOLDO
P. DA SILVA, Rua Eliza Stein, 667 - Fone,
310 - JARAGUÁ DO SUL.

As referidas publica
ções deixamos à dispo
sição dos nossos distintos
leitores, na Redação des
te Jornal.

Somos agradecidos ao

Dr. Clodorico Moreira
pela gentileza da remes

sa dos Boletins.

Edital N. 4.837, de 3/5/60
Reinaldo Erdmann e

Alzira Ramthum
Ele, brasileiro, I!lolt�iro,

lavrador, domiciliado e
residente nesta distrito,
em Rio da Luz, filho de
Alfredo Erdmann e de
Paulina Hornburg Erd
mann.

Ela, brasileira. solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da'Luz, filha de
Oscar Ramthum e de
Linda Schmidt Ramthum.

RESULTADO
da TÔMBOLA da
C�munidade Evang.
Lulherana - Jaraou6 do Sul
da Festa de 8 de maio

de 1960
1. Prêmio
2. «

3. «

4. «

Õ. «

Combate as 6. «

[rrequlanoe- 7. «

8. «
es das fun· 9. «

ções periódi- 10. «

cas das senhoras. 11. «

É calmante e re- 12. «

guiador dessas funções. 13. t<

14. «

16. «

Edital N. 4.838, de 3/5/60
Silvino Leskowicz e

Maria Fodi

N.4854
« 2437
« 1683
« 3603
« 0963
« 0825
« 4164
c 4687
« 4460
« 3969
« 4266
« 2614
« 1619
« 3253
« 384�

Vale Cr$. 250 mil
V END E � S E, uma

propriedade com c a 8 a

por 250 mil, com 60 mil
de entrada, 100 mil em

Nós abaixo assinados fins de novembro e 100
proíbímos terminante- mil para fins de maio
mente 1,1. entrada de pes- de 1961.
soas em nossas propríe- I n f o rm a ç õ a S nesta
dades situadas em Jara- redação.
guázinho, a fim de caçar,

_---.------_
estragar plantações, e

causar outros danos.

'Proibição

Ele, brasileiro, solteiro,
alfaiate, domiciliado e re
sidente em Curitiba, filho
de Antonio Francisco de
Oliveira e de Adelina de
Moraes.
Ela, brasileira. solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, à
Rua Benjamin Constant,

�"""""""""""I""--"""",,,,�filha de El'ico Wischral

I Ie de Pau I a E g g e r t

;::;:;�'. 4.840, de 4/5/60 .

NA,,:�;�eDE

Arnoldo Krause
Hugo Hansen
Oscar West/bai
Hugo West/baI
Ricardo Kreutzfelcl

"Correio do Povo"

um jornal a

serviço do povo

-

Wolfgang Paupitz e

Renata Klitzke

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesta distrito,
em Rio Cêrro, filho de
Walter Paupitz e de Olga
Maul Paupltz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente .nesta distrito,
em Rio da Luz, filha de
Erwin Klitzke e de Wanda
Ana Kath Klitzke.

IODOlllO
DE ORH·

Magresa
Cençaco
PaUidez
fraqueza

É iD4�elWl'i'el
o � flg'

(�

Edital N. 4841, de 6/5/60
Raul Hansen e

Elzir.a Becker
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Garibaldi, filho de
Arthur Hansen e de Elsa
Reinke·Hansen. .. 1 ..

Ela, brasileira, solteira,
doméstica,

.

domiciliada e
Edital N. 4.843, de 9/5/60 I residente neste distrito,

residente neste distrito, Harry Falk e em .Garibaldi, filho de

em Jaraguàsinho, filha CeH Gisela Jenk EuriCO Welk e de Berta
de Erich Becker e � Ele, brasileiro, solteiro, W�f;, brasileira, solteira,Erna Becker. comerciante. domiciliado doméstica, domiciliada e

. e residente em Joinville, 'd' t d' 'tEdItal N.4.812, de 7/5/60 filho de Carlos Falk e de
resl ente nes e Istrio,
em Garibaldi, filha de

Albio Manke e Bertha Dröger Falk. Albrecht SeIl e de Lilli
Gisela Hardt Ela, brasileira, solteira, Bloedorn SeIl.

Ele, brasileiro, solteiro, comerciária, domiciliada e

industrial, domiciliado e residente nesta cidade,
residente em Massaran- filha de João OUo Gui
duba, filho de Emilio lherme Jenk e de Ger
Manke JUDior e de Frieda trud Martha Kummer-
Manke. loewe Jenk.
Ela, brasileira, solteira, Edital N. 4.844, de 9/5/60doméstica. domiciliada e

residente nesta cidade,

I
filha de Carlos Hardt
Junior e de Clara Fodi Ele, brasileiro. solteiro,
Hardt. lavrador. domiciliado e

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório ond� será
aiixado durante I S dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acu"e-o para os

t· l'
\

inS egals.

AUREA MÜLLl R GRUBBA
Olicial

Raulino Welk e

Vera SeIl
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CORREIO DO POVO
!! -_ .... -

AGJABE§�
SERVIÇO DE EXTENSÄO RURA.L
ESCRITQRIO LOCAL DE JARAGUÁ DO SUL
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,MÄGROS
�. .' � .

FRACOS
I � ...

9�ANAOIOl'
.J".�
'".' ' :t! indicado

nos CIlIl()8 de
fraqiJezll. pali·
d�. snagreZ14 It
falltio.
ll:m sua f6r'

mula e n t r a m

Vanadllto de
ísödio. Licitina. GliCtll'o!oBfatoll.
PePldua, DOll d� Cola. etc. do

I ação pronta e eficBz aoo caBOS

de fraqueza e oouraetenias, Vana
.49iöl 6 indicado para hOlQenu. mua
,Ihere!! e criaoçM, sendo ema f6ro
mula IiceDciAda pela. Sadde 'Pu-
bliea.

'
..

•

Sociedade de Atiradores PROGRESSO'
Edital de Convocação

Pelo presente edital, ficam convidados es Se
nhores Associados desta Sociedade, afim de compa
recerem à ASSBMBLÉIA GBRAL ORDINÁRIA, a se

realizar, em sua séde social (Salão Doering), no die
29 do corrente, às 9 horas, afim de tratar da seguin
te ordem do día :

1. - Prestação de contas
2. - Bleição da nove Diretoria
Õ. - Assuntos de tnreresse Social.
Não havendo número legal de assoctedos, na

primeira convocação de acôrdo com o artigo 16 dos
dísposltívos estatutários" realizar-se-á a segunda,
meia .hora após, com qualquer número de essocía-
dos quites presentes.

.

Jaraguá do Sul, 10 de Maio de 1960.

(Ass.) Alfredo Mohr - Presidente
Belnz Bartel - 1°. Secretário'

II � .0

Al AI � � I Proibição
=�===m= llllll1lllw21wC �grllc� te��o:� t���t3:�1��::�
A E

·

D é'· a entrada de pessöas es
conomla om stlca tranhas em meus terre-

\

em extensão. nos situados 'em" Grota
• Funda e Itoupava-Açü a

Hoje vamos falar sôbre uma parre murto im- fim de caçar, pescar,
portante, da casa, a 'cozinha. Tôdas nós sabemos e estragar plantações e

estamos de acôrdo que a cozinha, é um dos cômo- \J usar outros danos.
dos mals importantes do lar. Pois é onde a dona de
casa passa a maior parte de seu tempo preparando
os alimentos necessários á família. E por esta razão
que devemos dar um pouco mais de atenção par,a
fazer dêsse cômodo um lugar male agradável e efl-

.

ciente. O arranjo do cômodo e os equipamentos é
que tem influência para a comodidade.

Säo êstes os problemas que a cozinha apresenta:
Teto muito baixo, assoalho com buracos, des

nivelado, etc. Falta de janela pera ventilação e elu
mineção. Cômodo muito grande ou muito pequeno.
FalIa de equipamento e móveis. Utensílios insufi
cientes. -falta de lugar pare guardar os utensílios,
Falta de cancela. para evitar que os animais fiquem
na cozinha. Falta de água em casa. Falta de uma

lata de lixo; falta de uma pia pera .Iavar a louça,
Vou dar algumas sugestões para alguns melho

ramentos dêstes problemas.
Vamos abrir uma janela' em um lugar conve

niente para que entre luz e er necessários para a bôa
higiehe da cozinha. Nivelar' o assoalho, pintar as

paredes com cal pare desinfetar, melhorar a aparen
ela e clarear a cozinha. Fazer mesas e armários pare
trabalhar e guardar os alimentos. Fazer prateleiras
fechadas pare guardar os alimentos. Nas portas va

mos colocar cancelas': P.rovidenciar uma lata com

tampa pera colocar o lixo.
A LOCALIZACÄO DA COZINHA: Um local

bem iluminado e bem arrumado, facH de manter

limpo e ordenado. - Este será o lugar ideal.
Embora a cozinha faça parte da casa, deve

estar situada de maneira que os odores espelidos
durante a refeição não incomodem. Seria muito bom
se tôdas as cozinhas estivessem ao lado. Este da
casa, assim receberá o sol durante a manhã, tempo
em que a dona de casa prepara a refeição mais im

portante, enchendo de luz e alegria. O tamanho da
cozinha deve ser deterrninado pelo trebalho a ser

realizado nela e pelo equipamento a ser usado.
Säo estas algumas maneiras de fazer de sua

cozinha um lugar agradável e cômodo. Tendo sua

cozinha assim. sentir-se-á melhor e você terá mais
ânimo pare nela trabalhar e preparar as refeições de
sua família.

GermGno Gucho

Proibição ESTÔMAGO. fíGADO E IHTESTIHOS

19--:::::;::::::::::::::::=::=::�::::::=::::''''::::::::::::::::==:::=:::::::::=::;c:=::::::::::::�::.!\.
II li

II ]))10 lElllCIBI IAlUfMIANN II
II "

fI :MÉDICO CIBlJBGIliO ti
"=====================1

II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I:
"'- :1 "

ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
II ..

H CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E H
jj CLINICA OERAL li
� Looga prática em Hospitais Europeus I!ii :i
II Consultório e residência: ii
:. ii
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 li
II ii
:1 CONSULTAS: II

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii====================;;11
., ii
ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
I' II

li Atende chamados lambem à Noite jj
li U

�::::::::::::::::::::=::::::::::::::==::::-.:::::::::::::=::::::::::::::::::::::==&

Dp. Reinaldo Mupa:!"a

II ADVOGADO II �
� Escritório ao lado da Prefeitura 1
L JARAGUÁ DOs� �

Dr. Waldemiro.Mazurechen
I

�!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"!!!II!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
CASA DE SAUDJE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 7Q4
(antiga residêneia de Emanuel Ehlers)

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Partos - Diatherrnia Ondas curtas' e Ultra-curtas

• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização
- Ráios Infra.vermelhos e azuis.

P r o i b o terminante-
mente a entrada de pes
sôas em meu terreno a

fim de caçar, tirar plan
tações e causar outros
danos atuados em Itoupa
va-Açu..
Jaraguâ do Sul, aos 26

de abril de 1960.

Proporcionam bem-estar geraf,
facilitam a dlgest�o. descon
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do �-
'

I

Dr• Francisco Antonio Píceíeae
Jn:nt:';D][CO

Cirurgia Geral de adultos e criança" Clí
nica Geral - Partos ---:- Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis'a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 'as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

COR llU ]pA - §AN�� C ..a..Jlr..�,JR,.D[NA II:?:::::::::::::::::::::::::::::::;:-.::::=:::::::::::::-.::::::::::::::::::::::�.:::::::.:::::::::::::::::::::::::::�
,!! . II

li Günther W. Gosch II tf'::::::::::::::·::::::::::=:::::::::::::::=:::;'�::::::::-':::::::-':::::::::;;;=:-':::::::::::-';::-�
II II II .8 It II It e .8 UI e II " II- - ii
li 'ENGENHARIA OIVIL ii ii II
II MUROS PRÉ-FABRICADOS II !I

- JARAGUÁ DO SUL -

IIII II
II f I.:It· _ INDÚSTRIA DE CALQADOS ii li

Medicamentos e Per umarias II

ii .
InformaQoes: G O S C H I R MÃO S 8/A· II ii Simholo de Honestidade li

II I! II . Oonfiança e Presteza !i

II .

sr. Frederico Mo��ler 11 ii " A que melhor lhe atende H
II ,sr. Hermann Schutze ii 1,1, e pelos" menores pre"os !lII

. iI I '�:IIL�. __ __ _ . .r. .J) lL . . ;...__. ..._ ·:1
..-::_••••••__ ••••••_ ••_._._ • __••_.__ •__._._••••_ ••••_. .... • ..... ..-::::•••_._. • •• • • ._.__ :;;.;.0-

1';:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�::�
li Clfniéa de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta ii
:1 ••

li DO .11,. ••••il••• 111 !Iil MODERNA E PRIMOROSAMENTB INSTALADA I:ii I:II A melhor aparelhada em Santa Catarina li
n Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" II
ii II

II - JOINVILE -. !!
��:�::::=:::::::::::::: .. ::::::::::.-:::::::::::=:::=:::::::::::::::::,:::::==:::::::::::==:::::=:::'SI:

Otto Eiert

Apotheke "Schulz"

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

arn besten zu den gering.ten Preisen bedient.

Dr. fernando. ft. �pringmann
CIRURGIA DO ESTOMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS,

_Diagn6stico, Prec.oce- do Cancer nas senhoras

C ans u I t 6 r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. - Fdne, 384.

rr.::=:::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::-':::::::::\1
!I CLIMAX VITORIA I!
ii iI m�llE.;;m;;iI!!iI!ilE!!-li=!;=a=!iaai=!!SiII!!I!c:l!-:' íEi!l;;!

ii ���, HQIii 9,5 pés·policolorido-1960 ii ::Im DR. J<::> R N SO E LT E R -

'1 II Uli ii ;;;; I CIRURGlffo DENTlSTI'I I
:I lOTHAR SONNEN HOHL II ...

:,;11 Av. Marechal Deodoro da fomca, 84/88 !:I: -_��._ CLíNICA - CIRURGIA
JAlA6UÁ DO SUL Est. de Sla. Calarlna iií

ii II LABORATÓRIO de PRÓTESE III
ii ii RAIOS X 5!S
ii ii

.'"

IMÓLHO FRANCÊS \!:,..__ .__ ._. ..•__.. ._._ _ __ .__._ c:» m _

Ingredientes: 1 xícara de azeite
,- --..-- ------.-.-- - - - -. ..__._:::õ'

m Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
--

1/2 xícara de vlnagre �lIlB@8,SI!18I!JI!ilI1!I!;!Iii 1êB�'I!!ID i!iII2 @IS iB1 •

S8i88��1 Ui J A R AG U Á DOSU L I2 colheres de limão
III III1 1/2 colher de chá de sal FOTO PIAZERA III: l==iSEl��lEalii!&1!li!!!!5l�:=;----:lEE!:-a

Me'Iodo' lunre 1toCdoolhserosde.·nagCrUe'cda.·erntes numa vesl
DEFRONTE Á PREFEITURA - JARAGUÁ DO SUL

d•••------ ..--�._-_ .._ ......._.-•••---.-•••--•••••- __••• ••_ .......

lha (H�1:�)���r��?��s p��:ssa;� usado para qUalqUe� I fot�H!!�a� e:a����l f�o f�to��ir�b�� ���=::r��� -

II i,�:;""-Th-r-o-'--""{ii"lill-i-��--;r �-;���-�:�'j,:salada, e guardado por vários dres, mas sempre A pedido, atende a domicilio e tambem 1lJ) \UI. 11 M \UI \Ur @ .;::1 � llli 'UI
mexa bem antes de usá-lo. em loo:alidades Yizinhas i ii H

(!;i81I!iiêli!!l� 00 !Ié�.I 3U' iii" 9'@D& 9II §!1J!l!fi�� ii Cirurgião - Dentista !i
:: j:
ii CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA ii
� n
ii A..,. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL li
H Defronte a Igreja Matriz ii
\!-::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::�..::=:;�===::::=::::=::::::::::::::=::::�j
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Pelo presente ficam convidados os Senhores
Membros do Diretório, vereadores eleitos e suo

plentes, delegados distritais e demals simpatizan
tes politicos-partidários para uma reunião ordiná
ria, 8. realizar-se no dia 15 de maio de 1960, com
início às 9 hora!!, na sédo do Partido, à Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 210, nesta cidade, afim de
na fórma dos estatutos, proceder a eleição dos
novos membros do Diretório Municipal.

Jaraguá do Sul, 2 de maio d� 1960.

(ass.) EUG�NIO VITOR SCHMÖGKEL
Vice-Preso no exercício da Presidência

c o R R. E I O O O P O V O I
JARAOUÁ DO' SUL (SANTA CATARINA) - SiBADO, 14 DB MAIO DB 1960 N�. 2.084 Oficiais do 132• B. C.,

O orande 0Ir8GIO' do último' Domina0 I

Empresa Sul-Brasileira 1 Grande público esporrívo abrilhantou as apre-
Conforme já Iora di- Salões do Clube Atlético de Eletricidade S. A. senteçõee de futebol de Salão e Basquete que live-

vulgado anteriormente Baependí, um grandioso ram como palco a cancha cimentada do Ginásio São
por este semanário, a festival artístico Musical, Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do SuJ, Luiz e como contendores, C. A. Baependí local e·

Sociedade Cultura Artis- em regosijo ao quarto Rio Jegrinho, Mafra, Rio legre, Lapa, Tljucas e Camborlú. Oficiais do 13°. B. C. de Iolnville.
tico promoverá no dia aniversário «íe fundação. Oferecem por preços de concorrência: Precisamente às 9,30 horas tnlclou-se a grende
l8 de Junho próximo, nos Além da apresentação LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES. contenda de futebol de salão, onde mels uma vez,

de peças Clássicas pela já co- AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE nOSSl! equlpe poude demonstrar o seu poderio, der-
nhecida Orquestra da ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E rotando pela contagem de 6 a 2, a equipe adversária.
Cultura Artística, os pre- FOROA e demals aparelhos e materiais para Um jogo em que ficou patenteado a superioridade
sentes terão o ensejo de Instalações Elétricas. dos Azurras. Chiquito marcou 3 e Guldo 3 a favor
assístír varíados números Rua Preso Epitácio Pessôa, 172 _ Fone: 264 de nossas cores e Tellente Bonetti assinalou os 2
de Danças Tipicas, apre- tentos pare os visitantes.
sentado por um grupo I JARAGUA' DO SUL O Baependí teve sua equipe assim formada:

54. feira última o Pre- de senhorítas da vizinha :.:.-------------------------------;;;;;;;;;;;;;;;=== Reinner, Piazera e Zlco, Guido e Chiquito. Os treís
sidente Regional do PRP cidade de Joinville. E O I T A L elementos de defesa, como 08 da linha, merecem de
foi recebido pelo Go\'er-. fato, os cumprimentos de quem ségue e batalha pelo
nador Heriberto Hülse Para encerrar a noítada Esporte de nossa Terra. A formação do 13 foi a se-
em audiência especial: 'artística, !ls presentes Pelo presente, t o r n o p ú b I i c o, que o Sr. guínte : Brustolim, Amaral e Rubens, Bonetti ele.
nada transpirando quan- serão

.

bríndados com AlfRBDO CARLOS HANBMANN, requereu a êste wecke; permaneceram na reserva: Pio e Míro.
to as conversações do

I
�ma �olré_ Dançante, ou- Conselho o registro a Título Precário como Cons- foi árbitro do encontro o Sargento Alvaro, com

governador com o polítí- Ja ammaç�o está a caro trutor, pare o Município de Iaregué do Sul, de acõr- trabalho satisfatório, anulou dois tentos do Baependí,
co perrepista.'

� go do Conjunto da Oul- do com o parágrafo único do Art. 5°. do Decreto
um de Chiquito e outro de Guído, não se podendo,

, tura Artística. n. 23.569 de 11 de dezembro de 19M.
no entanto, condenar estas decisões de sua senhoria,Ficam, pois, convidados os profissionais inte-

Como nas ocasiões an- ressados já registrados neste Conselho, a se pro-
que ao nNossoB entender foramf jusdtas. n Iteríores em que a Orques- ' .

Ih é d d
- o asquete, a vez oi os visitantes. Kea-

nuucierem a respeito para o que es conce i o o fDeclaro, para es de�i- da "SCA" tem se apre- prazo de 30 dies, a contar da publiceção do pre- l1_1enteIõ.7nos:;,�s rapazes so reram uma derrote categó-
dos fins, que foi perdido sentado, o êxito desta sente edtral. rica, u a oo, pera os visitantes, acusou o marcador
um CERTIFICADO DE noitada artística l'á está 12 o C"I C J R D'i'J'h

no final da contenda. Uma derreta aliás, que já se
LoOg. lVI - e so emos r: o fazia esperar devido ao poderio da equipe dos Ofi-PROPRIEDADE de um assegurado. Presidente do CRBA da lOa• Região ciats;' seu preparo técnico e físico.JEEP, chapa 2·62·64, de Para esta finalidade, o Nossa equlpe, mesmo serri esperanças de colherJaraguä do Sul, modelo departamento artístíco R I d d T

-.

b I h191::4 d'
.&

esu ta o a om o a os louros da vitória. não eslrou um só Instanteti e e propriedade está se empenhando ao
d ETA PROJETO 17 para eceílar o jogo conrra a poderosa equipe de
ÂOCARE-SC f' •

-

máximo, para organiza- da Festa de São Marcos de Rio Cerro Ioínvllle, o que vem demonstrar, a vontade com que, icando o ção de um programa que d
'

I 1 PA' 068 J Z I I" • R esta repesia a esta se preparando e o entusiasmomes�o Bem va or para a agrade plenamente ao
. remro : n. r. - uerez ang te IDl - ereu limos

com que está lutando.pessoa que o encontrou. público amante da boa 2. « n. 701 - Arthur Piccoli - SII. Luzia
F Q d O 83. « n. 542 - Ines Alves - Distrilo de Arrozeira ormação - oaepen í (com reservas): ingo ;Jaraguã do Sul,.5 de música, elevando assim Neri 4,' Cacaréco; Bronquinha, 13,' Quito 7,' Ati 1,.

d 1960 da vêz mal 1 4. « n. 586 - Amazilda da Costa - lIapocuzinbomaio e. ca a vez mais o mve Reinner e Sarrafo. Oficiais do 1",,°. B. C ..· Arlindo,I 1 ís
. . 5. « n. 2050 - José Diemom - Vila lova u u

HELl CORR1i:A Ou tura art tíco da Cl-
, 12; Miro 2; Alvaro 19; Bonetti 16; Santos 8. Juiz:

Engo. AgrO. da IiCIiRESC dade. ----------------P-O-L-I-1C-I-A Hans Ehon Burrow, rrebalho com pequenas falhas
___ o DELEGACIA AUXILIAR DE que não comprometeram o placard.

(A V I 5 O) Após os jogos foram homenageados os vlsíren-

"tes com lauto jantar no Rex Hotel. Ainda .cumprindo
De ordem do Sr. Delegado de Polícia, comu- parte do programa houve visita as firmas de Bebi

nico a todos proprietários de veículos a motor, que das Max Wilhelm S. A. e Indústrias Reunidas Ieragué
esta delegacia deu inicio dia 26 de abril do cor- S. A. Finalisando o Baependí promoveu animada
rente ano, o emplacamento de veículos a motor, solrée dançante em sua séde,
dêste município, com duração até o dia 31 de De parabens, o diretor de Esportes Amadores
maio vindouro. do Baependí, sr. Arnaldo OUo Schulz e seus pupilos,

Os proprietários dos veículos acima citados, pois conquistaram mais um tento, na jornada bri- -

deverão apresentar no ato do emplacamento os Ihante, iniciada, ou digamos reiniciada a pouco lempo.
seguintes documentos: Certificado de Propriedade,
Talão de Licença da Prefeitura, Comprovante do
Imposto Sindical e Carteira Nacional de Habilitação.

Não serão emplacados os veículos que· se

apresentarem: •

a) Em mau estado de conservação, inclusive
pintura;

b) com defeito em seus aparelhos elétricos;
c) com espelhos retrovisores imperfeitos, con

forme o Art. 34 do Regulamento da Taxa de Re
"o PREÇO DA L I B B R DA D B B A BTBONA VIGILANCIA" gistro de Veiculos.

Aqueles que não emplacarem os seus veí
culos dentro do prazo fixado, estão sujeito o pa
gamento da multa o que estipula o meElmo regu�
lamento.

Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1960.

f OSNI MÜLLER • Escrivão de Policia

ESPORTES •• Por HOFE SAlDE I
A.NO XL

Sociedade Cultura Artística

ERICO MUELLER
recebido pelo
Governador

DECLARAÇÃO

Uni ã O Democrática Nacional
DIRETÓRIO MUNIOIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

'Reunião Ordinária

Campetlnola do Divislo· fllra �e Profissionais

Empresa Sul Brasileira de
Eletricidade S. A.

AVISO

Devido a realisação domingo último, da festa
popular da Comunidade. Evangélica lutherana, o sr.

presidente da Liga jaraguaense de Desportos, sus

pendeu a realização da partida, na cidade, entre C. A.
Baependf e Seleto E. C. Assim o Campeonato iQi
ciou domingo com apenas o jogo Estrela X Acaraí,
em Nereu Ramos, onde o Acaraí evidenciando os
seus Qons preparos para este campeonato, derrolou
o Bstrela em seus dominios pela contagem de 2
tent(lS a O. Gols assinalados por Binder e Zézo.

I'?==::::::==::::::===:::::::::=::::::=:::=::::::=::::::::�ti ;:

A BMPRBSA SUL BRASIlBIRA DE li Dr. Orlando Bernardino II
BlETRICIDADB S. A. torna público, que é II ii
expressamente proibida a caça, bem como a li CJl'ul'll'ião-DentJstà ii
entrada nos terrenos de sua propriedade, sitos li R' X I f V Ih Ult V· I t I:.

IiI! aIOS - n ra erme o - ra JO e a ,I:i.'no Pirai, Bracinho, Rio do Julho, Rio Vermelho,
Rio Humboldt, São Lourenço e Bituva, sem ii

- Pró t e s e - Clínica - C i r u r g i a -

iii'I - •

licença prévia da Diretoria. Os infratores serão li II

Processados na forma da lei. II H o r á r i' o: na cidade todos os dias (menos li
II

d f' )
- II

ii segun a - eIra il
Joinville, 22 de abril de 1959. ii -

Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas ii
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Festival do Botafogo
o eotafogo F. C. da Barra do Rio Cerro, fez

realizar domingo último seu fesrival esportivo, onde
na parte da manhã, diversos clubes concorreram para
o êxito do fesrival. A tarde como partida de fundo
o Botafogo conseguiu nova vitória sobre o S. C.
Paraná por 4 tenlOS a 2. Na partida preliminar o
Aval B. C. de Guaramirim vitoriou se sobre o Clube
Agua Verde pelo escore de 2 a O.

Crande públiCO prestigiou as festividades do
da Estrela Solitária, constituindo o festival em
tOlal êxilo.

Pela atenção, s0n:I0s agradecidos.
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I Atenção Lavradolss 1 '

.

.1
f�:i A Indústrias Reunidas· Jaraguá ,S..A. i:]8 Fundação de Roó. Hufenuessler J
,� compra novamente I
� LARANJAS i
f:.=.·

. Nos dias da semana,- menos aos SÁBADOS. Aceita-se laranjas bôas, sem neoessidade de trata-las com antecedência.

.::=1f Só quantidades maiores devem ser tratàdas antes na Fábrica. J
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