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catarinenseOrgão de maior penetração no interior

I Fundação: Diretor: Impresso na: Segundo noticias rece-

'Artur Müller EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Soc:/eclacle Gráfica Avenicla Ltcla. bidas, o Govêrno do Es-

==========================================================��====�======�===============================I tado acaba de autorizar

I
.

a construção de uma no-

Ano XL JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado,' 25 de"JUNIIO de 1960 N°. 2090 vaEscola,em Rio OerrolI,
����������������������������������������������������� para o que já foram, no

correr desta semana, en
caminhados diversos ma

teriais. Está de parabens
a diretoria da Sociedade
Escolar de Rio Cerro II
pelos esforços díspendí
dos na concretização de
um velho sonho da po
pulação, que dentro em
breve constará com mais
uma majestosa obra pú
blica. A Sociedade Es
colar já providêriciou a

doação de um bem loca
lizado terreno, bem como
contribuirá com pedras
para o fundamento e ti
jolos.

JANGO (da Cesto)
e a adlDinislração

Nesta' oportunidade cabe fazer mais uma

apreciação do discurso feito pelo candidato das
fôrças Ieraguáenses, - sr. João Lúcio da Costa.
Na, qualidade de ex vereador e, postertormente
na presidência da Câmara Municipal, teve opor
runtdade de ocupar; ainda que por pouco tempo,
os destinos' do nosso Município, ocasião em que
se mostrou prófundamente preocupado com o

sistema administrativo que, se vêm adotando
dentro da Prefeitura Municipal. Acostumado a

princíplos rígidos na gestão dos negócios, como
Prefeito temporário, verificou que-a conduta das
cousas .públicas poderiam ser bem melhoradas,
senão completamente remodeladas, com 'Ó que
ee daria uma economia enorme tanto à adminls
tração como aos contribuintes, cujo atendimento,
por mais cordial que seja por parte do funcio
nário, não deixa de se manifester arcaico, impro
dutivo e comprometedor aos novos sistemas de
administração. A arrecadação da receita e o

pagamento da despesa formam na administração
o ponto alto de qualquer governo, principalmente
sl dentro desses volteios burocráticos há que
atacar outros empreendimentos que vizem o bem
estar' da população. Verificou o então Prefeito
temporário, - João Lúcio da Costa - que a

arrecadação da receita, pelos sistemas que se

adotam (Iançernenro, verificação do contribuinte,
notificação, cobrança e final escrituração) moro
sos e imprecisos nos seus dados maís essenciais,
prejudicam as finanças municipais, o que poderá
ser corrigido mediante plano racional, com o que
se eumenraré, inclusive, a arrecadação em apelar
aos escórchanres aumentos de impostos e taxas.
A fiscalização de todos os setores tributários,
forma outra indagação na futura administração
do município, com cuja inércia deixem de ser

arrecadados apreciáveis parceles para o erário
público, muitos deles atentatórios ao comércio e

indústria estabelecidos. Na atualidade municipal,
oferece-se vasto campo de ação aos ambulantes
e mascates, que ee espalham no interior, sem

pagar qualquer tributo, pela falta de uma orga
nização fiscel eficiente que vá ao seu encalço,
defendendo o comércio e a indústria honesta.
A verificação das despesas é outro ponto de
delicada apreciação, devendo' a execução do
orçamento obedecer·rigorosamente ao estabelecido,
imprimindo contrôle nas compras de materiais,
na base da melhor oferta. A lisura na execução
do programa governamental, arrecadando a receita
estimada, dentro de moldes efiCientes, ,faZendo.se,
inclllsi,ve participar' o po,vo nos lanQamentos de
impostos (como no caso Jo imp. de exploração
agricola) virá por !ransformar o sistema admi
nistrativo laraguàense e porá a contento m1lhares
de 'humildes contribuintes, aos quais, com um

sistema de�ordenado, se agravou as suas possi
bilidades .de contribuição para a coletividllde e

cujos recursos não retornàm para lhes beneficiar
ou' au�entar a sua produção. Revisão periódica
de tributos é o caminho mais indicado para um

bom plano de govêrno e não um levantamento
súbito de impostos, sem cercar-se das cautelas
e da participação dos interessados na fixação de
suas contribuições que para 'alguns são baixissi
mos, embora possuam bôas terras e qúe para
outros são astronomicos, com terras de 'péssima
qualidade. Deverá haver equidade na fixação das

·

parcelas com que· os munícipes contribuem ,para·
a man'ulenção dos interesses mais imediatos da
coleti:vidade. _

OUlro ponto que o candidato reputa de im
porlância capital e no que reside substancial
levantamento da moralidade administiôtiva é, sem

·
dúvida· a permanência do Prefeito, à testa dos
negócios públicos. O comparecimento casual do
primeiro mandatário às diversas repartições go
vernamentais, "p'ara ver o que está acontt>cendo",
acaba por paralizar os seus serviços, no que ele
têm de mais vital, de vez que,. na faha de ordens
definil_ivas, a máquina emperre a todo segundo
passo, entravando e onerando os

1 serviços de
nalUresa pública, importando em gastos inúteis
que só poderão ser recuperados mediante novoS

apelos à �olsaJ. do públiCO pagante.
.

As obras públicas, as conservações de es�
trada, a aberturá de novas vias de comunicação
o atendimento das reinvidicacões da ,classe rural,

.

· no que respeita. ao fomento e defeza da agro·

Aumento dos OBRAS MUNICI.PAIS
ii �

� ,
. Lemos na Revista Bra- tendo-se visivelmente

sllelra d o s munícípíos, quatro fortes rachaduras,
n". 45/46, de Janeiro a que dentro em pouco po
Junho de'1959, à página rão a ponte dentro d'água.
Öl, no capitulo referente A ponte dp. Ilha da Figuei-

Em recente entre- aos acontecimentos verí- ra t o do s conhecemos e

vista à imprensa, o ficados em Jaraguá do ainda ha pouc o s días

Governador do Esta- Sul, d� que, no ano pa�- homenageamos o Desen-
. sado, Isto é, entre Janeí- bargador 'I'avares-Bobrl-do, acaba de anunciar ro e Junho de 1959 ha- nho; de pobre, está defi

os propósitos do go- viam sido, entre outras nitivamente condenada
verno de aumentar obras, reformadas as pon- desde a última enchente.
08 vencimentos dos tes Abdon Batista e Ilha Teria sido a noticia da-

da Figueira. Para os me- da exclusivamente para
nos afeitos às cousas pú- fazer "farol" nos corre
blicas e sua ressonância dores palacianos e íncu
pelo Brasil afóra, apa- tir nos governos superí
rentemente 'não há novi- ores a "profícua" admí
dade na publicação; en- nístração que se leva a

tretanto, si indagarmos efeito em terras Jaragua
sôbre a Veracidade da enses?
informação, das duas per- Ainda está bem quente
guntas plausíveís, uma ao o ribombar da propagan
menos ficará sem respos- da e da grita do sr. Pne
ta. Nós que residimos em feito Municipal, de que o

Jaraguá do Sul há longos Estado não ajudava na

anos e acompanhamos o construção de uma
drama das pontes que nova ponte sôbre o rio
passam sôbre os rios Ita- ltapocú. A resposta, ago
pocú e Jaraguá será que I ra, ao que parece, tem
ainda estamos lembrados fundamento na publica
de alguma reforma nas ção na Revista Braaílei
pontes Abdon Batista e ra dos municípios. Como
Ilha da Figueira? Que tí- pode o Estado ajudar na
i-)O de reforma se Iez nas construção de uma pon
l'etEirtdas pontes que ho- -te, si a mesma foi retor-

.. je, mais do que nunca, mada ano passado? Ade-
funcíonãríos e que, estão para despencar ao mais, quando da elabo

pelo que se sabe, se- pri�eiro sopro de vento� ração do orçamento pa
rão substanciais para

E .131 alguma reforma fOI ra 1960, em Setembro de

O funcionário de hie- .felt�, porque o está pre- 1959, a banca�a de PSD,
. cárie das pontes, onde votou conträrlamente a

l'arq��a menor, de.la se aplicou o dinheiro pa- inclusão da verba de 1
participando, todavia, ra deixá-las tão ou mais milhão de cruzeiros, des"
todos os funcionários fracas do que antes? tinados p e 1 a UDN na

do Estado A noticia Quem se deter numa ve- construção da meneíona

teve a mais viva rê- rifi\1��ão, ainda que su da ponte e a destinou à
_ períícíal, da ponte Ab- construção de um mer-

. percussao na classe don Batista (que h o je cadomunicipal. Sinal eví
dos serVIdores esta· ainda não tem a tela pro- dente de que a ponte es

duais, que vêm o tetora - apesar da refor- tava em bôas c.o�dições,
interesse do governo ma), constatará q�e as segundo a not�Cla que
em dar meios condi- bases �e sustan!açao, .as nos traz a ReVIsta.

, . cabeceIras, estao sérIa· O povo que respondazentes de VIda aos I.mente minadas pela im- as perguntas formuladas
que a ele servem. placavel ferrugem, con- e à noticia estampada.

funcionários'
do Estado

I Bscolo r:

I Estadual
de Rio Cerro

Agradecimento ao

Governador
FPOLIS. - Os depu

tados Abreu Sodré, Pe.
Antônio Godinho e dr.
Renato Amaral Coelho,
que visitaram recentemen
te Santa Catarina, percor
rendo em companhia do
Governador H e r i b e r t o
Hülse municipios do Vale
do Italeí, endereçaram ao
Chefe do Executivo o se

guinte telegrama:
SÃO PAULO - Agra

decemos ao digno Gover
nador as atenções com

que nos distinguiu duran
te a agradavel permanen
da Iunto ao valoroso po
vo catarinense.

Morreu com
137 anos

Na capital do Estado
faleceu quinta-feira última
Da. Patricia, que contava
a a�ançada idade de 137
anos, tendo o seu corpo
sido sepultadO no semi
tério de Itacorubi ....Aos
que visitaram a veneran
da Senhora, não deixaram
de manifestar a impressio
nante conservação, apesar
da avantajada idade.

.

pecuária, devem ser vistoriadas pessoalmente
ICl pelo Prefeito Municipal e nela deverão ser ouvi

�...., v... as as pessôas experimentadas de cada lugar,
''''''' \� pinando para a perfeita execução do programa
;5'� I·� açado. .

,-!ti' I;' � Para bem administrar uma coletividade há
_/ � ue tambem ouvir-se os reclamos do munícipe.
- �... Dias. e horas fixas devem contribuir para que o

contribuinte possa comparecer à séde do govêrno
e. trazer a sua sugestão ou a sua justa reclama
ção, sem receiar venha a ser escorraçaQo logo
de entrada com tratamento indelicado, com quazi
intimidação da parte dos oni�tentes governantes
e sem receber pelas "ventas",. palavrões .de belo
efeitO retórico, mas que trocado pela prática, não
resolvem problema algum.

Vê se, por ai, que o candidato das fôrças
Jaraguaenses - João Lúcio da Costél - teve

oportunidade de fazer profundo esttido das cousas
públicas e das pessô,as a ela ligadas, sejam fun
cionários ou contribuintes, para que se possa ter
uma bôa administração, base de um harmonioso
entendimento entre aqueles que executam o ser

viço coletivo, o contribuinte e áquele a quem
estão afetos, em última instância, os altos desti
nos da municipalidade.

,

Esta é, por certo,' mais uma importante
declaração do futuro Prefeito - João Lúcio da
Costa -, recebida com carinho 'pela população,
porque represenla a solução de muitas indaga
ções que se vêm fazendo de longa data e que,
por isso mesmo, levará o eleitorado em preferir
o seu nome l1as urnas' para que se torne realida
de uma velha e imprescindivel aspiração popular.

.JOÃO LÚCIO DA COSTA�·

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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------- I". Distrito da Comarca [a- 'Lavrador amigo: , ,',

[raguá do Sul, Estado de Em nosso arJigo aurertor apresentamos a você,

I t residente em Barra do Santa Catarina" Bra:;il.' várias sugestões pera éÍ sua criação de porcos.' Va·,Aniversários Cerro. faz saber que comparece- mos discutir algumas delas:
, ram no cartório exibindo os

DIA 27: ,1°. Crie porcos de Raça: Consideremoa como
documentos exigidos pela lei sendo as melhores es seguintes: Duroc Jersey, Len

- A sra. Olga Koehler; afim de se habilitarem para drace, Hampshire, Prau e Berhsire. Para as condi-
- a sra. Maria da Gra- casar-se: ções .do nosso'município, de inverno fraco mas de

ça Mascarenhas Ferraza, Edital n. 4867 de 15-6 60 verão rigoroso e bastante úmido, uma raça excelen-
espôsa do sr. João Fer- ., te é a Duroc Jersey, devido a sua resisticidade. O
razza, residente em São Bernardo Holler e '

Duroc, de pelo avermelhado, é um porco comprido,
Mateus do Sul, Estado Walli Steinert com cerecrertsnces geralmente próprias do "porco
�o Paraná;

, Ele, brasileiro, solteiro, tipo carne". Num 'esfôrço pára reerguer a suínocul

lavrador, domiciliado e re- ru ra (criação de porcos) em nosso município e de
sídente nesre distrito, em monstraneo um" elevado espírito de cooperação pa
Rio da Luz, filho de Es- ra com a, ACARES,C, a Prefeitura Municipal, está
tephano Holler e de Ana dando um passo á Irenie adquírldo em Concórdia,
Gresinger Holler. cinco casais de reprodurores Duroc Jersey. Esta
Ela, brastleíra, solreire, sendo elabarado um plano de aproveitamento dos

doméstica, domiciliada e reprodutores, afim de que éles sejam aproveitados
residente nesre distri o, em pelos senhores criadores.
Rio da Luz, filha de Ouso 2�. Compre os pocos de um bom criador: Qu
tavo ôteinerr e de Ida ando você decide camprar reprodutores de Raça
ôteínerr. pera a melhoria da sua criação, precisa saber '�e

quem os esté comprado. lníeltsmenre, nem todos 05
Eeítal n. 4.868, de 15·6,60 criadores esrêo em condições de vender bons repro-
Alexandre José Fernandes durores. É preciso que você eaibe a procedência ou

e Maria Matilde Segundo a origem dos porcos que está comprando. Não com

pre "gato por lebre" . öe você Dão tem certeza da
quilo que vai comprar. obtenha antes informações a

respeuo ou procure o agrônomo da ACARESC.
30• Construa bõas mstalações: Existem plantas

em graudes quantidades e dos rnais variados tipos,
de acordo com as condições e a cepacíuede de ca
da um. Reprodutores de Qaça devem ser criados em

insreteções adequadas, facilitando a limpesa e per
mlnndo que o sal e o ar circulem livremente por
elas. Mas rembramoa que não bastam bõas instala
ções, Elas devem ser limpas e bem cuidadas, POiS,
do contràrto, serão focos de doenças e de Vermes.
As msraleções que não devem faltar Duma criação
de suínos são: a maternídede, os piqueres, os abri
gos 'DOS piquetes e as cevas.

40• Use böa alirnenreção que você dá aos seus

porcos faz bem a êles, E preciso que se diga que
existem duas espécíes de alimentação ou Ração: a)'
Ração pera crectmenros; b) Rpção pélra engorda. A
alimeDtação ou ração pära crecimento deve ser rtca
em proteínas, Vitaminas e sais minerais. E a ração
para eng,orda deve ser rica em hidrutos de Carbono
que Você encontra no l1lílho, mandioca, batata·dÓce,
iDhame, fécula, etc. Em DOSSO prÓXimo artigo falare
mos mais delalhamente sôbre a éllimentação.

50. Vacine regularmente seus porcos. Com va

cina você evita as doenças. VaClDe seus porcos
contra Para tifo dos leitões nas 48 horas após o nas�

cimento, e cönlra a pesle suina cada seis meses.

6°. Conbata os vermes. A verminose é o maior
inimigo da sua criação. Porcos livres dos vermes
säo mais sadios e engordam muiro mais' depressa.

E para que chegue ao' co· Os vermHugos (remédios para ermes são faceis de
uhecimento de todos, mandei ser àados e não custam muito dinheiro. A Fenolia-'

passar o presente edital que zina, O Pipeizool e o Fluoreto de sódio são bons e

será publicado pela impren. eficientes vermífug08. '
"

sa e em 'cartório onde será 70• Anote todas as despesas e os lucros na

atixado dUlante I'i dias. Si venda dos porcos. Você poderâ verificar assim se

alguem souber de algum im- realmente o seu trabalho com a Criação de Porcos

pedimento acuse-o para os lhe deu o lucro que você esperavél.

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial
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COHftflU DO PDUD
II

- o sr. Luiz Prestíni ;
- a sra. Tereza Müller,

espôsa do snr. Mi g u e I
Müller, residente em Vila
Nova;

(fundação: ffrturmüiler - (919)

Emprêsa Jornalistlca
"Correio do Povo" Uda.

� 1960 •

Diretor:
Eugênio Vitor 5chmäckel

I Cobrança:
Bruno Henn

FAZEM, ANOS HOJE,:

- O jovem Fausto, fi
lho do sr. Leopoldo Rei
ner, nesta cidade;
- o sr. Carlos Gielow,

residente em Rio Oerro;
.

- a sra. Emma.: espô
sa do sr. Angelo Bénetta.

Impressão:
Soe. Gráfica' Avenida Ltda.

Impressor:
Antonio Malh'ell'os

Composição: '

Leopoldo Malheiros Jr.
Antonio Bastos

René Grosshlags
_ Fazem "anos amanhã:

- a srta. Irene Lúcia
Bortolini, filha do snr.
Vitório Bortolini, residen
te em Lapa, Estado do
Paraná.

DIA 28:
- O prof. Mário Mello,

residente em Rio da Luz;
- a sra. Aldéria A.

Pradi, espõsa do sr. An·
gelo Pradi, nesta cidade.

DIA 29:

- O snr. Ludgero Te

passé;
- o snr. Frederico F.

Moeller j
- o sr. Alvino Hadlich;
.: a menina Idia Kres

sin, filha do sr. Rudolfo
Kressin, residente em Rio
da Luz Vitória;
'- o sr. Albano Picolli,

ASSINA 'i'URA :
f\nual . • Cr$ 190,00
Semestral. _ Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigôr

.

eNDEREçO:
Caixa Postal, 19

,f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul? S. Catarina

A.GÊNCIAS:
em todos os Dlstrltos e loca·
lidsdes do Município. Corres
-pondentes em todas as cidadeá
d� Estado de Santa Catarina,

,..... 'A sra. Vva. Paula
Wieie;

.

- o sr. Pedro Masca
renhas;

Jaraguaense!
Quem dá aos pobres,

empresta a DEUS.

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

contrar em busca de
caridade pública.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito, á
Estrada Ribeirão Molha,
Iílhq, de Francisco José
Fernandes e de Sabina
Nunes.
Ela, brasileira, soltetra,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
DIA 30: Estrada Ribeirão Molha,
- A Vva. Hildegard filha de Manoel João Se

Grubba Meister, nesta gundo e de Guühermíne

cidade; Moreira Segundo:
- a srta. Eunice, filha Edital n. 4.869, de 17·6-60

do sr. Germano dos San- Francisco' Grabowski e
tos, residente em Rio da Asreríe Maria Verbinen

Já que a dupla Richard & Lotse, sucumbiu inex.' Luz.
. . Ele, brasileiro, solteiro,

plicàvelmente, tomo a iniciativa de transcrever nes- - a sra. Dtva MarIa operário, domicili,ado e re
Ia coluna, os "aconteceu", durante a semana findat Duarte" eSl_>ôsa do snr.

f
sidenfe neste dislrito. á

dando minha opinião sôbre o que apreciei nas ali- Manoel Albmo Dua-rte. Estrada Nova filho de Es-
vidades sociélis de nossos Clubes e da sociedade Ja- DIA 10.: lanislau 'Orabowski e de
raguaense em geral. Júlia Orabow�ki.

DIA 18 - sábado prQximo passado, coube a O snr. Guilherme Ela, brasileira, solteira,
a Sociedade de Cultura Artística proporcionar o 'Pradi, Desta cidade. doméstica, domiciliada e
"cache" da semana. residente neste dislrito, em

, CO�BMORANDO o seu 4-. aniversário de fun,: Três Rio do' Sul, filha de

dação, a diretorid desle simpático clube fez organi· Alvdro A)fredo Verbinen
zar uma verdadeira noilada artística, esplenderosa e de Clara Schreiner Ver.
magnífica em, Iodos os ponlos de vista. Números binen.
musicais executados pela orquestra da Sociedade�
bem como apresentações de bailados, a cargo da So
ciédade HamoIi1a Lyra de Joinville e um animado
baile abrilhantado por diversos conjuntos da propria
SCAR;, deú um "que" todo harmonioso, na com

plementação artíslica ,da noite.

,

A ALA moça presente, em su'a totalidade,
emprest,Ou ao ampi�nle um toque todo especial e,

praze�rosamente a pO,nta de meu lapis anotou com

satisfação a 'alegria, reinante nas Srtas. Amazilda,
Elvil'�, Marlege, Joana, e a dupla Veda e Valva. e,
rnuUö �nfeitiçãdas as Srtas: Jeanete \manfl'edo} Sibi-

"

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

Or,io de maior penetração
no Interior' do noi'déste

catarinelse.

Vida' Soci3lem 'Revista I

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

At;ARE§�
,

SERVIÇO DE EXTENSÃO RU,R.l\t
ESCIUTÓRIO LOCAL DE JARA<;lUÁ po SUL
o,

'y\\
I,'í,i (norberto), Renale, (guldo) e Hllla (? censurado).,

I � Combate as
J MUITA originalidade e intensa alegria, foi o � '" 'rregulanda.
i�UXi��R8�����stir�f���O, n�� J:��t t���n�i��, ' ?{'

es das fun-

i:::·�:i::.;:: JI))==r=o==�=��;;;lUl:--'ll:·:-�:::=,·�;;;:::,=,=:::G:::�:\al:"::::§::=o�":::::::'�'_'::@:,:,:::',':::::r:::.:.,.;:::. 2,6 deputados,' dareseo, o desfile pelas ruas centrais da cidade, com " '. �� -:.
,çôes periôdi-

,

'1'
.

0'5 carros enfeit�dos.a rigor, levando toda a comiti':': : -_ -:-:' ,cas das senhoras: .

va: noivos, testemunhas, coronél. juiz d� paz (osório), '

. ,_ " E 'calmante e re· li
'

,.' H UDN . voltam ao
cavalheiros 'êot;" oS' S�U'S 'respetivos"'cavalos (tinhna ., 'golador dessas funções. ii Cirurgião· Dentista !l
um todo mascarado e a IyIagda assustadfssima, ,II I:

R· f·perguntava" quem ç? quém é ?), agradou em cheio a
' ii ' OLíNICA PRÓTESE CIRURG IA li 10 e leam

'

grande' massa popular que "se aglomerava em li ii
nossas principais artérias. Na sede esporliva do clu- ii Av. Marechal Deodoro. 587 - JARAGuÁ DO SUL i! RIO - Vinte e seis de

'be realizou-se mais tatde,'o já '.tradic�onal casamento, H
'

Defronte a Igreja Matriz \ ii deputados da' VDN, in':'
seguido de um a'2}mado arr'asta·p�,"sob a anima- \�,:::::::::::='�====::::..�::::::=::::::::::::=�.w==::::::;;;=:::::::::::::::::::�=::::�j clusive os lideres João.

ção de dois :conju,[)loS c�ipiras, de Cur!liba, espe- Agripino e Rimdon Pa-

cialmenfe contratados. para ;;í fesla, ,nao faltando 1Ii==�m-',-í�.,===::=:!!!!.,�,,-"""""""'-�,�, " :.===n===l'==:=l==:=m==::,===,"" checo, encontra'D-se nes-

�u�n":io p�;:������.::�::ã: ::n�:n:::a b:l:�. f:::: ·I-��r�r·:-ll·�';;=;:r�-:�� 'H-;:�:��-li ;:i:�:��:tr��yg�:�E
de São João do Clube' Atlético BaeJ)'endf, é que va- 1lJ)11 o IVlllUl lllllUl JD)(Ql 11 �l!.\UI \\ll-� ß11i.d� V �\lli1Ul ral dentro. de 10 a 15

mos dançar a quadrilha, sob o comando do nossó I
'

II
' "

li m dias.

amigo míster Di!lmp Maphud" e,

pe,
lo que me mur�

'mo ;.'
'

; • .,VG, fi • .,. ';
'I '1"1'1· Decidiram os udenistas

muraram a coisa é boa mesriTö, 'pergunlem só aQ "

_

Nutzi.
'

.

o., ,i .' ., '" '. ' .' Iqlll ::: regressar ao Rio pa r a

,POR HOJE é só: até sqbadó próximo.· ,I ' ;,
' fil tratar de assuntos parti-

,'"R,OTAE,-N,EUG iR
,

' Cöt:n e,.scritó,rio nést�, cid�de à Av: Marecha!" Deodoro lO
.. culares, levando emcon-

III "sideração a ausencia d�
�_Il!II8iS8i9!11��I€II!1�AI!lIiõI€ll!1'�� I

da Fonseca nO. 122, ,pa,r�t .z:n,elhor servil' seus' ßlien tes; .

iii maioria da Câmara dos

FOTO PIAZER.A
... mantêm estreito intercãmbib" jtidicitÚio' com os Escritórios III Deputados. Chegaram a'

'- "r '

'I de Ädvögaci� DR. HERbJLI() ALEXA�DRE DA IJUZ, I.ii ����U:ãOpOS��ãiu: s �:�
DEFRONTE Á PREFBITURA - JÁRAGUÁ DO SUL -

g, y

"

.',
1 '. " com 'séde ém Joinvil�e e S�ó Fr�ricisco\: do Sül; está em iii dando número para a vo-

fotognfias em Geral - fotocopias ,de Documentos ..,... , III tação, quando este nu''_
filmes e �ater,il�"í!�otó ��. APII�elb��,� �ce�órios ..

'

R condfções de,', também!,,' aceit�,r causas:,1 J)ara aquelas Co- m mero:difi'cilmente era

l ',' A p,e�d!,�ál�=üd�d�;���ha:;'ºmbem! I �a�cas" sem ,m��ores �m��.,.p.ar�, seus coastituintes." I:, ri .::���,o�t�re�����8�:San�
e9!li�'- r !!I t_e_ 21! iiliil_liiltiU !l!I88B1_R8J!lI� 1Ii!!Sl�lEiii!Ii_!i;am:EilrGEl!llll!i!\iE!l!!!'!!Ei$!!li!ll! li '1l!iii!!5!" i��;_;_f�J!5!b' :iI pet�bistas de BFas1lia.

, I
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o deputado . Aloíso urnas, em 3 de outubro.
Short, um dos lideres do O governador Juraeí São Paulo poderá pro
governador Juraci Maga- Magalhães mantém entre- duzir agora armas e usí
Ihães na Assembléia baía: tanto, a sua posição de nas atômicas, pois aqui
na, disse que a visita do não participar anvamen-. já se obtém urânio puro
sen�or Jânio Qu��r�s a te da cam panha, reco- traba�hado pelos jovens
Bahia,' qUE" se ínícíarä mendando, porem a todos cíentístas do Intituto de
dará um impulso ainda os seus amigos e corre- Energia Atômica, entída
maior á sua campanha lígíonãríos qne votem no de criada no govêrno
no Estado sr. Jânio Quadros e se Jânio Quadros e Iuncío-

,

- "A candidatura ,Jânio integrem em sua cam- nando anexa-à Univer-
Quadros tem 'crescido panha. sídade de São Paulo.
muito nestes últimos días
na Bahia, em cönsequêu- No dia 8 o governador Ieia dos ataques do mare- baiano deverá fazer um

chal Lott, que, perdendo discurso no jantar com

a serenidade, provocou que homenageará o Se
reações á sua candídatu- nhor Jânio Quados, no

ra' - disse o H. Aloiso qual se espera que faça
Short, que vem ao Rio um importante pronun
juntamente com o deputa. ciamento politico. Ele
doJuraci MagalhãesFilho meatos ligades ao sr.

para acompanhar o sr. Juraci Magalhães acre
Jânio Quadros á Bahia. ditam que a sua posição

.-:1 dependerá da que o sr.
uDN integrada Juscelino Kubitschek

O sr. Aloisio Short in; assumir: se êste se deci
formou que a UDN baiana dir a participar da cam

está perfeitamente ínte- panha do marechal Lott
grada na campanha" do ativamente, o governador
sr. Jânio Quadros' e dís- baiano também partieí
posta a luta, decidido a pará ativamente da cam
levar o ex-governador panha do sr. Jânio Oua
paulista a vitória nas dros.

(f::::::::::::::::::::::::::==:::-'::::::::=::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::O�
CUniea de Olhos - Ouvidos - !lariz e Garganta II

DO ••
'

.. I•••I�•••11l li
MODERNA B, PRIMOROSAMBNTB INSTALADA II

'. A melhor aparelhada em Santa Catarina II
I

Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" II
iI - J O I N V I L E - ii
�::::::::::::=::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::==:::::::::::::::=:::===:::::::�.P iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil:

Sucesso retumbante DO

festival de arte da "SCAR"
BAHIA garante
sucesso a Jânio

Sãbado ultimo Jaraguá prio Conjunto de Ritmos
do Sul desfrutou mais da Scar, contituido por
uma das raras oportuní- elementos que participa
dades de assistir a uma ram do Concerto.
demonstração do que po· Os salões do C. A. Bae
dem seus filhos, no setor pendi estiveram superlo
cultural. A Sociedade tados, h a v end o ainda
Cultural A r tis t i c a em grande faltas de lugares
comemoração 'a seu 40. e pessoas que não maís
aniversario de fundação, c o n s b g u i r a m assento,
apresentou a sens 'asso apesar do grande desejo
cíados e simpatisantes de, maís uma vez conhe
da boa musíca, um mag cer e dar provas da per
nifico concerto. Dissemos feição a que chegou a

magnifico porque real- orquestra da Sociedade
mente é o termo que Artistica e ainda apre
vem externar a beleza: cíarem os 'bailados, ali
dos- trechos m u s i c a I 8 exibidos.
clássicos' apresentados Dr. Fernando A. Sprig
pela orquestra regida mann.: p r e s i den t e da
pelo m�e8tro Francisco Scar, pene-nos sejamos
Fischer. Os delirantes portadores dos agrade
aplausos que se seguiam cimentos imorredouros
a cada numero apresen- da diretoria da sociedade
tados são provas íncon- aos seus associados, as

testaveís do exito dos famílias que abrigaram
musícos Jaraguaenses. em suas resídencíaa, o

Após o concerto tive-jCorpo .ue Bailados, a se
mos a apresentação do ciedade Harmonia Lyra
corpo de bailados da

I
de Joinvile especíalmen

Harmonia Lyra de Joio te a Dona Líselott Trinks
ville, que numa gentílesa dirigente do Corpo - de
toda especial de sua di Bailados, e ao Sr. Rolan
retoria, Iocomoveuse até do Yanke, diretor social
nossa cidade para com do Baependí que colocou
pletar a noite de arte da a disposição dos organl
Scar. Os bailados apre- zadores do testival toda
sentados, tiveram como a sua grande e boa von

introdução um bailado tade em colaborar com

humoristico, algo até en as obras de vulto e de
tão inédito em nosso meio, engrandecimento a Jara
apresentando figuras as guá do Sul.
mais curiosas, dançando
em rítímos perfeitos, guia
das por pequenas alunas
do Corpo de bailados da
Harmonia Lyra. O baila,
do humoristico constitui. São Leopoldo CURITIBA, 21 - In·

se numa delicia para os I tegrando-se n,a .oampanha
pequenos e encanto para Na fórma· d o s a nos pelo nov� sa.larlO �lDImo,
os grandes. Os demais anteriores, este ano a ci- os metalurglCos vao ela

bailados brilharam pela dade de Jaraguá do Sul, �or�r levantamento esta

perfeita harmonia de ges contará novamente com
tIstlCO do. aumento do

tos e ritmos. No entender a presença dos estudan- custo de VIda, para fun

deste rabiscador, apesar tes da Faculdade de damentar seus argumen-

de reconhecer ser dificil Theologia de São Leo- tos.
.

diser qual o melhor, agra. poldo, oportunidade em
O

.

sr. Miguel �r�ger,
dou mais os bailados que realizarão suas fé- prsl1ldente, d� Smd.cato

russos "Dança dos Pu- rias de i n ver n o e, ao d.o� Met�l?rg,lCos de 9�
nhais" e "Dança do Ciu. mesmo tempo, brindarão, rltlba, VIaJara, na prox�
me" alem dos bailarinos à sociedade local com a

ma sem�na, para Londn

apres�ntou -q,m belo canto apresentação d e peças na, !rah, Ponta Gro�s.a
russo, executado tambem teatrais e cânticos folclo-

e Porto Amazo�as!. VISI

com perfeicão por um ricos gauchos. t�nd.o as assoCIaço�s .e
membro do Corpo de A apresentação dos smdicatos de' me1;alurgl-
Bailados. .' estudantes dar.se-á no

cos daqueles centros 8

Seguiu-seumaapresen- dia 6 de Julho, nos Sa- promovendo. reuDIoes,

tação ligeira de citaras löes do Clube Atlético para .esclareCImento dos

e bandolins, que arran- Baependi, com a peça aS�C1ados.
cou enlusiaslicos aplausos. "Jedermann 196d'1' e que �_ resulta.d? dessas

CUlminando com estes certamente coutará com'
reUDIoas surgira � p!ano

sucessos, prosseguiu a uma apreciável assistên- geral dos metalurglCos,��

noitada a Scar com uma cia dado o interesse que
que

.

será levado ao. co- Llire seus males e poupe seu

suntuosa, s.oirée dançan ess�s apresentações sem- nhecllI�ento da Comissão hom dinheiro comprando na

te, ao compasso do pró. pre despertaram. �h�.aD1ZadOra da campa- FARMAGIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

_.._._._._;_ _ : ._._ __.. _ _._ _._.......... �m f(luritiba, o Sindi'
J .que disnõe de maior sortimen-

r,---
..-·--· -·--· - .. · -- ..·-·--- ..--·····-··- .. ··· -_ - -:, ca.o e etuará uma assem-'" .

. ii , .

' to na praça e oferece seus artl-

i! • !i bIela gel aI para debater

I
gos à preços vantajosos

i.!i.· ii. O problema. .. Rua Mal. Deodoro 3 . )araguá

:: (LiMAX VITORIA ii Curitiba, 21 - _Reuni- �--'<!��
ii II

. ,

:!!'l;!!!!��;W+.illiií!i!l!E!ii!�'iE'EãS!IS::UZ.1

li
'

11m ,o R. J é) R N S o E LT E R
ii LOTHAR SONNENHOHL ,

II III I I!! !i • CIRURG1AO DENTISTfi
.

•• A,. Mar.chal Doadora da Fonseca, 84/88 ••

H JAU&UÁ DO SUL Est. d. Sla. Catarina il.,i Iii
ii III CLíNICA - CIRURGIA
ii li II LABORATÓRIO de PRÓTESE
II

.

. E II

���;:::;::::�:::�� I '�:n:e�:ór��: ;';:�;u�: �:;!��;c:� Ili un er • ose' n i_!EEiil!i!IiE!lIE!!!EilllBiii!!I!!I!iiE!!!SI!!iEilli .• :!iiIiIi3!!!iSIII
'I li

li
ii
ii
II
II

II
II
III.

II sr. Frederico. Moeller II

II sr. Hermann SchUlze II
II ,II

'!-:::::::::::::::::::::::::::::::::"=::::::::1::::::::::'-:::::::::::::==::::::=::::::::::::::::::=::,.])

Vida Melhor
Todos

NA CAPITAL DO PARANÁ

Estudantes dePara .

ram-se os líderes da
campanha para o estabe
lecimento de nOVOR nigeis
de salário minimo, no

Sindicato dos Emprega
dos do Comércio,
Durante toda a manhã

veiculos com alto-falantes
percorreram a cidade
convidando os trabalha
dores a se reunirem em

em torno da reinvidicação
salarial.
Mestres de obras, diri

gentes de pequenos sin
dicatos, outros elementos
ligadOS a grupos operá,
rios levaram relatórios a

comissão central, sôbre o

desenvolvimento da cam

panha e sua receptivida'
de no seio dos traba
lhadores.

ENGENHARIA CIVIL
MUROS PRÉ-FABRICADOS'

INDÚSTRIA DE CALÇADOS
Informaçõe,s: GO S C H I R MÃO S S/A.

/
São Paulo vai
fabricar

Nascimento
arma e usina
�tômicas

Para o casal Victor é
Blvíra Hansehel Bauer
nasceu día 22 do correu.

te, às 19 horas, no Hos
pital S. José, um robusto
menino, que na pia ba
tismal deverá receber o

nome do valente verea

dor ud e n
í

s t a - Victor
Bauer Jor.
"Correio do Povo" en

via as felicitações a08

felizes pais e avós pelo
nascimento de mais um

habitante Jaraguaense.

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo
Proibição
Nós abaixo assinados

proibimos terminante
mente a entrada de pes
soas em nossas proprie
dades situadas em Jacú
Assú, município de Gua
ramirim, a fim de caçar,
pescar, tirar plantações
e causar outros danos.

As.) Walentino Beber
Adolfo Kluk
Afonso Wulf
Erich Friedel
Fridolino Wulf
Eduardo Lesehinski
Victor Wulf
Willy Altrack
Curt Wulf
Artur Stein
Walter Mohr
Carlos Leschinski
João Leschinski
Inácio Gonsati
Ewaldo Will
Conrado Lechinski
Harry Wulf

, ?(epaflna}f. S.
da penha, que
contem extrato
l(ep4tico een

��n1r.ado. .nor-
J

m'.tl,11'�11 a ..

nnçõe$ do

fígado.

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

II Dr, Guia0 Fernanao Fiscner II
" Cirurgião Dentista li
ii Cl1nica _ Cirurgia _ Pr�tese - Raios X ii

ii ji
II C 'j
ii

. onsulfório: Rua Artur Müller, no. 142. li
li Próximo à Estação Rodoviári�. ii
�===:::::::==::::=::::::::::::::-::===::::::::::::::::::::=::::::==.Ji
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IF'eb (Sezões. Malárias, I
I· rl'!Js impaludIsmo iii

I
"'. Malf'it�[o\. Tremedeira

r�.,- CURAM�SE RAPIDAME�TR COM - m
"Capsulas Antisesonicas j

I Minancoraf' ;l

I
U

I
Em Todas 'as Boa� FarmáCIa" m

É um produto dos Laboratórios ]\llNANC()RA m
II - Joinville· - Sta. Catarma - H
l;;:iÕl!iiS;��I. :1-!iii!!E:ii!El�!!:5il��i--'l",===r.E

•

VÄNADIOL
t iJ)dlcado

008 eaaos de
fraqueza. pali.
�. magreaa.
futio. •

Em sua fór
mula eD,U li O.

Vanada� de

i!6dio. 'LIcitaDa.· Glicerof08rBtoit
'Pep$lDa, DOll • Cola. et.e, de
ação pJ'OIlta e efiou 008 081108

de fraqueza e neuraateniae. Van.
Alföl 6. indicado para homens, �
,lheree e crianças, sendo .\1& 16.
.mula IiceDciada pela Badde'h
Wie&.
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Nacionalismo
:.-----------------+,--_ '����--------- -- -------- - _,__ o

Britische Regierung zur

Zwangs-Kollektivierung
in, der SowJetzone

'

LONDON - Auch, die britische Regierung
hat sich dem Weltweiten Mitgefuehl mit den Opfern
der Zwangskollektivierung in der Sowjetzone an-

geschlossen.
.

I Ein Sprecher des Foreign Office erklaer te :

,II "Die Regierung Ihrer Ma je s L 3 S t wuensch ihre
Anteilnahme mit den Opfern dieser Unterdruse
kungsmassnahme zum Ausdruck zu bringen. Zu
diesen gehoeren u. a. Bauern und Handwerker,

JARAGUA' DO SUL I' _die in die Sowjetzone zwanzgskollekrivtert wurden
:Iiiiiii iiiiiiii O:-----------;;;;;;;;;;;;;;---=== und diejenigen, die in Wachsender Zahl in den

•

[uengsjen Wochen Zuflucht in der Bundesrepublik

-,I
Deutschlands gesucht haben. Wir. sinn hierbei Zeu
gen einer weiteren tragischen Folge der Tatsache,
dass' die deutsche Bevoelker ung in der Sowjetzone
nicht in der Lage ist, eine Regierung, die ihrem
Wunsch entsprechen wuerne, zu waehlen".

Empresa Sul-Brasilei(a
de Eletricidade S. A.

'Perígese
, Escreve EGYDIO VOLPA TO

Distribuidores em: Jaraguá do Sul, 'S. Bento do Sul,
Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, Tljucas e Camboriú.o

Não sei bem se é provocado pelo meio, 'ou
se preveniente da grande influência que exerce
sôbre a mocidade de hoje a palavra "naoíonalísmo",
que também eu dela procuro fazer uso nêste arti
go, onde tentarei dístíuguir o verdadeiro naciona
lismo de um outro similar muito perigoso, usado
na demagogia barata, com efeitos bastante caros

já em nossos días.

Vulgar tornouse nos meios estudantis e em
vários outros degraus da sociedade atual, o uso
da palavra "nacionalisma" para determinar a orí-

_------------
gem de certas atitudes tomadas ou melhor

dizen-Ido, para dar sequência justificável a uma série
de tolíces iniciadas por individuos grevistas, nulos
.jmpatriotas, tidos como amigos do Brasil, mas que
na realidade nada mais são do que assassinos, Dê
le, os. quaís são satisfeitos com o que ganham, ou

_ por outra coisa que valha, julgamjusto prejudicar
o povo, 'declarando greve, nas indústrias ou nas

escolas e ainda maís, com isto doutrinam "nacio-
nalismo buro",

.

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUEOEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORQA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.

Rua Preso Epitácio Pessôa, 172

,

! A distinção dêste tipo de nacíonalismo, pra
ticado com muita frequência no Brasil, não nos
é difícil fazer, porquanto nada maís é do que "ter
riamo sm pequena escala, Dentro dêste falso na

cionalismo nadam elementos de tôdas as espécies,
E 89 dizem protetores do povo, daquêle povo que
maltratam ... e nadam com tamanha fúria, que ao

lado dêles todos se afogariamos. O verdadeiro na

cionalismo, não admite greves. Não admite roubos,
Não admíte tapeações e o que é mais sério, não
admite "clÍarlatões".

'

No Brasil, a baixa estrutura politica do povo,
faz com que êste mesmo 'povo não perceba, êstes
tais elementos patriótas e nacionalistas só para
inglês ver ... Agora, com sêde e a fome dura, im
postas pelo .alto custo de vida até elementos anal
fabetos (se de bom papo) pbdem tornar-se polítí
cos de pr.oa .. , Mas' não é de proa que êles são ...
é de broa! - Falam, muitos dêstes elementos, em
nac Ionalizar as in oÚs t ria IS tlStrange iras e6 tabeleci - :!!,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!J'i:
'das aqui. - Falam também que "o Petróleo é Dr . Francisco Antonio' Píccíeae
nosso", - Que "o ferro é nosso ... Que o Brasil ::M[�D][,CCO
em suma é todo nosso, e não há dúvidas que êle Cirurgia Geral de adultos e críunças CU-
de fato é nosso. Mas com isto tudo o -que.é mais nica Geral _ Partos _ Operações _

nosso ainda-é a "ignorância". Não se prega nenhum Moléstias de Senhoras e Homens.
nacíanalísmo puro, ao se grifar "os frigoríficos especiaJis.a em doenças de criançassão nossos". O que se demonstra aí, é uma boa Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
dose de inveja e outra não menos grande de fome. (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
E se o Brasil ainda tem fome e inveja, é por cau- JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

sa desta turma de nacionalistas "do venha a mim II cc O� u]PA - SA�� CCA�AH.IICl�-A Io teu reino". mais podres do que Salomão, dez
onos depois' de morto.

NA FALTA DE
�PPETrrE '

Magresa
Cançaco
Pallicea
fraqueza

•

Ê. iodispeD3&"'..
o G�O do

lO-BOLINO
DE ORH

Fone: 264

Verbesserung des Meteorolo-
gischen Dienstes

.

RIO - Der Meteorologische Dienst wird eine
wesentliche Verbesserung semer Tretigkeit vornah
man, koennen zum»l ihm ein Sonderkredit von

, rund 10 Millionen Oruze iros zur Verfuegung ge
stellt wurde, Es sollen neue, sehr moderne Appa
rate g-kautt warden und es ist nur zu hoffen, dass
dann die Wetterberichte etwas zuvarleessiger werden.

Bfasilia: Friedensappel des
Presidenten

BRASILIA - President Juscelino Kubitsckek
richtete einen Friedensappel an die verantwortli
chen Weltpolitiker, in welchem er unter anderen
folgendes sagte: "Br asilia ist fuer den Frieden
gebaut worden und ich hoffe, dass die Welt an

dieser Stadt ein Beisspiel nehmen werde. Begrabt
Eure Fehden und reicht Euch die Hand zum Wohle
der ganzen Menschheit, bevor es zu spaet ist. Ein ,

Krieg wuerde alles un dalle vernichten,

BONN - Die Studenten haben sich zu einem
verstaehrten Kampf gegen Antisemitismus und
Unwissenheit in der Judenfrage entschlossen. Nach
Mitteilung des Vorsitzenden des Verbandes Deut
scher Studentenschaften wurden die Kulturminister
der Laender und die Universietaeten vom Verband
aufgefordert, so schnell wie moeglich ein Hoch

..
schulinstitut fuer juedische Fragen zu errichten,r:;:,��--�>--��NI�-""'(1��p>-"-<���....m� das wissenschaftlich einwand freie Forschungser-

D- .. Re'Doldo MU-8'11'1'8 gebnisse ueber die juedische Geschichte bis in die
...

-

A A- a- juengste Vergangenheit erarbeiten und Schulen und

II II � Erziehern fundiertes Lehrmaterial in die Hand

ADVO,GADO
-

) geben soll. Ein staendiger Ausschuss, den der
==�= � Verband einsetzen will, soll garantieren dass die

Escritório ao lado da Prefeitura } I Forderungen uod Vorschlaege der Stuoenten be-

. �
achtet werden.

JARAGUÁ DO SUL

Die wilde Kuh'��--""'(1������������I�� ,

Esta' gente que se diz patrióta, porque defen
dem os interêsses nacionais, nunca existiu, a não

. sér agora quando visam com uma ganância que
da medo, subir um 'pouco maís na fila dos comi
Iões. Há· muttos nacionalistas de verdade no Bra
sil isto todos nós sabemos, Mas, o ve-tdadeiro na

cionalista, trabalha calado. Limtta-se simplesmente
ein cumprir todeaos.seus direitos. - Nacionalis
mo não se prega em sindicatos. Nem mesmo em

centros estudantis. I Nacionalismo puro se pratica
no cumprimento exato dos deveres, sem propa
gandas, sem maís nada. Aqui êle se divulga sozi
nho e não macula propriedade alheia de espécie
alguma, Coisa muito comum, nêste outro tipo eu

mum, nêste outro tipo de nacionalismo, o de gre
ves e algazarras .de quebra-quebra,

SANTOS - Ein Schiff uebernahrn im Hafen
von Santos eine Partie von 42 braslllentsche Naeh
meschínen, die, nach Chile gehen werden. Ausserdem

11====================""''''11 gingen 300 "bereits .monrterte Naehmaschlnen nach
., :pothe,ke "8 e,huI z"

.

dort ab und 73,000 Sack çucker vorn Typ Demerara.
za.

'I per,' Naehm,a8chine, n,,export stiegt langsam
an.

J·ABAGllJA DO, SUL

M'EDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN P,ne�preise
"SÃO PAULO '_, Die Preise, die fuer j)neus

Das Symbol der R�clitschaffenheit, des 'verlangt' werden, werden als absurd hoch angesehen.
.Vertreuens und der Dienstbarkeit, �ie Sie Man wird diesen ,S�'ktor jetzt einmal von seilen der

am besten zu den geringoteD Preisen bedient. Kammer unter die L'upe' nehmen und die Preise even
tuell tõbeJlieren.

Ur.
,

f8rÕan�O H.l' ,�pringmann
, .-

/ A'

OIRURGIA DO ESTOMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagn6stico Precoce do Can�er nas senhoras

o o n s u l t Ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014 .

. Das 9-t2 e das 15'-18 horas. -- Fone, 384.

Studenten fordern Aktivierung des
Kampfes gegen Antisemitismus

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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�'{llon'e ,
GOVÊRNO e POVO .preeísam VÊR e 'SENTIR. a, tua

.. ,
. ",( "

capacidade realizadora, o teu sacrifício' elp. .beneííeío
\ \1 ,

.

I.,. '.' ',',' .•..
'

da coletividade. Exponha teus produtos, Eles são o

díploma <to teu esforço.
,

A 7a: Exposieão da Associação Rural· ajudará em fazer�te conhecido junto dos teus governantes..

ÊL�S PRECISAM A�UDÄR, 'VOCÊ
I

E��o�:!Yre�:a ��i�!:!I�? rMUD AS·
de Direito da 'Oomarca de Jaraguä do Sul, Estado ,
de Santa, Oátar�a, Brasil, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de ,Frutiferas e

citação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou Ornamentais
dele conhecimenro tiverem, que por parte de LUISE
LEUPOLD, . lhe foi dir-igida a petição do teôr se

guinte: PETIQÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
. Laranjeiras, Pe-

da Comarca de Jaraguá do Sul. LUI:::lE LEUPQLD, cegueiros, Ka-
alemã, comerciária, residente no municipio de 00- kiseiros, Maci-
rupä, desta Oomarea, por seu procurador o advo- eiras, Iabotice-
gado, infra assinado, inscrito na

I

Ordem des Advo- beiras, etc. Ro-
gados do Brasil, Secção de'ste Estado, sob o n. 387 seitas, Dahlías,
e com escritório à rua Marechal Deodoro da Fon- Camélias, Co-
seca, n. 437, nesta cidade, vem intentar, pela pre- niferas, Palmei-
sente, acão de usucapião, nos têrmos dos arts. 454 t tv ras, e c., e c.

La 456, do Oódigo de Processo Oivil, no curso da
o E lXIR 914qual e· sendo necessário: 10) Provará que, nos !Jeçam Cerälo-têrmos do oroquis incluso, está na posse mansa e

go Ilustrado
pacífica do imóvel constante de um terreno situado

Ià Estrada Rio NO\7o, no município ela Oorupá, Ia- Leopoldo Seidel .

zendo frente na dita estrada com 100 metros, fundos
-com terras de Emílio Larsen, extremando por um Corupe
lado com terras 'de Emilio Pett e do outro lado

• •com uma estr ada sem nome, contendo a àrea de
10684 mã., edificado com uma casa velha, de ma-

/ deira, atribuindo a si a propriedade, nos têrmos do =====================

art. 550 do Oõd. Civil, 20.) Provará que tal posse
remonta há mais de trinta anos, sem interrupção,
por sí e seus antecessores, sendo mansa e pacífica,
na fórma do citado diepositivo da nossa lei subs-
tantiva. 30.) Provará que, "data venia", deve a pra- O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello. Juiz

de Direito. da Comarca de Jaraguá do Sul, Estadosente ação ser julgada procedente e provada para
o efeito dé ser reconhecido por sentença o domínio de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...
da Suplicante sôbre dito imóvel. Assim, requer a FAZ SABER a todos os que o presente edital,
S. Excia. a admita a justificar a posse em causa, com o prazo de 20 días, virem, ou dêle conheci
em dia e hora designados, com citação do repre- mento tiverem e Interessar possa,' qUA findo o\
seu tante do M. Público. Feita a justificação, requer mencionado prazo, hão de ser arrematados por
a citação dos confinantes do imóvel e de seus côn- quem mais dér e maior lauce oferecer, acima do Assim serão os referidos bens arrematados porjuges, se casados fôrem, pa:a, na fórma <;lo a�t"�55, preço da avalíacäo, em frente ás portas do Edifcio quem mets dér <e maior lance oferecer acima do total
contestarem o pedido, seguidos os demais tramites do Forum, no día 11 de julho vindouro, ás 11 horas da evalíeçäo, ou seja "cerno e vinte sete mil cruzei
legais, sendo afinal reconhecidos a posse e o do- os bens pertencentes ao executado Valentin Preí- ras". Os supra mencionados bens poderão ser exa
mínio da Suplicante sôbre o imóvel em questão. ssler, e que foram penhorados nos autos da ação minados, por quem ínrerêsse tiver, na residência do
Protesta por prova pericial, testemunhal e depoi- executiva que lhe move Hermes Müller, abaixo. executado Valentim Preissler, no lugar Ano Bom,
mento dos confinanses mencionados e, dando à descriminados: município de Corupá, onde se acham depositado:)_presente o valor de nr$ 5000.00 (cinco mil cruze.i- .

' E para que chegue ao conhecimento de todos, se
ros), Pede deferimento (sôbre estampilhaR estaduaiS 1 - A metad� _de �m terreno, SItuado á Estrada

passou o presente edilal que será afixado no local
no valor dt! Or$ 4,00, devidamente inutilizFldas, o Ano Bom, mUDlc1plO de Corupá, de�ta Comarca, de costume, ás portas do Forum, e publicado peloseguinte): Jaraguá do Sul, 13 dfl janeif'o de 1960.lfazendo com terras _d� Germano �relssler, fundos

jornal local ',Correio do Povo". Dado e passado nes
pp. (a) Arquimedes Dantas. S�N��N<2A: Vistos, com terras do DomlfilO Da. Fr�ncIsca, extremando ta cidade de Jaraguá do Sul, aos três dias do mês
etc... ,JUlgo, por sentença, a ]UstlfICaçao de fls., de um lado com terras de GUIlherme Fra�ke o de

de junho do ano de mil novecentos e sessenta. Eu,
para que produza seus jurídicos A legais efeitos. outro lado com ter_ras do outorgant� Vendedor, Amadeu Mahfud, escrivão, o snbscrevi. (a) Ayres Oa
Façam-se as citações requeridas. Expeça-sA carta contendo a área de 17.000 mS2:, registrado n�sta ma Ferreira de Mello. Juiz de Direito."
precatórill a fim de que seja� c�tado, A�_Florianó- Oomarca, sob n. 101.172, referIda metade alIada

A presente cópia confere com o original; dO quepolis, o representante do. Domlllio da Um80. Ouem- em cr$ 6.000,00.
dou fé.

'

se, com o prázo de trinla (30) dias os interessados
2 _ A metade de uma casa de madeira, tamanho,incertos, por edital, a SPt· afixado no locaf do cos-
11 x 8 mR. , pintada, coberta com telhas de barro

turne, e publicado uma (l) vez no Diário da Jueti-
com luz elétril}a e água encanada, edificada no

ça e duas (2) vezes no jornal local. Oustas pelo terreno descrito no item 10., avaliada em cr$ ...
)'u,stificante. P. R. I. Jaraguá .do Sul, 3. de jun�o de .)- 00000G F d M II J d 0:;.0. '.'1960. (a) Ayres ama errelra e e 0, U1Z e

Direito. Em virtude do que chama e cita a todos 3 - A metade de três ranchos de madeira, tama
quantos interes.sar possa tl direito tenham sôbre anho 5x6ms. 3x7ms. e 4x2ms., respctivamente, edi
imóvel requerido', a virem, no prázo legal, alflgarem ficados no terreno descrito no item '10. avaliada
o que julgarem a bem de seus iriterêsses a direitos. em cr$ 6,000,00.
E para que chegue ao conhecimento de. todos e

4 _ A metade de' uoi'trator; marca FERGUR-'ninguém alegue ignorância, manda expedir o pre'
SON, motor n. 160127. ano de fabricação 1951, comsente �dital, que:"será afixado no lugar .�e. cost��e, carroceria aberta, côr cinza, com ,tonelagem parapublicado pela lmprensa local e no DIarIO Oflelal
3.000 quilos, placa n. 27-52-23, certificado de prodo, Estado. nado e passado nesta cidade de Jara=,

Oguá do Sul, aos treze dias do mês de junho do priedade n. 19769, avaliada em cr$ 90.000,0 .

ano de mil novecentos' e sessenta. Eu, Amaõeu
Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama
Ferreira de Mello" Juiz de Direito.

Assim serão os referidos bens arrematados
por quem mais dér e maior� la,nce oferecer acima
do total da avaliação, ou seja Cento e vinte sete

A pre'Elente cópia confére com o original; dou fé. mil cruzeiros". Os supra mencionados bens pode-
I rão ser examinados, por quem inter�sse tiver, na'Jaráguá do Sul, 13 de junho de 1960.

residência do executado Valentin ilreissler, no

O Escrivã�: ÀMADEU MAHFUD' lugar Ano Bom, mdnicipio de Oorupá, onde sé

.,p�::::::::;:.::::::::::::::::�.::::::�=::::;•••,:::::::::::::�::::::::::;;;;;:::::::::::::::::::�:;_::� �f:::tod��O:!�:s�s�� ::S��uq�ep��::�� :�i��n::� .._11!1111 .,.!;.1:.· ,III' A • II A I:J!._ I. -,ee e. II H Iç, _... ;,'1111 será afÍxado no local de costume, ás portas do Fo,
� R � - � � � 9 $i 2m r,um e publicado pelo jornallocal "('lorreio do,Povo".

I,:.: li Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,JARAGUÁ DO SUL - II aos três dias do mês de j.unho' do ano d,e mi� �o-ii li' vecentos e BElSSenta. Eq, Amadeu Mabfud, escrIvao,ii Medicamentos e Perfumarias ii o subs.crevi. (a) Ayres Gaina Ferreira de Mello,
ii Simbolo de, Honestidade 'i! Juiz de Direito." A presente cópia confere com o
li "Oonfiança e Presteza' II original; dou fé. .

"

. <

li .

I'" r�: que melbor lhe atende II Jaraguá do Sul, 3 de junho de 1�60.ii "
.

e pelos, m�ores preços!! ,

�::::_.:::::::::::::::::::=::;:::::::::=::::::::::=:::�::::_.:::::::::::::::::::====::::::::::::::Ji O Escrivão: AMADEU MAHFUD

Edilal
"

MILHOES
L

DE PESSOAS TtM 'USAM CO.
80M RESULTADO. O PGPULM

DEPURA11VO
I

ELIXIR 914
• SIRUs ATACA TO� O O88AIISM
o FlPdO. o Baço, o Coraçao..
esemnaeo, oe' PulmO.. , e Pete
PrOdua Ooree nosOuoe........
a.mo, Cecue..... Queda dG Cabe
lo aRemia.. Abortill.,

Ccnsutt. o ifI�CO
etome o popglar depur.Uv.

1ftofen$IvO ao erpnJsmo. Acrada.
M coma um UeOr. Aprovado c0-

mo auxlliat no tratemento da SI
FlLIS e REUMATISMO da me..
ma orlcem, pelo D. N S. P.

de Praça

�� Edilal de Praç�
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da Comarca de Iaragué do ôul, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc ....

FAZ SABER a lodos os que o presente edital,
com o prazo de 20 dies, virem, ou dêle conhecimen
to tiverem interesser (iOssa, que findo o mencionado
prazo hão de ser arrematados por quem mais der e

meíor lance oferecer, acima do preço da avaliação,
em frenle às portas do Edifício do Forum, no dia 11
de julho vindouro, ás 10 horas. os bens perreneeures
ao executado Valentim Preissler, e que foram penho
rados non euros da ação' executiva que lhe move
Heinz Rodolfo Kolbech, abaixo descnmtnadoec-c-:

1 - A METADE de um terreno situado á Es
trada Ano Bom, município de Corupá, desta Comer
ca, fazendo frente com terras de Germano Preíssler,
fundos com terras do Domínio Dona Francisca, ex
tremando de um lado com terras de Guilherme Fran
ke e'de outro lado com terras do autorgante vende
dor, contendo a área de 17.000 ms2., registrado nes
ta Comarca, sob n. 10172, referida metade avaliada
em cr$ 6.000,00.

2 - A METADE de uma casa de madeira, ta
mauho 11 x 8 ms., pintada, coberta com telhas de

. barro, com luz elétrica e água encanada, edificada
no terreno supra descrito, avaliado em Cr$. 25.000,00.

3 - A METADE de três ranchos de rnadel
re, tamanho 5x6 ms. 3x7 ms, e 4x2 ms., respectiva
mente, edificados no terreno descrito no item n.l,
avalista em Cr$ 6.000,00.

.

4 - A METADE de um trator, marca FER
CURSON, motor n.160127' ano de tebnlceção - 1951,
com carroceria aberta, côr cinza, com tonelagem
pera 3.000 qullornetros, placa n. 27-52-23., certificado
de propriedade n. 1.9769, avaliada em cr$ 90.000,00.
Total cr$ 127.000,00.

/

jaraguá do Sul, 3 de junho de 1960.

O Escrivão: AMADEU MAHFUD

Instru�ntos pI Orquestras
.

Ban�as e Jazz-Bands:
Violinos - Flautas - Clarinetas

. Pistons - Trombones - Saxo
fones - B a i x o s e Bat�rias

completas ..
Metodos - Cordas - Palhetas
EMFIM, TUDO QUE FOR DO
RAMO. V. S. encontra pará

• pronta entrega na

Expedição "LYRA",Musical Je PAULO .KOBS
SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39 - Sta, Catarina

DE MUSICA,
EM GERAL, especialmente
Gaitas e Acordeões
c(l)mpleto sortimento com 4 - 8

'

- 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos
nacionais e estrangeiros

Pianos - Harmonios

'Dr. 'Waldemiro Mazureehen
.

,CASA DE SAUDE
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral �édico - cirurgia de adu�tos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização

- Ráios lnira-vermelhos e azuis.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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'União Democrática Nacional
DIRETÓRIO MUNICIPAL }

aVI'.8'
, ,

A Mêse do Diretório Municipal de União
Democrática Nacional avisa aos Senhores
'Membros efetivos e suplentes, aos Senhores
veseadores e simpatizantes desta agremiação
partídáríe, que dorávante o Diretório passará a

ler reuniões semeneis, que se realizarão todas
as 6as. feiras, com início às 19 horas, na séde
"dö Partido a Av. Mal. Deodoro, 210, nesta
cidade.

Mensagem ,de Jãnio Senador

ao " Vale do ,'Paraiba Carlos
I Gomes, stl ·que possua um ,goyêr- ,e promissor de. felicid�de, ,

I

no com a coragem de re- sem ser escravizado pela
solver os seus problemas espiral da inflamação que

-

Divulgou-se anlern, na

de h a s e, de valorizar o vos empobrece, roubando capital do Estado; extensa
nosso ,homem cada vez o lucro do vosso trabalho, carta do Senador Carlos
rnais empobrecido, em be matando a vossa esperen- de Oliveira, do PTB,
nefício de uma nove cla�- çe, a vossa coragem e a dirigida à execätíva esta
se que está surgindo pe- )vossa paz Com esta rnen- dual daquela agremiação
les benesses governamen- sagem trago vos lima pe- partidária, colocando-se
tais, de um governo que lavra de íorre confiança frontalmenre centre qual
valerize o nosso salário, no futuro, aftrmando-vos quêr acôrdo com o PSD,
por uma política segura que uno o meu' .braço ao' no que respeita ao próxi
no -carnpo da economia, e ao vosso trabalho, a mi- mo pleí lO pare governa
das finanças públicas; de nha esperençe à vossa es- dor do Estado. A noticia
vurn govêrno que vos dê a perançe, a rninhe fé à vos- causou verdadeiro impacto
segurança do dia de erne- se fé, a minha palavra à na opinão pública, princí-
.nhã; que vos ofereça a vossa palavra, nesta au- palrnente nos lermos em

confiança de olhar pare os têntica, pacífica e cívica que é vazada a cerre, o

vossos filhos com a rran- revolução pelo voto por que deixa antevêr que, o
"quilídade d e um futuro um Brasil melhor, que nós Senador Caterinense do
melhor; de um governo juntos construiremos e oíe- PTB, não marchará com

que possa, aliado. ao nos receremos aos nossos fi- o PSD, no caso de um

so eminente governador lhos, como brasão da nos acôr41o, rransformando-se,
Carvalho Pinto, levar de se fé e do nosso ernor pe- consequentemente em dis-
vencida a obra de revelo Ia Pâtria comum". sídenre.
rlzeçäo dêsse Vale da Pa·
reíbe, transformando-o
num verdadeiro celeiro pa- Bravos, Eleitores 1.ra o resto de São Paulo,
pare Minas Gerais e pare
os Estados do Rio de le- A 24 do mês terminou
neiro e da 'Guanabara; de o prazo previsto pela Lei
um govêrno capaz de Ia- Bleitoral pera a inscrição
zer renascer n o coração de eleitores e trasferências
do nosso irmão nordestl- de outra localidade. Apê
no do nosso irmão do los têm sido dingtdos a

Norte, do Centro e do Iodos quantos ainda não
Sul, a esperança e a con- haviam atendidos ao ehe
finça no futuro, de uma mamento civico e, ao que As palavras do nosso

vida mels digna de ser parece teve éco nos cora- colaborador Evi ôtnsval,
vivida por um povo que ções de centenas de bons no dramático apêlo lan
habita um país rico, por Iereguaenses que, mesmo laçado à população da
um povo com a longa e jl última hora ccmprtrarn cidade e do interior, pe
heróica capacidade de

re-,
essa patriótica conclema- rece, encontraram

.

a res

signação e paciência di- ção. sonância em lodos quan
ante de tantos desmandos. Hoje, podemos dizer tos leram "Eleições e

Importe, pois que forme- que os eleitores e o povo Eleitores" onde se pôz a

nos uma verdadeira cru. jaraguaenses compreende- nú, a realidélde presente e

d I'b t N
- ram a razão do Vala, da de onde se deixou, trans-za a para I er ar a açao

arma extraordinária de parecer que o Iilu�o de iF::::::::::::=::::::--'�:::=:::::::::::::::::::::�-=::::::=:::::-';�=::::::::::::=�)
para o trabalho produlivo

que dispõe corno instru- eleitor não é apenas um II ]))10' IEIHClHI J[A1UJF�ANN !!menta de renovação dos documento de satisfação II ). ,::

fd
I quadros< de governo, dos dos apetites de politicas, �i M�DIC=:O CIRURGIAo ii

"O 'Iruir da Pátria fundamenta-se na . HICICão' ��::;:�� ��ed:rme l:í!e:��� I �:5 .�::c�d·��·�o';:'�cu�� !! Fmmado pd", f,culd,d" d, M,dkina d., Un;"" li
'I, Esta fras� significativa encabeç'\)u o programa os inleresses das coletivi- satisfação de suas justas ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre li

da fesla re,alizada no Ginásio «Divina Providênciô':, dades. ,. reinvidicações. ii ii
no dia 12 do corrente.. Um número incalculável Estão de parabens os ii CIRURGIA � SENHORAS - PARTOS � CRIANÇAS E, ii

E quantos iluxili,aram a conslruir um porvir ri- de pessôas, principalmente novos eleitores que tão ii CLINICA OERAL ii
sonho para o ,nQSSO jaraguá! Quantos contribuíram do interior, procurou o bem souberam compreen- !i Longa p"áOta em Hospitais E�r:opeu8 ii

altrUIsticamente com donativos, prendas e com carlório da justiça Elei- der o significado do liIulo Iii .,!:.'
sua ajuda t torai local para tirar os de eleitor. ii.

Consultório e residên'cia:
ii

Por. iSSO, é com a maior satisfação que ocupa- seus litulos, o que bem O povo, entre si, poderá :: Tel. 244 -:;- Rua Preso E�itácio Pessôa; 405 ..

mos' uma 'colupa dê�te semanário para externar a demonstra o inleresse da parabenizar·se por esse 1j li
todos os dedicados Srs. Festeiros e demais amigos população do nosso mu- belo feito, que é uma I'::I!

CONSULTAS:
" .:.:! ..:!.'de nosso Educandário, o nosso sincero e profqndo nicípio em participar ali- demonstração viva, da 'Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas -\

reconheclmentó, 'almejando' saúde e ricas' bênçãos va�ente das decisões. de vitdlida�� do processo ii Pela tarde: das 14' '1/2 ás 17 1/2 horas ii
do céu., mais uma I etapa da Vida democratlco que se enca- i! '

li
,

Deus 'lhe, pague! t democrática brasileira. As minha em nosso país.1 ii Atende chamados tambem à Noite ii
As Irmãs da Divina Providência novas inscrições vieram Bravos, ele,itores! \,\::::::::::,::::=::::==:::::::=::-.;::::::;;:=:::::-.;=::::=::::=:=:::::::=:::::::=:=:::::=:::::ti

O Senador Catarinense
vem mantendo importantes
contactos politicas que visa
o seu retorno ao govêrno
do Estado, e com o que se Recebemos comunicação
objetivará mais uma etapa do Serviço Florestal de
de grandes realizações em que assumiu o cargo de
favor laboriosa população Executor do Acôrdo Fia-
do Esredo ,de ôenre I restai nêsre Estado, o sr.

Catarina. Cesar Seára.
_

SÃO' PAULO - 'O se

nadar pedre Celezans, no
comício de Pindarnonhan
gaba leu mensagem do sr.

jânio Quadros dirigida à
população do Vale do Pa-
raíbé.

'

A mensagem é esta:

"Impossibllitado pela pro
gremação da campanha
eleitoral, que me obriga a

estar hole junto aos nos

sos irmãos do Rio Gran
de do'Sul, não posso go
zar do convivia de vossa

presença nesse memorável
comício. Espero no en

tanto, nasser pelo' vale do
Paraíba, trazendo-vos a

minha palavra e a minha
pregação em favor de um

Brasil melhor, de um Bra-

engrossar o nosso colégio
eleitoral, que conta com

substancial acréscimo nu

mérico, tão índtspensével
pare os reclamos e aren
dtrnenros de exigências
públicas.

Senador IRINEU Acidente
BORNHAUSEN, 'quasi fatal

Quarta-feira última, pe
las 14 horas, dois operã
rios especializados, de
uma firme construtora de
Curitiba, entregavam-se ao
serviço de revestimento
da fachada do Banco
Inca desta cidade, quando,
súbuamenre os cavaletes
armados cederam ao pêso
dos dois homens e os

projetou sôbre os fios de
,alta tensão que passern
pela Rua CeI. Emilio
Iourdan, resultando da
acidente, graves queima
duras nas mãos, braços e

pernas, A Iarelldede não
só se deu, em virtude do
desligamento da chave, na
Empresul, com o impacto
da queda. Trate-se dos
.operérlos curínbanos Ma
noel Mendes e Vicente
França, que foram ime
diatamente hospitallzedos
no Hospite] S. José desta
cidade, não inspirando,
contudo, as vidas, maio
res cuidados.

,

O, Senador Irineu Bor
nhausen e candidato a

governador do Estado no

próximo pleito, .a (�rir, se
em 3 de outubro, visitou
durante a semana diversas
localidades próxírnes á
capital do Estado" lendo
regressado ontem a ltalaí:

Acôrdo
Florestal'

•

�============�.
PARA FERIDAS,. '�

E C Z, E ,M A S,
INFlAMACOES,
C o C E I'R A S,
f R I E 1 R AS"
ESPI'NH�AS, ETC.

�..==============��

ExijarTl' O 'Sabãó (Mare" Beglstradi)

irgem Esp'iQ.l1J1,ida e,

�a CHA� WEIlEt KNDU§J[IR{HAdL "'=:, JOllIDlfHle
\ '

' , ',' ,

o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira,) portanto não deve faltar em casa 'alguma.I

L
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


