
Surpreendendo a todas
as espectativas, o Parti
do' Republicano por sua
manltestação Nacional,
acaba de dar a sua ade
são ao movimento enca-

I==========================================================�==-=-=-=--==========================================1 beçado peloex-governa-
dor de São Paulo, quan
do se

. esperava viesse
aquela agremiação par
tidária emprestar o seu

apôio ao, Mal. Teixéira
'

L ot t. Conta-se .que o

Presidente JK, em con

versa reservada, consí-
Vitorioso nome das fôrças [araguaenses ao cargo de Prefeito Municipal derou o áto como de

Sinceridade nas palavras do candidato Nenhuma' promessa demagógica �e::���r�es!��fs��s. �
Franca receptividade em todo o município,

'

Presidente Nacional da
quele partido, sr. Raul

res se encaminhavam à admínístração municipal, Pílla, no entanto justifi
séde do grande evento. com o seu discortinio cou plenamente as ra

A séde da V.D,N. foi verdadeiramente revolu- zões que 1 e v a r am a

pequena para abrigar cíonärío e profícuo' em apoiar o candidato da
tão excepcional assístên- favo'!' da causa muníeí- oposição Jânio Quadros.
cía entusiasta, que se pal, que pelas suas íne- E'

.
que, Jânio Quadros'

espalhava pela rua e gäveís qualidades já deIXOU de pé o Estado

calçadas, acompanhando demonstradaa e pela sua de São P�ulo e deixará
de perto o desenrolar da formação moral haverá os �emaI8 Estados do

manifestação c í v i c

.8, I
de estar amplamente ca- Brasíl.

numa sessão pública de pacitado para o perfeito ================

reínvídícação popular:
I
d sempenho das funções Bebidas Iíaiaí Lida.Após a saudação dos de Prefeito em prol do

Convencionais, vereado- engrandecimento de É com real agrado queres, membros ÖO partido, nossa torra.
delegados distritais e

recebemos a comunicação
assistência, pelo Dr, João Lúcio da Costa,

da constituição de uma

Murillo Barreto de Aze- visivelmente emocionado
nova entidade jaraguaense,

d f
A • que vem de alargaI' as

ve o e .ace a a��enclß pelas entusiásticas maní- atividades em outras locado ?andldato cfíeíal do Iestações, ' a g ra d e c e u I d d d E d
partido, procedeu-se a comovídamente a dístín-

i a es o sta o de San
ta Catarina. Trata-se daescolha democrá�ica em ção de seu nome para novel firma Bebidas Itajai

�ue cada um tínha a tão árduo cargo, mas Lrda., com séde Ud cidadelIberdade da esc?lha de que se sentia confortado do mesmo Dome e queum nome preferido, re- com a manífestação sino será d dlsrrtbuídora dos
cai!ld? a esmagadora cera dos presentes que d Q h d
maiona de votos, entre sintetizavam a vontade

pro uros ufa ma e to a

M a linha de produtos MW,08 votados u!"illo. BIi�' de apreciável parcela ou seja, da grande indus-reto de Azevedo, Fídelís do eleitorado [araguaen. t' d f
.

f B bíWolf e Victor Bauer, na se por ísso que repre- JIÔ M re �.��a? es Se Al-pessôa do sr. João Lúcio se�tando a votaç'ão uma

I Aas
.

A âX. 1 ebm . .

d ro t ã· - gerencie cou e ao ca-
a oos a, na proporç o manítestação de vontade T d

.

d tri
.

de 96% dos presentes,lseguia com o povo � pl ao ,a lDNusl ne DJ�rôtendo sido delírantemen- através dele em busca gueense, sr. e fso_n. rres

te aplaudida tão preferida de melhores dias para
sen, a quem .ehcltamos,

escolha em que houve < d· d d pe!a opo�tuna esc�lha, de-
. ',_. .

a comuna, Izen o as seJando a nova fIrma osmaDJfestaçao meqUl,:oca 'naturais dificuldades que melhores votos de
.

conlí.dos homens esclareCIdos haverá de encontrar para b rda cidade, das localida- entrosar um novo siste- n.uo- lrogresso e� �u,e _I
des de Ilha da Figueira, ma de governo· austero clod OE ntodsso dUDlCblPIOR· d L G·b ld' "e o s a o � o em
10 a uz, arl a 1, limpo de verdadeira d

. '.

'

Retorcida ltapocl1zinho '.,
II d

.' estar e seus IDcausavelS
•

. � .

' orgamzaç o emocratl- associados. ESfá mais umaBarra do RIO Cerro, RIO ca obedecendo aos ver- v d b
.

d-C R· M lh-
'

.

- ez e para ens a In us-
erro e 10 o o. dadelros postulados d� tria jaraguaense..O candidato vitorioso vontade e no entendI-

na urna partidária e vi- mento popular. Referiu.
toriosa nas urnas da se com muita proprieda-, Câmara Federal
preferência popular a 3 dade a08 problemas da
de outubro foi saudado 'C dade, pal'aHzados desde quer voltar

'

pelo sr. Eugênio Vitor a administração profícua
Schmöekel que, em im· de Arthur Müller, que
proviso disse do signifi� deverão ser atacados
cado dessa manifestação urgentemente: dos �rublcmas
nos destinos do nosso dos homens que habitam o

Município e que o nome interior, acelerando-lhes
sárias e iníquas. HOin�p..s I venção , e��raordinári,:" �e João Lúcio da Costa a. 'sua parti�ipayão na

que cQnheçam a plsmfl- que se vetltlCou no Dl- Já tem encontrado a me· I VIda do mUDlcÍpIO, atra
cação de obras e servi- l'etório 'Municipal da lhor receptividade pos- vês do fomento ao homem
Ç08, que saibam distinguir U.D.N:, d'Óniíngo passado, sive! em vários setores da lavoura, da pecuária,
o processo tipo "galinha em que um� massa in� da vida pública do mu- do campo, enfim; das
em montouro de astru- calculável se dispoz nicipio, que sintetiza as estradas e obras de arte
me", do processo previ- tlscolher debaixlJ do aspirações. do povo ja- novas, 'vizando facilitar
dente e serviçodelineado, maiür entusiasmo, aquele raguaense, graças a sua iii. comunicação rápida
programa' racional de que a 5 de outubro será inegável capal}idade de dos mals afastádos rin
trabalhos que se inciam o prefßrido nas urnas e trabalho' e profundo de� cões do Municipio com. a
e s'e conclnem,' obras se encaminhará a direção votamento às causas da eéde e demais localida· porqne o povo já não
certas e denifitivas, do município para sua t�rra em que nasceu, des, estradas que cond.u� acredita mais em pro
afastando-se, tanto quanto maior glÓ1'ia e progresso. qua sob o Rulso firme zem ao progresso e ao messas. Si eleito, r�ali
possivel do condenável e ,Apesar do intenso frio de um Prefeito da têm - lJ�m estar de todos. Não zará as obras que o povo
detestável "cartaz admi- reinante, desde cêdo pera de João Lúcio da fazia promessas qlle não quer, pelo povo e para
nistrativo", j n i c i a nd o G,onvencionais e popula- ,Costa se dinamizará á podiam ser cumpridas, o povo.

Fundação:

Orgão de maior penetração no interior do riorcíeete catarinense
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,

João Lúcio
Nesta oportunidade em

que es fôrças político
-partídäríaa do país se

aprestam na indicação
de seus homens públicos
80S diversos cargos ele
tivos dos municípios, dos
estados e da união, as

fôrças jaraguaenses iden·
tífícadas. com esse sen

timento renovador, de
mocraticamente se enca

minhani na solução do
auscultamento popular
que a 3 de, outubro
indicará, os novos dírí
gentes admínistratívos
em todo o território na

cíonal.

A· União Democrática
Nacional de Jaraguà do
Sul, uma das fôrças vivas
que integram a comuni
dade, pelos seus elemen
tos maís representatívos,
desde logo se integrou
no movimento 'renovador
que se processa em todo
o pais e, debaixo do mais
sã entusiasmo e senti
mente patriótico procura
com a sua parcela de
responsabilidade servir a
coletividade, através de
homens I:'laidos das ca�
madas populares, homens
acostumados à luta diária,
com capacidade já posta
à prova pelo uso de sua I
inteligência criadora, co
nhecedores dos mil e um
problemas ,que merecem

solução imediata, sem o

uso de paliativos, impro
dutivos e comprometedo.
res.' Homens que se fi
zeram credores da con

fiança p9pular, pela ma�

neira austera de tratar
o interesse público, pelo
trabalho continuo e

honrado, pela apiicação
honesta, dos reeurS'os,
tornando-as por isso
produtivas' e possibili
tando conforto, bem 'estar
e progresso dos que se

acham Bob sua adminis-
,

tração.
-

Administração
,Que nao é' em causa

própria e sim, lia inte�
resesse de todos, dai

.

porque é de se redobrar
o cuidado no, tráto' da
finança e economia po·
pulares, a vigilância
constante na. sua aplica
ção honesta e tanto
quanto possivel equidis
tante/ de grupos de fac
ções interesseiras. Admi-
nistração que exige ==========================================================================================

devotamento, experiên
,cia, capacidade, conhe-
cimento e, acima de tudo,
gozar da simpatia e da
confiança do povo, que ' Chile, as ilhas do pa-Ilamidflde pública, com o I EE.UU. ja foram enviados I das mais �iolent3s maní·1 em outras os centros de'
é em última análise' com cifico, larga fãixa da cos- avanço de águas ter1'8 a dois hospitais de campa- festações da natttreza de população' foram avarrj�
quem irá convover di�- ta do Japão e da União dentro. Com a irrupção nha completos pará dar todos os tempos e de que dos do Mapa. Por outro
riamente, procura.ndo dar Soviética estão sob o im- de vulcões. processà"se o atendimento ao heroico uma fôrça extraQfctinária lado, o Japão enft'enta
solução' dentro das pos- pacto de 'violentos tremo- degelo naH Andes, agra- povo çhileno. As últimas de 300 ,bilhões de qui- os mesmos efeitos do ca-

, sibilidades que o próprio, res de ·terra" provocando ,vando a situação de seus,
'

,povo lhe oferece. Homens milhares de ''\1itimas e milhares de moradores; noticias davam a morte
que sem nunca terem � incalculavel prejuízo' ma- manisfestando-se diver-, e 0 .. desaparecimento de
,sua bolsa recheiada de terial. Na costa chilena o sas entidades do mondo 5,620 pessoas. Cientistas
dinheiro, saibam gastar efeito císmico chegou a que enviam, socorro ás radicados na República
com párcimô ia e con· determinar 'Verdadeira ca- zonas flageladas, Dos vizinha, dão como Uma

.:

•

verter a aplicação inte-I muitas obras a um só
ligente dos recúrsos em tempo e não concluindo
díspesttívos desdobrado- nenhuma delas, tornando.
res de capacidade rea- as onerosas e compro-
Iízadora, evitando os metedoras.

'

constantes apêlos à bolsa Sabido está que a

popular, usando do re- reunião dessas qualída
curso extremo do aumen- des em homens que se
to constante dos impostos devotam à cansa popular
que acabam por, esgotar são raras e não se im
a capacidade de contei- provísam. Não se fazem
buíção dos seus munící- às vésperas de eleições,
pes, Homens que conhe- porque vêm do berço e
cem de

'

perto o sígnítí- se aprimora na oonví
cado nocivo do "esben- vência diuturna e se

jamento", usando do projetam 'nas camadas
dinheiro público como populares. São pré-dos
instrumento político para tinaàos pelos seus con-

manutenção do poder, temporãneos.
'

construção de obras Isso foi sem dúvida o

improdutivas, desneces- que se percebeu na con-

, '

da Costa

2/3. partes �e mundo sob· efeitos

Esboça·se movimento
entre os deputados fede-,
rais, no sentido de se apre
seQlar um projeto de lei,
fazendo voltar a Câmara
Federal ao Rio de janeiro,
ao menos até que se com

plete o presente período
Legislativo. Alegam os no�

vos mudancistas da nova
cap pará a velhacap que
as instalações ainda são
precáriàs para' o exercício
Legislativo em Brasilia.

aismiads

lowattz hora Mo'difjca de taclisma, em que o m'are
hora em hora a totpogra· moto provoca danos sem
fia daquele pais andino. conta e milhares de mo\,
Algumàs ilhas do Oceano' tos. e feridos. assim suce

Pacifico despareceràm e dendo na costa siberiana.
"
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Emprêsa Jornalística '

"Correio do Povo" Ltda.
,

- 1960 •

Diretor:
.
Eugênio Vflor Schmöckel

Cobrança»
Bruno Henn

\ ,

CORREIO DO POVO
..

SABADO DIA 28·5-1960

Fazem anos hoje Dia 2

A srta. Ozilda Tereza, A sra. Wanda, espôsa
filha do Sr.· Waldemar do sr. Venancio Nicoluzzi
Rau; índustríal residente nesta cidade;

I

em ,Estrada Nova. O sr. Ingo Klitzke,
A srta. Edi Lemke, Ií- nesta cidade.

'.

lha do sn Fritz Lemke, A Eira. Irene, espõsa
·residente em Rio da Luz. do sr. Daniel Hamann.

.

O menino Mário José de O menino Wel'gilio Ní-
Almeida, filho do

.

sr. colini, filho do sr. Julio
Heraelídes de Almeida, Nícolíní, residente em

residente em Lapa, - Pr. Itapocuzinho.

Ie
Fazem anos amanhã 'Dia 3

, O sr. 'Luiz Satler .. O jovem Luiz .Carlos,
,

A jovem Lídia, filha 'fI!h� do .sr. Faustino Ru

do sr. João Carlos Stein. bíní, .resldente em Barra
O menino Jaime Cor- do RI? Cerro.

reia, filho do sr. Antonio .

A Jovem Rode Mary,
[Oorreía, residente em

tílha d!> sr. Alfredo Lan- -----------

Barra do Rio Cerro.' ge, r�sIdente em Cor�pá. --1....--"- """-

D' "'0
O JQvem Alfredo, fIlho

_

A·
ia U

H 'J B d'
.do sr, Augusto Tomelin.

sra. e ena ar lo

Bortolíni, espôsa do sr.

!�tuÍt�pO������h��sidente Sociedade Cultura Artística
Dia 1°.
o' sr, Theodoro Hín

schlng, nesta cidade.
A srta. Leonita RoWe São convidados os senhores associados .

para
Lawln, filha do sr. Wal- participarem da Assembléia Geral Ordinária .à reali
ter Lawin, residente em za�-se no dia 2 de junho p, vindouro (Quinfa-feira)
Nereu Ramos.

.

às 20 horas, no .ôelão da Comunidade Evangélica,
O jovem Geraldo Henn, com � seguinte ordem do Dia:

.

filho d� sr. Felíx Henn
'

1. - Prestação de contas.
Jr., �esldente em, Jara- 2. _ Eleição de nova dlretorle.
guazlnho, 3. - Assunroe diversos.

==�==============================

-'
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BNDBIU!ÇO: .

Caixa Postal, 19
t\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul·- S. Ca�arinà

-
,

'AGÊNCIAS: "
.

em todos, os Distritos e loca
lidades do Muniçipio� Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Çatarina..
"CORREIO DO POVO" não
endossa OB' cOllceitos emiti
dos, em' artigos de seus cola-
boradores. ,

'

.

OrgAo de maior p!netraçlo
DO interior do nordésta

catarin8nse.

Anrea Müller Grubba, Oticial
do Registro Civil do
r(1. Distrito da .Cqmarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
, faz saber que comparece
ram 110 cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

,

casar-se:

3{qpaflna )(. S.
da penha, que
contem €zfrafo
l(ep4fico CM-

c.ntr.atlo, .ner» .

'1fI:1I.11."ZtI f/'ß

/JInções do

J!gado.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocaqão ..

Nöte: Não havendo
.

número legal, realizar-se-a
a Assembléia, 30 (trinta) minutos após com qualquer
número de sócios presente.

.

Jaraguá do Sul, 20 de Maio de 1960.
DR. ERICH KAUFMANN - Presidente

, Apo'the�e . "Sobul�"
JARAfill:JA. DO §IJL

.
MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

,
,

Das Symbol der. Rechtschaffenheit, des
Vertrau�ns und der DiensrbàrkeH, qie Sie

am besten zu den geringaten. Preisen bedient.

,

Página �' .

,

MINHA MÃE
,

(MENSAGEM)
Nesta efeméride que hoje transcorre, sob

, 'êste eflúvio de felicidade, transporto do meu

coração pará esta fôlha, tôdá a alegria e amor

que mescla e inunda minha alma de um sen
timento sublime' e ardente" e de recordações
doces e saudades ternas. Ó,

'

Minha mãe, que nesta data recebes maís
um raio de luz, do sol radíoso da vida, pela
qual tão dignamente e com tanta bravura tens
labutado, e na qual tão heróica e árduas pri-
vações tens suportado, a ti preste profunda re
ver�ncia homenageando- te síngelameute, ao te
dedícar estas simples palavras, nas quaís tra
duzo a satisfação que me proporciona êste ense

jo.
Minha Mãezinha, tão distante de teus braços e

de teus carinhos, vivo no mundo lutando para vencer
e concretizar o ideal que tu ajudaste a forjar
que' me inspiraste na escolha do objetivo de
minha vida, o qual dignifica o meu viver e

-

enobrece 08 meus sentímentos.
Mãe, o que te devo, além de minha pro

pria exístêncía alem de tôda a nobresa de in
tenções e sentímentos, de tôda a filosofia que
or.a �e orienta nos passos difíceis do meu ca

mlnho, e que tu aqueceste com teu amor, com
. tua presença, tua ternura, além do caráter, da
justiça e piedade que me gravaste no coração
além da beleza da vida que me fizeste conhe
cer e dos momentos inesquecíveis que nela vi
vi, além de Deus, que me fizeste conhecer e

amar, além de tudo isso, devo-te o amor, que Iun-
/' diste na alma minha, através de teu ser, de teu
olhar, de teus, gestos, de teus carinhos, porque
mamãe, QUERIDA, és o enigma que intriga a
cíêncía da Anatomia, pois ao te estudarem, ví
ram que TU ÉS TODO UM CORAÇÃO, de eter-

"

no amor e inesgotável fonte de dedicação e

sacrifício.
É por isto, Minha Mãe, que nesta data te pres
to esta homenagem, pela passagem de mais
um natalício e de maís um ano de vida. Por
meio destas frases, .envío-te os votos que se

originaram na gratidão e devotamento que
sempre hei de alimentar em meu imo, por ti.

Hoje sei o significado de tudo o .que fi
zeste por mim, de tôda a felicidade que me fizeste
conhecer, e dou fervorosas graças ao Bom Deus
pela ventura 'de possuir tão amada e querida
zeladora nos desígnios de meu viver.

Como quisera poder agradece-te! Ú minha
Mãe! Mas como, se te devo. a mim mesmo? SOU
TEU MINHA MÃE I Sempre hei de sentir-me
orgulhoso de tí, e' de honrar e defender a su
blimidade

.

de teu nome:

MINHA MÃE

Oarregar-te-el sempre em meu coração e

serás sempre o espelho que refletirá a luz
divina que I1dima, ilumina a minha vida.

Minha Mãe, aceita os meus cordiais para-:
béns, e meus efusivos votos de felicidade pe
rene, e lê estas palavras, pois nelas sentirás
a ESSgNOIA DE MEU SER t

.

�

De teu filho, que te cumprimenta
Euri�o lulio Karbs

r.;:;;;�:i�
i ' II ,ADVOGADO II '

'

"

�
� Escrit6rio ao lado da Prefeitura

'

,

1
JARAGUÁ po SUL

"

i
����-'�-'nw�.�����

Dr. ferna.ndo II. ipringmann
CIRURGIA DO ESTÓMAGO

VIAS BILIARES,'- INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS .

. ,

Diagnóstico Pra,coce do Cancer nas se�horas,

I , ,

'Consult6rio '_ Av. Mal. Deodoro, 1014.
Bas 9·12 ß das 15-18 horas. '_ Fone, 384,

,

'. 1'\
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�E-d,i·tal
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EM GERAL, especialmente'
GaUas e �-:Acordeões�
ompleto sortímento com 4 - 8

• 12 - 24 - 48' -' 80 e 120 baixos
", näeionais e estrangeiros

'� Picin'õs .:" Ha.,moDios
Instrumentos. pI Orquestras

'

Bcmdas e Jazz-Bc:iD.ds:
,violino'à - Flautas - C18rinetas

, Pistons - Trombones - Saxo-
- fones - Ba tx o s e Baterias .

completas. ,

Metodos - Cordas - Palhetas
;EMFlM, TUDO QUE FQR DO
RAMO, V: S. encontra para

: " pronta entrega na' .

Expedic::ciio ·�LYR�· ,Musi cal Je "AULO KOBS
SÃO BENTO DO SUL - Caixa' Postal, 39 - Sta. Catarina
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CORREIO DO POVO,
, lI.NO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 28. DB MAIO' DB 1960

Amigo lavrador: O que é um Híbrido? - Cha
mamos de Híbrido ao indivíduo cujos pais possuem
um ou maís caracteres hereditários diferentes. Vemos
tentar explicar isso, dizendo que o burro é um híbri
do cujos pais, o jumento e a égua são espécies di
Ierentes. O Milho Hírbrido nada maís é, pois, do que
o resultado da autopolfntsação artificial das plantas
(milho). Essa operação de polinisação controlada
se prolonga por 5 a 6 gerações sucessivas (6 a 6 anos

seguidos de plantio) no -decorrer dos quals as plantas
vão ficando cada vêz mais débeis, menores, unifor
mes no tamanho- e na floração. Cruzando-se então
as plantas que atingiram à êsse estado de uniformi
dade, há um vigôr repetindo nes plantas nascidas.
desse cruzamento. É o que ee chama então de vigôr
hírbrido. Não vamos aqui dizer como se faz tal cru
zamento. Queremos 'dizer que o Híbrido contém tô
das as bÔHS quelídades daquelas plantas que se cru

zaram, em uma única planta que fornece então, a se

mente híbrida, pare ser plantada. Convém norar en

tretanto, que ao ser plantado o milho híbrido, diversas
vêzes, a produção volta a "cair", porque aquelas
qualidades que estavam reunidas num único indivi
duo, numa única planta, se dispersam. E é por êsse
motivo que a semente que se adquire só se usa num

único plantio. No ano seguinte e DOS demais, é ne

cessério edquírtr, sempre a semente dos fornecedores.

RENDIMENTO DO MILHO HfBRIDO: - O
trabalho demorado e muitas vêzes penoso para a

obtenção do milho híbrido é compensado pelo aumen

to de produção. Em geral, o milho híbrido produz
muito mais que o milho comum, cerca de 20 a 30%
na mesma unidade de área. O milho híbrido é, de
fato, melhor que o milho comum. Mas é necessário
que se faça uma experiência antes de um grande

Vale er·$ 350 milli plantio, pare que se veja o comportamento da se.men
te, pelo menos durante uns 2 ou 3 anos segumres.•
Essa prova é importante porque, ás vêzes, a mudança

V END E - S E uma de ambíente concorre para que a semerite foi produ-
Com a onda de frio vín- propriedade com' c li 8 a zida. !à aconteceu que um milho �íbrido produ�ido

da do polo sul, os estados por 250 mil, com 50 mil em S�o Paulo, e:"penmenlando dOIS anos seguídos
sulinos registraram brus- de 'entrada 100 mil em numa outra Iocendade daquele Estado, provou pro
ces baixas no rermometro fins de no�embro e 100 duzír menos que a variedade chamada "Carere do Lo
e em diferentes lugeres re- mil para fins de maio cai". No tenranto, em outras regiões, sua produção
gistraram forres geadas. de 1961. foi muno excelente e ganhou muito a do catere.

.

. A quem vai plantar milho híbrito pela primeiraA c�dade de Palmas, no I n f o rma ç Õ t'l S nesta vêz aconselhamos que plante uma área igual com o

iarana, t baleuoo r�;or� d.e redação. milho que costuma semear todos os anos. Na colhei-
empera ura c m a. ar- ta, faça a pesag�m e compare a produção. Voce de-
xo �e zero, sendo por IS.SO cidirá por si mesmo, o que fazer no ano seguinte.apehdad� !,�Ios araucõna- Em nosso próximo artigo falaremos sôbre "Cuidados

do Sul, 25 de Maio de 1960. nos de Siberia Paranaense. Precisa - se no Plantio de Milho Hibrido".

(as8.) VITÓRIO LAZZARIS ��f .....""'«� ECONOMIA DOMÉSTICA --

UM COMPETENTE
Cure seus males e poupe seu QUEIJO FUNDIDO

-I"-A--..;.,----d"---J-------d--·-S-I-
... bom dinbeiro comprando na MECÂNICO

I.ngredientes _ queijo moido, 1 quilo. Água, 2

O POVO. e aragua' . O· U FARMAGIA NOVA SERALHEIRO
copos. Citrato de sódio, 2 colheies de sopa.

ele ROBERTO M. HORST Modo de fazer - 1 ° Passe o queijo na máqui-Dem a i s informa- d d d Lii que dispõe de maior sortimen_ na epois e escascado. Pese. 2° eve a massa ao
to na praça e oferece seus arti· ções com a Firma I fogo não muito forte alé ligar um pouco, mexendo

gas à preços vantajosos / sempre. 38 Ponha um pouco de água- e mexa bastan-
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá M a x W i '" e I m S{A, te. 40 Ponha o citraro de sódio e mexa. 50 Ponha Q

��� =-- . �....;: I restante da água aos paucos. mexendo sempre até a'
massa ficar ligada e igual.

Retire do fogo, coloque -

numa vasilha em lugar
fresco. Deve ser usado logo.

Nota - Faz-se para aproveitar sobras· de quei;
jo ou queijo velho .

At;äRE§C
SERViÇO DE EXTENSÃO RURAL_
ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUA DO SUL

Nota da' ·Câmara Municip'al .

·CLUBE A:LETICO' BAE_:ENDí. •

. li· '. Festa do Tiro e Belãe ao Rei
de Jaragua do Sul

_

o Clube Atlético Baepe�dí fará realizar nos

. A'" . . �
dlas 4 e Ei de Junho do correnre ano, a sua tradl-

A presidêneia d.a Camara. MUDlCJpa� de Jara_g�a 'clonal festa de TIRO E BOLÃO AO REI, acompa
do Sul, te�do em '9lsta. o dehberado pelo plen�rlo, nhada em disputa de lindos prêmios e medalhas, na
com re�pelto aos d�pósltos de explOSIVOS mantidos qual a Díretoría convida todos os sócios e amado.
nesta CIdade pela firmá P�rnambuco Powder Fac- res deste esporte.

.

tory: e, face aos esclarecimentos prestados pelo
vereador João Mathias VerbineÍ:m, em sessão de 23
do corrente, como integrante da Comissão composta
pelos srs. Dr. Ayres Gama' Ferreira de Mello, DD. 15 horas
Juiz de Direito da Comarca, sr. Capitão Manoel
de Carvalho Lopes, Chefe da Junta de Alistamento 17 horas
Militar local e fiscalizador dó Serviço do Material
Bélico da õa. Região Militar, vereador José Narloch,
Sr. Eugênio Vitor Sohmõekel, Diretor do Correio
do Povo e, com o intuito de esclarecer a opinião
pública do Município com respeito ao assunto e

tranquiliear os seus moradores, vem de comunicilr
que a mencionadà . Comissão, em companhia dos
ssnhores Guilherme Spengler, Günther Kuchenbe
cker e Alfredo Kork, funcionários e söcio da firma
Comércio e Representações Douat S. A., de Join
ville, procuradores da Pernambuco Powder Faetory

.

no .Estado de Santa Catarina, percorreram segunda
feira última as instalações situadas na Rua João
Doubrawa, antiga Tifa da Pólvora e em demora a

visita constataram que as construções realizadas
no local obedecem às plantas aprovadas pelo Ser-
viço do Material Bélico da õa. Região Militar, exe- '

outsdas com material que oferece a máxima segu- PALMASrança para a guarda de produtos" localízadas as

edificações nas. dissânoías determinedas, situadas Sibéria Paranaenseentre elevações que eliminam qualquer dano, em

caso de eventual sínístro, construções separadas e

distantes uma das outras para a guarda de polvors
-- e detonadores; equipadas com pära-rãios, portas e

janelas especiais, sem qualquer instalação elétrica,
arejamento dos compartimentós a depósito módico
de explosivos, pelo que, de par com as constata
ções feitas é de se esperar reine tranquilidade no

seio ela população, de vez que são infundadas as

noticias correntes da existência de graudes quan
tidades de explosivos em instalações precárias e

deficientes, o'ferecendo, consequentemente perigo à
população.

Jaraguá
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I ·D R. J A R N
-

-SO E LT E R -I A EMPRESA SUL BRASILEIRA DE

lu I
ELETRICiDADE S. A. torna. público, que é

•
I CIRURGlfiO DENTISTii I' expressamente proibida' a caça, bem com.o a

1- -C'LíN�ICA - CIRTJR·GlA -

'

I
entrada nos' terrenos de sua propri�dade, sitos_

" no Pirai. Bracinho, Rio do Julho, Rio Vermelho,
. LABORATÓRIO de PRÓTESE Rio Humboldt, São Lourenço e Bituva, seD:!

.� licença prévia da Diretoria. Os infratores ser.ão

m°::-'-.
' RAIOS X

I''''
-

d f d Iprocessa os na orma a ei.

I··... DI Consultório: Av. Getulio Vargás, 198 Joinville, 22 de abril de 1959.
=--------------------: m

_ JARAGUÁ _DO SUL -

,-

A Diretoria
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A Caixa Econômica Federal de Santa
Catarina, Agência de Jaraguá do Sul, tem a

grata satisfação de comunicar a seus dis
tintos depositantes e ao povo em geral que
foram autorizados os seis primeiros em

préstimos para construção da casa própria,
nesta cidade.

Contribúa portanto para o engrandeci
mento desta cidade, depositando na Caixa ..

. Econômica Federal de Santa Catarina.

Pela .,Caixa Ec:on6mica FeJera/ Je Santa Catarina
Da/monir GueJes Piazera, OBRENTE

Colonos!
.

Cafeicultores ! I
-

r

,�tençâo
O

-

vereador Victor Bauer Jeva ao conhe
cimento dos senhorás cafeicultores deste Mu
nicípio e municfpios' circunvizinhos que os

interessados deverão procurá-lo a p�rtir do dia
1°. de junho do corrente, na .séde da firma A'l
berto Bauer s. a. indo e c-om. "Gafé Bauer", â
Av. Mal. Deodoro, 739, afim de estudar provi·-

-

.

dências e medidas· que vizem o escoamento
de suas safras.

Jar�guâ do· Sul, 26 de maio de 1960. -

(ass.) Victor Bauer

COm1!llIDln�al�e .A\grllC�·
O Milho Híbrido

PlI"ograana
Dia 4 - Sábado
Início do jogo de bolão, em disputa de
prêmios.

- Suculenta churrascada e chopp.,
Dia 5 ,.... Domingo

8 horas - Concentração de tö'dos··bs· sõcíos na

séde social e destile pare, a- recepção
do Rei snr. Conrado R,iegel, na resi
dência do snr. Alberto Bauer.

10 horas - Retorno à séde social e início de
TIRO E BOLÃO REI e prêmios.

12 horas - Intervalo para o almoço, que será
servido na séde social.

13,30 horas ...:_ Reinício das competições anteriores •

17 horas - Encerramento.
20,3Q horas - Grande Baile Social.
21,30 horas - Proclamação dos novos REIS e seus

CAVALHEIROS.

.',

Empresa Sul Brasile�ra de
Eletricidade S. Ä.

AVISO
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li Dr. Orlando Bernardino ii
ii H
li Cirurgiã.o·Dentista H
ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta li
ii ii

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

!lI ..

II H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos 11 ===================== __ ..

li segunda - feira)· ii
li Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas li

li IAv. Mal. Deodoro, 364 (defronte· a -·Életr,ônica) !!
�:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::":::::::::_• .:.::!:::::::k::::::::::i::::.:::l)

VENDE-SE
Um terreno com casa e instalação de

água enoanada.· huendo
.
pas'tos, qmchos,

todo em perfeito estado, COtt1 quase 3 mor

gos de terra.

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

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


