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LEITORE'S do
"Correio do Povo"

Comunicamos aos

nossos estimados lei
tores que "Correio
dó Povo" deixará de
circular na sua edi
ção de 16 do correu

te, retornando no
dia 23 de Julho, com
edição especial, de
homenagem ao "Dia
do Oolono".

Admi-nisfração Pública· R Entidades·' dR Classe
O interesse é um agente importante

na aproximação dos homens -',
' �le

desempenha o fator na consolidação da.amízade
e promove a união: pela defeza do próprio
Interesse. Auníäo, consequentemente é a base
da vitória. Só por ela - união -: que os ho
mens conseguirão maís fàcilmente a concreti
zação dos seus anseios, das suas maís justas
aspirações e, porque não dizer, dos seus

'direitos. Essas uniões fODam compreendidas
pelos homens de todas 8S atividades, porque
tentativas isoladas na luta de direitos e rein
vídíeações têm sido levadas a cabo em terras
Jaraguàenses, sem jamais surtirem os seus

efeitos desejados. A idéia dé reunir-se num

Iodo expressivo, de juntar as unídades esparsas,
vem de longa data, sem que até agora houvesse
sido compreendido, porque não' raras vezes,
dentro dos Interesses existem também ínteres-

'

ses. Mas há que compreender esse Injeresse.
Sí de um, lado o Interesse, a defeza de direitos
e reínvldícacões 'aproxima, por outro ,lado, o

uso OU abuso, repele, desagregá e acaba por
transtormar-se num vale tupo, num salve- se
quem puder. Sabido está que todos estão im
buidos do desejo pessoal de cooperar pela
grandeza, de nossa zona, em nosso próprio
beneficio; dai surgindo a repetição do axioma
"d" A união faz a força." Mas há que dar sen
tido ao que é interessee pessoal e interesse coletivo.
Dlstinguí lo certo importa em lhe dar fôrça e,
juntando-se a ele o estimulo, equivale dizer
que são capazes de transpõr obstáculos antes
considerádos impossiveis.

Este foi .um ponto de profunda reflexão
do candítado das forças [araguàenses, João
Lúcio da Costa, de vez que as entidades de
classe em nosso Município devem desempenhar
o seu nobilitante trabalho e o poder público
deve estímulá-los .de certo modo" afim, de
cooperarem sadiamente na execução dos pro
blemas' Municipais. Entende e apóia o futuro
Prefeito Jaraguaense - João Lúcio da Costa -

com"o'

candidàto,
J. L. �ß Costa

'a união classista, Duma harmonia' de pontos
de vistas precisos, nunca permitindo que, aos
ínteresses gerais, se sobreponha ínteresses
pessoais, que ao envez de enfraquecê-las, se

consolídem na defesa de um' ideal para que o
futuro assenta sôbre a compreensão mútua.

"Poucas entidades classistas. do comércio,
da indústria,' da agricultura funcionam regular
mente em nosso Municipio. Certamente pela'
falta do estimulo do poder público. Cerca de

, 3.000 rurícolas tentam desesperadamente a defesa
da classe, a 'união dos seus Interesses na

deféza de suas retnvídícações e seus direitos,
de homens espoliados, de homens [udíados
pelos homens e pela neturesa, pelos sol a sol,'
pelo suor que escorre da face incardida. Mais
de 500 unidades comerciais e industriais
jaraguàenses, encontram-se ao desamparo, sem
uma orientação segura na defesa de Interesses
da classe e reinvidicações que se afiguram as

mais justas, por falta de estimulo ao órgão
que existe de longa data, mas que é inoperante.
Os casos recentes do escoamento da banana e

a fixação dos níveis mínínos para exportação
desse produto, seriam serviços relevantes da
da entidade classista, mas que foram resol
vidos por uns poucos abnegados alheios à
classe, e graças a eles sobrevive uma das

, riquezas e o comércio da zona. Quantos pro
jetos de leis têm sido encaminhado à Câmara,
sem que houvesse a participação ativa do co

mércio, da indústria ou da lavoura ou dos
seus representantes classistas. A comodídade,
o desinteresse pessoal de poucos, pode trazer
sérias consequências a muitos.

João Lúcio da Costa apoia as uniões de
Interesses, porque são fatores de aproximação,
são fatores de compreensão e fraternidade,
porque facilita a posse de díreítos que julga
são a todos devidos.

Ainda há pouco criou-se, por proposta da
.

edilidade Jaraguaense uma sobretaxa ao Im
pôsto de Indústrias & Profissões, que comoda
mente se deu o nome de Impêsto de-Llc-ença.
Aumentou-se uma porcentagem direta, apre
ciável, sôbre uma importância móvel, do valôr
economico atualizado. Éra uma injustiça ao

comércio e, à indústria, já carregados de com
promissos pesados. Houve protestos,' muitos
deles, porém. isolados. E a Lei, ficou, para de
sespero das atividades embrionârlas, psra o

varejista, para o pequeno e grande produtor.
(CONTINUA NA 4a. PÁGINA)
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Reflexo .-de· um: ,.' .'
QUE, E UM ,MAU .CANDIDATO? "

comentário·· «Eo Incapaz,desonesto.que
::�!�ni;:�;;�:H:�!�nada faz pelo bem público»
as suas palavras de ata- =======0===
que à empresul, 'um po-
pular que ouvia o progra- O R, Ó S: .

causa 'd�
ma num dos bares da
Mal. Deodoro,' comentou lá t i i·'em tão irônlco:"\Fala, meu ca s ro e OI a
Louro!' Tens razão para h"

- I'b dqueixumes, depois que QS ver a nao I era a
alicates ,. funcionaram na

) Benjamin Coustant, por
falta' de pagamento da
Luz.

RIO' - Dom Jaime de prio bem e sobretudo então, .já sabem em quem
Barros Câmara e padre para os catölioos, o mau vo t a r, priaeipalmente
Al�aro Negromonte, na candidato é o anticatölico, quando se tem notícia de
reunião trimestral fizeram o. divorcista, o que atenta que o candidato dos co

sérios avísos- aos eatöli- contra : 'a liberdade do munistas nomeou diversos
C08 relativamente ao pró- ensino, o comunista, 8 comunistas 80S postos
xímo pleito. O p a d r e sobretudo' o comunista. chaves da alta adminis
Negromonte diase : <Oe tração militar. Os eatõli

BRASíLIA _ O' sena-
católicos não podem votar Quando o sr. Luiz Carlos cos também' não devem
em maus' candidatos sob Prestes aparece ao lado votar em candidatos quedor Mendonça Claro, re-
pena de pecado. E que de um dos candidatos e abriguem candidatos co

pt'�sentant9 do '�iauí, re- é o mall candidato'? E' o' aponta como o seu, está munistas, mesmo quefermdo-se à catás.trofe do incapaz, desonesto, que trab&lhando pelos comu- exoluído não seja, poisaçllde de ürós, dJsse q�9 nada fáz pelo bem público nistas e pelo interêsse dos estará ajudando a elei-

E·'QtreVl·,sta I
tal �cont�cßra por nao

I
e tlldo faz pelo seu pró· comunista,s. üs católioos .ção dos comunistas. Iter SIdo lIberada averba' ----.-------=

de 200 milhões de cru·

���r�s;g�h�!�n:��s�r���:� Jâilio' visitou 'o marechal Dutrado grande açude. antes '

da época das grandes O sr.. Jânib Quadros I s-i<lência da República"" I pais da conversa foi Pau-I saída do engenheiro Mar-
chuva�. Adiantóu que, visitou o marechal Eurico disse o sr. Jânio Quadros 110 Afonso" .rendo ambos condes 'Ferraz causou um
essa verba foi despacha- DUfra, único malogrossen· ao chegar. - ,elogiado o trabalho reali- abalo psicológico nb cor
da favoràvelmen�e pelo s,� que ,até agora foi I?re� a ,ex'governador p'aulis� zado pelo engenheiro Mar- po de trabalh�dores".
Presidente da República, sidente da Republica ten- ta e d. Eloá fora'm ,rece- Icondes Perraz. O sr. Jânio

'

Chamamos a, atenção mas que", ine�plicà'V81- do conversado \ sôbre di- bidos pelo. marechal Du- Quadros disse então:
dos nossos dis intos lei- mente, o qiíció desapare- versos problemas, princi· tra e pm seu genro, sr. "Venho do Nordeste im
tores para a entrevista caD de circlllação e em palmente a usina de Pau- Noveli Júnior e o ministro pressionado com !l obra
que nos vai conceder o con'Sequência ',d�u·,9a'· ,'a lo Afonsp. :, 'Pereira Lira, que foi o do presidenle. Começam
candidato das, forças pav,orosa ca tástrofe'. Ago,.·, "Presidênte, não podia ,chef� ,da Casa' Civil 'do, a cheg.ar as linhas de
Jaraguaenses - JOÃO ra, não serão precisos deixar de visitá-lo porque, 'govêrno Dutra, e agora é traosmi,ssão 'de Paulo' A·
LÚCIO DA COSTA - e apenas 200 milhões, mas sem embargo da respeitá- do PR, � ilPpia a candida- fonso, que irãp ,provocar
que teremos o prazer de sim um bjlhão: de crU- vel ' posiQao" pol,iiica qlle tura Jânio. �o Ceará uma verdadeira O encontro terminou
dar' a público em a zeiros para, refázer o adotou, fOi (> senhor' o ú- '. revolução". poúco depois, tendo os

nossa edição de, 23· do magestoso açude" a, qU$1 nico' �atqgrpssense que .

PAULO AFqNSO P ex�governadpr pau- dois conversado ainda sô-
corrente. já foi pedida. ,alcançou; até hoje, a pre- Um dos temas princi- Iistà disse ainda' que "a bre Moto Grosso,'

� �o��r�ador
d�Gr�ta

Segundo decreto n-.

30, de SO de junho do
corrente ano, ficam ve

dad�8, até 31 de outubro,
quaisquer nomeações ou

admissões, de qualquer
natureza -ou categoria,
para cKrgos. ou funções
públicas remuneradas
direta ou indiretamente
pelo Estado.

"Correio do Povo"

um jornal a

�erviço 'do lPovo

"Estou pensaodo, presi'
dente, em reservar Paulo
Afonso para a realiza-ção
de um grande comício, no
qual me�fjnirei ::;ôbre a

questão daI' energia e pro·
blemas dos nordestinos".
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CORREIO DO POVO .SABADO DIA 9-7-1960

7�. Exposição" Agro�Pecuária s» O Doutor Ayres Gama ferreira de Mello, Juiz

de Direíto da' Comarca de jaraguá do Sul, Estado

de ôanra Carartna, Brasil, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de ci

fação, com o prezo de trinta (30) dlas, virem ou dê

Ie conhecimento tiverem, que por parte da CONGRE

GAÇÃO DOS PADQeS DO SAGRADO C<?RAÇÃO
DE JESUS, por intermédio de seu ba8taDl� J?r?�u
redor, advogado dr. Reinoldo Murara, lhe fOI dirigida
a petição do teôr seguinte:- PETIÇÃO:, - EXMO .

SNR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE

jARAGUA DO SUL. A CONGREGAÇÃO DOS PA

DRES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, da
PROVINCIA BRASILEIRA MERIDIONAL, com séde
à Rua Carolina Santos n". 143, Meier - Rio de Ja
neiro, Capital Federal, através de seu bastó�te p�o
curador, adiante assinado Doc. 1, advogado IDSCrItO

na O.A.B., seção do Estado de Santa Catarina sob
nO. 915, com escritório à Av. 'Mal. Deodoro 215. nes
re cidade, vêm à presença de V, Exa., para expôr
e requerer o seguinte: 1°.) - Que têm como seu ter

reno süuado à Estrada Isabél, Município de Corupé,
sob nome lote �I, da antiga "CIA. COLONIZADORA
HANSEATlCA", conforme mapa geral dessa COLO

NIZADORA, arquivado na Prefeitura Municipal de

lareguá do Sul, neste Estado e Comarca, cujas carc
terístlcas e confrontações, se vê do incluso "CRO
QUIS" Doc. nO. 2, são as seguintes: ao Norte com

o Rio Novo, com 192, COm!5. de largura; ao Sul à
Estrade Isabél, com igual metragem; a Leste em li
nha réta, extremando com 543 ms em terras de CONS
TANTE HERNASKI, e uma parte com 864,00 ms.

em terras da requerente; e ao Oeste também em li
nha reta com 494,00 ms. em terras de Alberto Schmidt,
e outra parte com 625,00 ms. em terras da reque
rente, lendo a éree total de 235.508,00 ms2. 2".) -
Que a Suplicante vêm, exercendo sobre êsse terreno,
he mels de 30 iIDOS, possa mansa e pacífica, sern

interrupção, contestação ou oposição de quem quer
que seja. poesutndo-o com intenção de dono. 3°.) -
que assim, se encontra perfeitamente configurado,
com todos os requisitos legais, e a StU favor o

USUCAPIÃO EXTRAORDINÄRIO, definido no Arr.
650 do Código Civil. 4·.) - Que pretendendo legi
timar a sua sltuaçâo de fato, a Suplicante, na forma
dos artigos 464 à 456 do CPC., requer a V. Exe.,
a designação de dia e hora, pare que com as teste
munhas abaixo arroladas, que deverão ser citadas na

forme regular, com excessão da residente em Ioln
ville, que ee apresenteré independentemente, de cita
ção, se proceda a justificação do alegado, após a

qual, deverão ser pessoalmente citados os atuais
confrontantes e sua mulheres se casados forem, e por
Edital, os ínreressados incertos para contestarem o

o pedido no prázo legal. Requerendo a

noti!icação do órgão do Ministério Público, pare in
tervir em todas as Jazes do processo, no ínterêsse
da Fazenda Nacional e Estadual. 5°.)_ Que pelo
expôsro, pede a suplicante, seja julgada procedente
a presente ação de USUCAPIÃO, a fim -de ser a

sentença decleraróría transcrita no Registro Compe
t�l1te, e as testemunhas abaixo ludlcedas, sejam ou
Vidas. Protesta por todos os meios de prova em Di
�eilo permitidas, inclusive o depoimento pessoal, dos
interessedes se houver, vistorias etc; dá à cause, o
valor de CrI 5.0UO,OO. Nêsres Têrmos P. Deferimen-,
to (sôbre esfampilhas estaduais no velor de Cr$ 800 _

deVidamente ínutlhzedas, o seguinte): Iaregua
'

d�
Sul, 4 de dezembro de 1969. p. p, (a) Reinaldo Mu
ra.ra. TESTEMUNHA.S: 1 - José Paequallni, bresl
lelro, epesentedo, domicilciliado em Joinville. 2 _

I AdO�f� .B�umle, brasilei�o, casado, industrial, residente
d<?mlclhàoO e� Cor�pa. s :- Henrique Fuck, brasi
leíro, casado, lndustríal, reside domiciliado em Co- _

r�pa._ 4 :- Walter Unger, braaileíto, casado, indus-'
rrtal, resl�énte e domiciliado em Corupé - SENTEN
ç:A:- Vistos, etc... Julgo, por sentença, a Iustífica
ça� d� fls., para que produza seus juridicos e legalssatisfeitos. Façam-se as citações requeridas. Expe
ça-se mandado a carta precatória ao juizo de Direi
t? da la. Vara de FlorianópOlis, a fim de que sejacitado o repr�sentante do Domínio da União. Oirem
se, com o praz<? de trinta (30) dies, os interêssados
incertos, P?r editai, a ser afixado no local de costu
me, e publ�cado uma (1) vez no Diário da Justiça eduas (2) vezes, no jornal local. Custam pelo lusnfl
cante. P.R. r. Jarag-uá do Sul 16 de julho de 1960
(a) Ayres Gama Ferreira de M�1I0 - juiz de Direifo:

.

EIll virtude do que cila e chama a Iodos quantos ID�eressar J?ossa e direito tenham sôbre o imóvel
�equerIdo, a vIrem, no prázo legal, alegarem o queJulgare,m a bem dos seus int�rêses e direito. E, paraque ch�gue �o .conhecimento de todos e ninguém

, alegue I�no.rancla, mando expedir o presente editalDistribuidores.em: .Járaguá do Sul, S. Bento do Sol, que sera afixado DO lugar de C'OSf bl' d
'

'C
'

•
. urne pu Ica o pe-Rio legrinho, Mafra,. Bio Regro, Lapa, Tijucas e amboriú.

,_

Ia Imp;rensa l.ocal e no ,Diário Oficial do Estado Da-
,

Oferecem por preços de concorrência:, �-- - _1- g!li �_ã @EI_8I!JI.;OISll!Jl�!)' d? e passado nesta cidade de Jaraguá do SI'
LUS'TRES', .. G L O BD S, VENTILADORES, '

F,OTO. PIAZERA
vlDle e Irês dias do mês' de junho do ano dU,,) ao�

I AQUECEDORES DE, ÁGUA, FERROß DE vecenfos e sessenta.' Eu Amadeu Mahtud � mi. �o

I ENGOMAR, MEDIDORES PARÄ� LUZ E 'Df!PRONTJ3, .Á PRBPf!ITU.IIIA '"7' ,J\.RAoui 'DO su� o sJu�sc,�eVf.DT .Ca). Ayr�s Gama Ferreir� desc�ve�f�
. FORÇA � demllis aparelhos e materiais para Fotografias 'em Ger,ai _ fot�pias de Docum�tos, _.

-.,- UIZ, e. uelto. -..
.

In,stal.aQõ�E! El�trical3 .. ; " ,'e I" : . ,fil�es ,e ,Material,foto ,. ,Aparel�os.,e. Ac�órie�. . A presenle copia, 'Confere Com original'" dou fe'.
Rua Preso ,EPltácio' Pessôa, 172 Fone: 264 A' pedido� àtende adOmicilio "e ..também ' . , -.! .

,

JARAGUA' DO SUL em lo�éladea riziDhas" ,Jar�guá. d� �Sul, 2õ,'de' junbQ de 196(>. -

�������.���.�.�������� ������������������,� , O Eserivã� 2'�MAD�U'�AHFUD

sob O- patrocinio
- da /-

. Ass�ciação Rural
\

'

de Jaraguá do Sul

Página 5

-

Dia 24 dI!, lulho
I Local: Posto Agro.·Pecuário �'Ministro João Cleophas"
HOM.ENAGEM AO '�DIA DO

CONVITE
COLONO"

de Citação

A Diretoria da Associação Rural de Jaraguá do Sul
e a Comissão Organizadora' tem a subida honra de con

vidar autoridades e o povo em geral para participarem
das solenidades comemorativas ao "Dia do Colono", a
'real�ar-se no dia 24 de Julho de 1960.

PROGRAMA

Recepção do Exmo. Snr. Heriberto Hülse, DD. Governador do Esta
do e ilustre comitiva.

10',00 horas - Inauguração da Exposição Agro-Avícola-Pecuária.
12,00 horas � Churrasco oferecido ao Exmo. Snr. Governador, comitiva e convidados.

14,.30 horas - Desfile da Animais.

16,00 horas - Extração da grande rifa em benefício da Associação Rural.

Durante ó dia haverá churrasco, café e completo serviço de bar..

Abrilhantado pelo "Jazz Mathias".

Onibus 'de 30 em 30 minutos do centro da 'cidade ao local das festividades

. 9,30 horas

Lista de adesão ao almoçd a ser oferecido ao Exmo. Snr. Governador na

séde da Associação Rural até 22 de Julho.
/

Apotheke �'Scbulz" ,

J&RAGUA. DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das �ymbol der Rechtscpaffeoheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu deo gering.aten Preisen bedient.

��
DOe eUoe' de
flaqUela, pali.
-. megrese.
fiUlUo.
Em IU.S fó...

lIlUIa e D Ir IS Ba.

_ 'Vanadaio d e

...&tio. <tidtioa. 'QHcel'ôÍosratoit
r ' \

iPepelDa, DOS clt- CoIa.' etc., .de
-oio JINIlIa e éficaa Doe C81108

ao· fraqu.a a' ôeu�teDiaB. Vanao

� .'iodieado Pua homeu,' .....
4he.ree • eriaDças. l!IeDd!.l eua f6r..
Gula tiaeDCiada _I.. , .Salide·Pa- \

Wica. .�
.

Empresa ,Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A ..
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GOVÊRNO e POVO I precisam VÊR e SENTIR a tua
capacidade realizadora, o teu sacrifício em benefício
da coletividade.' Exponha teus produtos. Eles' são o

diploma do teu esforço.

fazer·�e conhecido junto ,dos teus governantes .
AJUDAR você

.eoeonoi
, A 7a. .Exposi'ção da Associação Rural ajudará em

.- '

ELES", PRECISAM,

J â�io ganha MILTON

(em M.inas na responde

prévia
S. PAULO - Em Videi

ra, Santa Catarina, e Mu
zambinho no Estado de
Minas Gerais, o sr. Jânio
Quadros bateu 'o Mare
chal Lott, na previa eleí
íoral Record em todo o

Brasil.
Na disputa da vice o

.sr. Milton Campos, em

bora perdesse em Videi
ra alcançou-grande vota
ção em Muzambinho re

flexo alias, da . votação
que vem' obtendo em

Minas Gerais.
Videira tem 5 mil eleito

res, dos quais se ouviram
325:

Jânio Quadros
Marechal Lott
Ademar de Barros
Indecisos
Em branco
Nulos

João Goulart
Fernando Ferrari
Indecisos
Em branco
Nulos

São 4.500 os eleitores
em Muzambinho, tendo
sido ouvidos na prévia
337:

Jânio Quadros
Marechal Lott
Ademar de Barros
Indecisos
Em branco
Nulos

'Miltan Campos
João Goulart
Fernando Ferrari
Indecisos
Em branco
Nulos

CAMPOS

a Ferrari

BELO HORIZONTE -

Respondendo a uma car
ta do sr. Fernando Fe
rrari, o senador Milton
Campos declarou em cer

to trecho: "Na minha
longa vida públca sem

pre má bati pela .Impía
ntaçäo entre nós dos mé
todos de toleränoie e

'compreensão, que. não
impedem a firmeza das
convicções nem a alegria
e tenacidade na luta".
Afírme ainda que "rece
bi com desvanecimento
sua amável' carta" e re

tribui os votos felicida
de do sr. Fernando
Ferrari.

157
113
40
12
1
2

123
92 .............�
53
4
4

199
98
22
7
9
2

163
83
22
7

51
12

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Partido de Representação Popular Declaração

Combate as

'rregularlda
____-'-"'--

.

es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

.".::! �;:��·_,ó. J'ãe. filh'a'. .

:,},:(Jod8" ,devem :usar
';��;aiflilIItSEDITI,NA..! .;.,

Declaro para os devidos fins, que extraviei
DIRETÓRIO MUNICIPAL de Jaraguá do Sul o certificado de propriedade de meu caminhão,

De conformidade das disposições estatutárias, marca International, de côr verde, motor n=.

convoco os srs. correligionários 'devidamente ins-: BD726942058, fabricação do ano de 1951, seis

critos, para a Convenção 'Municipal deste Partido, cilíndros, capacid�de 'para 6.000 quilos. Certif�cado
que deverá se realizar no dia -24 do corrente, às 9 n-. 2068?0.. expedido pela Delegacía de Polícia �e
(nove) horas na séde do Partido à Avenida Getulio ,Guarammm e� data de 29/1/59: .

Vargas n. 97'. .

Declaro aínda, que requerr a segunda VIa d�
A referida convenção tem por objetivo a asco- mtadq. documento, dando por nulo o que fOI

Ih d did t P f' I
.,

d 3 d extraviado.
a o can I a o para re eíto ao p alto e e

G
..

7 d
. Ih' d 1960outubro próximo. uarannnm, e JU o e .

Jaraguá do Sul, 5 de julho de 1960. Eugenio lorge Dunzer

ROLAND DORNBUSOH - Presidente (f:: :::::::::;;" :::::::::::::::r.:::::::::::::-.::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::--= :::::::::::: ::::::=::::::::�i
----------

II Representações Vitória IISociedade "Esportiva e Recr. ii DE II
"Boa Esperança" II •••SIIl a II... ti

Assembléia Geral Ordinária li Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 ii
EDITAL DE OONVOOAÇÃO ii JARAGUÁ DO SUL Santa Oatariha li

Pelo presente ficam convidados os senhores ii I!
,: .,

sócios a comparecerem a assembléia geral ordinária H li
à realizar-se no dia 31 de julho, às 8,30 horas da ii ii

manhã do corrente, na

séd�da
Sociedade, à Rua H li

Preso Epitãcio Pessôa, a fi de deliberar sôbre a II iiseguinte ordem dodia:" ii
ii ii1 - Eleição da Nova D reteria. II ::

2 - Prestacão de Coutas. Ii ii
.. n II3 - Assuntos de interesse social. II II

:; ii
NOTA: Não havendo número legal na pri- ÍI ii

meira couvocação far-se-ã outra em sa. convocação ii Rub-agentes da F.N.M, - Alfa Romeu ii
uma hora depois com qualquer número de sócios. ii ii

.. :,�I - Jeeps - Tratores de esteira e Pneu. cl:�.:HERBERT BURGER - Presidente ,

It Financiados p,ara 3 anos: Pronta Entrega i1

T ßgrödl!riml!idol r�;��iif���AJ�i:l
Profundamente consternados comum- II

'
. ii

camos a todos os nossos, parentes, amigos e H lUÉD.lCO CIRURGIÃO ii
conhecidos o falecimento de minha espôsa, ii Formado' pelas F;culdades de Medicina das Univer- ii
nossa querida mãe, avó e bisavó,!i ii

li sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
II U
'i CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS 'B II

II "CLINICA OERAL II
ii Longa�::s��:ó�: :OS���:�n�:�opeos ii
II �el. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
ii CONSULTAS: ii
:i ii

II Pela manhã: das 8 112 ás 11 horas !I
li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas li
II Atende chamados tambem à Noite n
�==:::====::::::==:::": .. :==:=:::===::::::=:::::::::=::::::=:::::d)

Teresa Blanek
ocorrido aos 28 de junho, com a' idade de 65
anos de idade.

A Família enlutada vem externar por es
te meio os seus sinceros egradecimentos a

todas as pessoas amigas e vizinhas que presta- .

ram o seu valioso auxílio e a,' confortaram
durante o duro transe por que passaram, agra
decem a todas as pessoas que envíerern car

tões, coroas, e acompanharam a falecida até
sua ultime morada.

Agradecem em Especial ao Dr. Waldemiro
Mazureehen e Dr. Fernando A. Springmann
pelos, serviços prestados, e .eo Pastor Gherring

I
pelas consoladoras palavras proferidas no

Lar e no Cernirérto.
A FAMÍLIA ENLUTADA

I Orgãos 'e Harmonios "BOHN"

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos

Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
-C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

.escolha dos interessados

Catalogos Gratis
.

Demais informações
com o Representante
;Geral p.ara os Estados
de S. Catarina e Paraná

PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - São Dento do Sul
Estado de Santa Catarina

I
Dr. Waldemiro Mazureehen

CA.SA DE SAl.UDE
Rua

o

Presidente Epitãcio ,Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia Je adultos e crianças
� Partos - Diathermie Ondas curtas ,e Ultra-curtas
lndutotermia .- Bisturi-elétrico - r lectro-cauterizaçäo

�.",,__• __
'

••",,::::::::::-.::::::::::::'-:::::::::;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::::::::::=:::=:::�\ - Ráios Intra-vermelhos e, aluis.
'

{(-
-

ii __
'

_ IIi'._' '

--

II Günther W. Gosch II
II J II Dr. Francisco Antonio Piccione
:1 ENGENHAR IA CJVIL. . ii

.

]�jl[�JD][CO
.

iI MUROS PRÉ'-FABlilc�DOS II Oírurgia Geral de ádultos e críanças Cli--
ii nica Geral ..::_ Partos - Operações -
II INDÚSTIÜA DE OALÇADOS Moléstias .de Senhoras e, Homens.
n I f ões :

. . '

-

1 Especialis.a ein doenças de crianças
ii

n ormaç ., GO S OH IR M A OS S A.
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

ii sr. Frederico Moeller (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL

II _

'sr. Hermano Schürzer
.

I
JESÚS DE NAZARÉ das ·15 as 18 hs. .

II . .. j' ,I C OB. lIUP Ao.. - SAN:nrÁ CA:nrA�][NA

�::::::::::.::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=====:::::::::::::::===::::::::-.::::::11 ::-iiiiíiiiiiiiiiiiÔiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliil ... ...... ... '

� _ �

I
�"t

:�� ·j"�··�,,:;,;lIiIWfi"II'"

Magresa
Cançaço
Pallicez
Praquezà

É iaetä.peDGa•.!
o mo do

1"0 O O t I: 10
DE ORH

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



•

bolsas a
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�i�:r�!;icadd� r;�M;rnoBa�;i��e�:n!ür r::f::::�e�D
Sta. \

Catart 1"'1 f .••H,eG... II I desdístríkt ACCRA -- T8ieb Ben
na I III RIO - Der Bundes- Sabhani, Leiter der tu-

m I
praesident uebersandte nesischen Delegation auf

FPOLIS. - A Assern-
'Ii Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro d�m Nationalkongress einer der zahlreichen

bléia Legialativa apro- g F o
••

e i ne n Gesetzantrag, Afrika Konferenzen, sag-
vou requerimento de au- -I

da onseca n . 122, para melhor servir seus c II e n te s;' durch weichen der Prä- te seinen Kollegen recht
toria do deputado Ruy.. mantêm estreito intercâmbio judiciário com' os Escritórios fektur des Distrito Fe- eindeutig, dass die Viel-
Hülse e que mereceu o iii

dA'
I

I
deral, bzw. der Regíe- zahl der Afrika Konte

apõío integral dos re- �I e dvogaeia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,. rung des zukuenftigen r�nze�, .

die immer nur'

presentantas da região III com séde em Joinville e São Francisco do Suí ; está em' Staates Guanabara, vor �Ie gleichen �robleme
sul do Estado, consti-.I1 . _ I'

der Bundesregierung eí- behandeln, memanden

tuindo uma Comissã� I condições de, ta.mbem, aceitar causas para aquelas Co- ne finanzielle Un�e�stuet- nutzen. Im Gegenteil, _je
Parlamenta� Interna, VI, Iii marcas sem maiores onus para seus constituintes zunp von 3 Milliarden mehr, Konferenzen die-

sando reunir nesta capí- III
' • UI Cruzeiros fuer oeüentlí- ser Art abgehalten wer-

tal os depu�dos e sena- ����I�!��I��I�I�I�I�"�I��1 1��I�!� che Bauten zugezagt den, u�sowenigerweT.
d�res catarlDenses,' pre- ,

---c .

werden soll. Wann der den SI� von. der Welt-

feitos, vereadores e de- B d d •• Kongress nun diesen oeffenthchkeIt beachtet.

maís autoridades do Es- O as e

I'
Antrag besprechen wird D.er Reder.wies darauf

tado para, em conjunto, 'p t' M ,I L H-0-ES MUD A S ist noch nicht zu sage� hín, dass lD nur vier

assentarem as bases de ra a doch sehr wahrscheín- Mo��ten sechs �ogeI?ann-
�ma campanha no sen- Dia 6 do corrente de-

lich erst in Brasília. te grosse �frlkaD1sche
tido da rápida aprovação DE PESSOAS lb1 USADO CO.

A

I •
Konferenzen abgehalten

do projéto de lei que
fluíram as bodas de prata 10M RESULTADO O POFUUI

wurden, Man solle sich

cria a Síderurgiea de S.
do estimado casal Artbur Prutiterus e d�ch .

mit den wirklich

Catarina, tramitando J a
e Rosa Ritzmann, nossos DEPURATIVO Wichtigen Problemen be-

maís de um ano a Câma-
distintos leitores, resí-

EL IX IR 914
Ornamentais fassen, die heute alle

ra Federal. dentes em Joinville. Voelker in Afrika ange-
Ao j u b i I a r casal e hen. Diese seien 1. die

========== exma. familia, "Correio a SIRUS ATACA_ D G88AIIS. Laranjeiras, Pe- Rassenfrage in der Sued.
do Povo" apresenta as O FI...... Baço. o COI89Ao.. o

cegueiros, Ka- afrikanischen Union, 2.

ESSO concede
suas congratulações al- EtIIamaP." Pulmö... a �ele klselros, Maci- die Algeríen-Frage und
mejando votos de pere- Produa Do," nosOuos. ....m.. eiras, Iebotlca- 3. d i e franzoesischen
nes felicidades. 1IeIno. Cecuean. Qu.... do <:aba- beiras, etc. Ro- Atombofbenversuche In

.......ml.. e Aborto, sei ras, Dahlias, der Sahara.

CoMu'" o' rnHlco Camélias, Co-
• ..,.. o popular depur.U'o niferas. Palmei

ras, erc., etc.o Arquidiocesano
Por especial deferen- ELIXIR 914

çía do editor, recebemos
o nv. 39 da revista o

RIO - No decorrer de I Arquidiocesano, órgão
um almôço realizado no oficial do Colégio Arquí
Salão de Banquetes da diocesano de São Paulo
Mesbla, seis uníversítä- (capital). Apreciamos a

rios cariocas receberam farta matéria de tnteres-
bolsas de estudo ofere- se geral que a revista
cidas pela Esso Brasí- contêm, além de ser im-

=====================

Ieíra de Petróleo S. A., presse em papel de bôa
que foram instituídas por qualidade. A revista to
essa emprêsa no ano caliza, entre outros, a

passado com/o objetivo noticia do falecimento do U é
de proporcionar a estu- estimado Angelo Rubini,

ruca u rl,JCa · · ·

dantes de poucos recur- falecido a 16 de maio O' 1 M.

á
.

B d R'
'- genera aga- de Lott, e morreu num

sos os meios uecess rIOS na arra o 10 Cerro. Ih- P' t t d d td
para- o seu aperfeiçoa- Somos agradecidos pe-

aes lD o, en o a en o desastre de aviação.
mente em escolas de lo envio do belo exem-

ao Mareohal Lott, morreu
- Café Filho nomea

ensino superior. plar da revista.
de cancer.

Lott Ministro da Guerra
- O senador Lameira e teve imediatamente um

Bittencourt, líder do Go-' enfarto.
vêrno no Senado, indo ao

Pará para articular a

candidatura Lott, em

poucos dias morreu do
cancer.

.Adm i n istração • • •

(Continuação da la. página)

Não teria vingado, existisse uma entidade

vigilante.
Isenção de impostos têm eido concedidos

e há quem afirme que muitos deles são injus
tos. Consequências da ausência de um órgão
que acompanhe, que estude, que defenda as

indJ,Ístrias estabelecidas no Município.
Cumpre ao poder público estimular as

entidades de classe, fazê-las participar como

células vivas dentro da. grande comunidade,
pois represtlnt�m o alicerce de uma adminis

tração pública equilibrada, na conquista de

novos beneficios para todos, agrupando um

objetivo superior.
Temos que os esclarecidos propósitos do

candidato das forças Jaraguaenses, represen�
tam os justos anse_ies da coletividade, 'por isso

que mais do que nunca, o seu nome soma um

bleiÍorado esclarecido que dia a dia cresce no

mais são entusiásmo e que acabará por levar

JOÃO LÚCIO DA COSTA a 3 de outubro, vi
toriosamente às urnas, para iniciar uma

grande administração a 31 de Janeiro de 1961.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

............. erp".mo, Acrada

... como ... Uc6r. Aprovado ee

IRO auxiliar fIO tratemento d. SI
PlUS. REUMATISMO d. m....
... o,I••m, pelO O. N S. P.

Leopoldo Seidel

Lustige
LckePRISAo DE VENTRE

EsuiMAGO. FíGADO { INTESTINOS Unsere Wohnung hat
einen grossen Vorteil,
aber auch einen grossen
Nachteil. Der Nachteil
ist, dass unsere Nach
barn jedes Wort hoeren,
das wir sprechen.
"Und der Voteil".
"Wir h o e r e n jeder

M�"Ia���aiiíií. Wort das unsere Nach
barn reden".

ProporCKmam bem-estar geral
tacilitam a digest�o, desces-

.'iiiO ,;;;;;;;;;;;_. gestionam o figado, regutan.
zam as funções do ��

,

- O Senador Sousa
Neves, pressionado por
Jango. aderiu á candida
tura Lott e morreu do
coração.
- .Juarez Távora indio

cou Lott para ministro
de Café Filho, e foi aco
metido de mal misterioso.

- Na hora do lança- - João Mangabeira
mento da candidatura aderiu a Lott, caiu dentro
Lott, Jango que é moço, do quarto e quebrou a8
tambem teve um enfarto. cadeiras e as pernas.

- Na hora do lança· - Eurico Salles, quando

I
mento da candidatura arrumava as malas para
Lott, Jango, que é moço fazer propaganda de Lott
tambem teve um enfarto., no Espirito Santo, morreu

,

do coração.
_ Juscelino terminan. '

ii;i;;..-======= d

do um programa de tele- Nota: Tire cópia.s e

r.:�é': t��:o�md:nf���� �:g�:t�:::m�:n:��1:i� if j]))�==�=:;=:=��======il
_ Nereu Ramos 80el- ��U::08�;;; d�8[�tt.nlio ii ro \ln 1lll n \\lIdbG a § c lIll db !i

u H
tou a. Presidência da Extraido do ITAJAI Edição ,iii Ciru,rmão - Dentista ii
RepúblIca das mão s do dia _ 14/5/60. f�'

e-

II ,CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA ii
u �

ii ii
.: A v.' Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL

..

ii Defronte a Igre)'a Matriz ii
,.

ti

\!-:::::::::::::::::::=:::=:::::::::=::::::==::::::==��:::::::=::.-=::::-.:=:::=!:::::=:::J.i

Corupe

I2I-J'I!ii!II-'!_.. n !i_':=-:-iE!E!i:�'===a ·:�m

m�; �=;�.�'�'�-�O E�-;;;'� i O ANJO. PRo.TETo.R DE SEUS FILHOS É Ä

,
'

IORURfilAo DENt/STß I I, LOMBBIGUEIRA MINANCORA
L Obturações sem dôr m ' Vernüfugo suave e de pronto

I Mod�rníssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepi- -Iii efeito Dispensa' purgante e dIeta!

• dação e qualquer sensa,ção de dÔr. mn
SERVE PARA QUALQUER IDADF., Co.NFo.R-

l-ii - .1" ME o n. l�' 2, 3 e 4

dI CLíNICA _ CIRURáIA - PRÓTESE IH Pr�eJa a s,aúde de seus filhos e a :,ua própria!

IIII RAIOS X. "III
EVltará mUltas doenças e poupará dinheiro em,

I .
remédios

ª -

IE! Càmpre boje mesmo uma LOMBBIIJOEIRA

II Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
.

IIINANCOBA para o seu filhinho.

Iii (Anexo ao Depósito da An'tarctiea) f um produto dos Laboratórios' Minancora

II I - J o. I N 'V I L L E -

.1!II!!Il_!' !ii!iiêil!5!!lEi!!lI;;;aI!!!E!l�!!�il!i!!!!l!!!!!!Il!!!!S!Iiil ---------------------!

o Reverso da Medalha

- Osvaldo Aranha, na
noite em que aceitou ser
o vice de Lott, morreu
de enfärto.

If==:::::::"::::::::::=::::::==:::===::::::==�
,

II Dr. �ui�o Fernan�o FisG�er II
II .Cltur'qlöo Dentista I!
., Clínica - C' urzí P ót R' X I'

I!!
Ir rgia - r ese - aios !i

,! ii
ii Consultório: Rua Artur Müller, no. t 42. H
I: Próximo à Estação Rodoviária. ii
'i ::

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

Ur. o fernan�o H. �prinumann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Consultório - Av. Mal. Deodoro.1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

IF=-":::=:"==�=::'-==::-"':::::==:-'::::=:::;;:====:=�
II •• It • " é •• UI e II U II··, ii
H

H

I! - JARAGUÁ DO SUL - II
:' II
d r
I' Medicamentos e Perfumarias li
,I "

:1 Simbolo de Honestidade i,
'I . �

I, Confiança e' Presteza II
iI A que melhor lhe atende ii
I, e pelos menores preços li
�... =.___

JJ
...-.-----.------- �------======-,.==:._:==::tI
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QUANTAS ALBGRIAS e melancolias na eema
Sr. EUG�NIO GASOHO na�róxirria passada, quente ressaca na 3a• feira,' que
T não foi a gorda mas sim a de São João da Mata
ranscorre no próximo e quente crítica mordaz, para uni quebra-jejum, mas-día 18 'maia uma data '

natalícia do distinto oi- ligando-se torradas com 'manteiga e saboreando-se

dadão sr.Eugêóio Gascho, café com torrões de açucaro
co

. . ,MINHAS OPINIÖBS hoje, indubltàvelmente,
z'
meroíante em Jaraguã- devem recair e discorrer sõbre a apresentação em

lDAhQO. di ti .. . nossa plaga da espetacular ORQUBSTRA LOS
• "

IS m,o. amgersa-' CAVILANBS DB BSPANHA.
.

.

(

rtante cumprlme�tamos, SÚA BXIBIÇÃO ao; público· Iaraguaense ,�o
c.o� votos de multas fe- Cine Iaragué, bem como ao dar luzimento ao baile
hCld�des. do Clube Atlético Baependf, planeou uma fevqrãvel
DIA 20: opinião popular, pela perfeita execução musicante..
- 0 jovem Fausto, fí- : PRBSBNTB DOS MAIS, gratos foi o que ofe-

lho do sr. Artur Emmen- receu a diretoria do Baependf, especialmente erravez
doerfer ;' de seu departamento sociàl, encabeçado por êsre di-
- a sra. Diva, espôsa nâmiço ROLANDO JANKB, a seus associados, pro-..

do sr. Dr. Mário 'I'avares movendo a vinda da orquestra lnteruaclonal Los
da Cunha Mello, residen- Gavilanes de Espanha. A ternpos ou talvez nunca

te nesta cidade; tivemos o aso de presenciar ao nosso deleite espe-
- a srta. Terezinha, táculo tão a contenfo,' sua perfeição em agradar ao

filha do sr. Rudolfo Reck; público ouvinte, os números musicais varladíeeimos,
- o snr. Arno JunI, elevou a categorle de grau déz, e reunião .scclal do

residente em Joínville." Baependt, no último dia 4 do corrente mês.
APBSAR DE SBU uma 28.. feira, nunca vi uma'.DIA 21: Ireguêncla tão' magnificente e tão animada como a

- O sr. Claudio Stul- que esteve presente a baile dos "Gaviões". Sucesso
zer, residente em· São indiscutível, pois, ao contrário dos outros bailes,
Francisco do Sul; quando sómente meia duzia dança e os demals ficam
- o sr. Mario Müller, de espicula, nêste o negocio foi diferente e, abasba-

residente nesta cidade; cado verifiquei que a pista de dança tornou-se pe-
- a sra. Lidia, espôsa quena em sua/proporção métrica, devido ao acúmulo

do sr. 'Hanz Beyervnesta de danclstas e, embora os empurras fossem muitos,
cidade; anotei especiais exibições de "cobras", dançaricando,
- a garotinha 'Tânia tangos a argentino, boleros a apaixonados, baião a

Mara dos Reis, filha do cangacetros, doubles a espanhola e "valsas" a
casal Leny-Verediano doa seculo XVII.

. "

Reis, residente em Oorupä: Uma cousa ficou definilivamente patenteado, Ö
- a sra. Gertha W. público jaraguaense, o aglomerado que forma dS so"

Lawin, es pôs a do sr. ciedades recreativas, estão a exigir espetáculos, iI
Walter Lawín, residente altuta de seus desejos, pois, o que vimos no Baependí
em Nereu Ramos; 211• feira passada, foi um lenitivo dos maís coesos
- o jovem Osmar, filho pare que nossos clubes organizem e programem

do snr. Artur Bortolini, "verdadeiros" atrativos.
residente em Itapocuzi-

.

DB DARABBNS, o Clube Atlético Baependf,
nho. por êste anojo de mentalidade moderna. B, 'que sirva

DIA 22: êste exemplo aos demais clubes citadinos,
pois, o- sol nàsce para todos e� 'se o ßaependf� pro,;

- O sr. José Ersching, grama, organiza; faz e obtém sucesso, tenho certeza
aUaiate, nesta cidade; que o mesmo deverá acontecer com os demais
-'0 jovem José J. clubes. '

Braga, filho do sr. Lauro DOMINGO PASSADO, o aniversario natalício
Braga; foi do "Carlito", porém ninguém foi avisado, como
- a srta. Lucilla, filha é? vamos marcar a dara da festdnça.

-

do sr. João Weiler, resi- UMA CONTINUA, e a outra desiste, um deixa
d�nte em Jaraguàzinho; ir e o outro não. Um diz: vai querida e aprenda
- o sr,' José Müller, tudo e todos os segredos 'de cozinha e iá o outroresidente em Coropá. conclama : es�a história de ir a Blumenau. aprender
DIA 23: a fazer "quifules" não me serve, olhe,meu bem, pódes
...:... A I!Irta. Marli MaUar, contar comigo, pois tu me ensinas a sonhar que eu

nest'a cidade; te ensino a cozinhar. Com a palavra a dupla
_ o snr. Guilherme Norberto e Manfredo.

_
.

Spengler; NO PROXIMO SAßADO, êste semanário .não
_ a srta. Yolandà, fi- circul!lrá; P?r. esta razã? eviden,te�e�te esta coluna

lha do sr. Max Wilhelm, estara de ferIas, .mas dIa 1� estareI fl,�me, em ponto
nesta cidade; I d� bala,. c�m maIs

.
alguns acontece.u d<,.> .pulsar de

.

_ a srta. Margit, filha mlDha c}dade, no dIa de s�u 848• amversarlO. '

do sr. LeopoldO Mey; Ate logo e uJ!1 adeuslDho do
.

- o sr. Delfino Radünz; " r. U!l/�t
ROTAB - NEUG

- o sr. Anolberto Hin-
sching, nesta cidade;
- o jovem Ismar An

tonio, filho da sra. Alice
Schwarlz; •

- o jovem Edson, filho
do !lDr. Manoel Albino
Duarte-

I

I__. A_n_iv_e_r_s_á_r_i_o_s_
nemann, residente em

Guaramírim ;
.,

- a srta. Ivone, filha

FAZEM ANOS HOJE: d.o sr. Rudolfo Rec�, �e-
, .sidente em Itapocuzmho;

- A sra. Cecilia Gros- - a menina Mariane,
shlags, residente em Es- filha do casal Alvina-
trada Nova; João Leier'
- a sra. Inês, espõsa - o sr. Àristides 'Gon':

do sr. Julio 'Maffezzolli; çalves, diretor do Grupo
- o sr. Artur Emmen- Escolar de Araquari.

doerfer;
- o jovem José Au- DIA 12:

gusto, filho do sr. Albano - A sra. Vu. Elisa
Stinghen ; Bertoli ;
- o sr. Martim Henn, - o jovém Benedito

residente em Jaraguàzi- Mascarenhas, filho do sr.

nho. Pedro P. Mascarenhas;
- o snr. Julio AI\Yes

Rosa :
- o sr. Henr,iq ue

Schmelzer, residente em

Itapocuzinho ;

- o jovem João Pedro
Gascho, filho do sr. João
Gasoho, residente em Ja-.
raguàsinho.

ASSINAYURA,:
f\nual .'. • • Cr$ 190,00
Semestral � • • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigör Fazem anos amanhã:

- O sr. Leopoldo Ma
lheiros, residente nesta
cidade;

- o jovem Samir Mat-
tar, nesta cidade;

.

- a sra. Edwiges, e�
pôsa do snr. Guilherme
Spengler; I

- o sr. F r e d e r i c o
Hoffmann.

DIA 11:
� O sr. Pedro Klein

Filho, residente em Gua
ramirim;

o jovem Haroldo,
filho do snr. Ervino Ha-

BNDEREÇO:
Caixa Postal, 19

f\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, '

DIA 13: '

- O sr. Eugenio Soa
res, professor, residente
em Corupá;
- o sr. Günther Rae

der, residente em Corupá;
- a menina Leonora

Boshammer, filha do sr.

Leopoldo Boshammer, re
sidente em Estrada Ja-

I raguá 84.
.

- a sra. Luzia Demar
ehí, filha do sr. Lauro
Demarchi, residente em

Irapoouztnho ; I
- a garotinha Marisa

de Lourdes, filha do sr.

Francisco Morbis, resi
dente em Rio Molha;

a menina Marina,
filha do casal Alvina
João Leier.

DIA 14:
- O sr. Domingos Reck;
- a srta. Leni, filha

do sr. Luiz Prestini, re

sidente em Itapocuzinho.
DIA 15:
- A sra. Amanda, es

PÔ88 do snr. Bertoldo
Gumz;
- a Vva. Helena Vais

ki, nesta cidade.

DIA 16:

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

Orgäo de maior penet.ração
no interior do nordéste

catarinense.

CONVITE
Dia t 7 do coerente, reallzar-se-é em Itapo-'

cuzlnho uma grandiosa festa popular em Benefí
cio da Comunidade Evangéllca Lutherana daquela
localidade.

Haverá completo serviço de bar e restauran
te O' doía tóda"tlo :salão, JoãO- Pêsi5'ôtt.' ....· -

B atenção: Como atração especial, haverá
a disputa de "DUAS ,PACAS" 'e diversos outros
prêmios.

- Todos são gentilmente convidados.

Registro Civil residente em Papanduva,
filho de João Jankosky e

de Rosalia Zaranski.
Bla, brasileira, solteira,

comerciária, domiciliada e

residente. nesta cidade, fi
lha ,de Helena de Góes .

Anrea Müller Grubb�, Oticial
do R e gis t r o Civil do
lO. Distrito da Comarca Ja
rag�á do Sul� EstadC?; de

Santa Catanna, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Bdilal n. 4.877, de 1-7-60

João Gervasio Rosa e

Iraci Inês Bortolotti
- A sra. Emilia, espô

sa do sr. Albino Torinelli,
residente em São José
dos Pinhais - Paraná.

casar-se: Ele, brasileiro, solteiro,
Edital n. 4.814, de �28-6 60 operáriO, domiciliado e re

sideDie neste distrito, em

ltapocusinho, f i fI, o de
Abrão Gervásio Rosa e DIA 17:

,Ble, brasileiro, solteiro, de 'Amabile Prestini Rosa. - O sr. Pedro Rengel,
comerciário. d�miciliado,; Ela, brasileira, solteira, nesta (cidade., '"

e residente 'neste distrito, doméstica, domiciliada e

á Bstrado Jaraguá, filho de residente neSle distrito. em
Alvino Meier e de Blza Itapocusinho, filha de AI, - A sra. Olivia Wun-
Meier.

.

berro 'Bortolini e de Virgi- derlich ;
.

, Bla, btâsileira; solteira, nia Bortolini.
doméstica, ,domicilada �

- '

r
....�----........,..._..-----.._.......---------�

residente neste ,di�.!rilo, a Bdital n. 4.878, de 1·7-60 s Solene Enlace Matrimonial �Bstrada Jaragua, 1I1h� de
Wílli3n Ramthum e \

l
' .

�Bmílio U'!keI'� e de Frleda
, Norma Zeh Dia 2 de iulho p.p. a matriz de Corupá es"

�Venske Ueker. .

,Bh�, brasil�iro" soIreiro, tava engalanada para a celebração festiva do 'eu -

!Bdital 'n 4875 'de 28·6· 60 lavrador, domiciliado e re-
� lace nupcial do\ sr. dcadêmico' Ilton Steingräber" , Ao jovem par os para-

..

, .

..
.

'-' ! e da. Srta. Eleonora Stern. Ble, ,fi,lho do industrial
WaldeIn:ar ,Ramthun e, sdidecntelnes�' cidh,ade, fHhdo � Adolfo Sleingräber e. sra. Leonora B. Steingrä- . bpeonvso". do "Correio do '�,paHnll )i:. S. ,

Elfnda Drager
I' Meari:r�:nt7hau�. um e e

� ber; Bla' fIlha AdO comerciante Carlos ,Stern e sra. � tia. /?e"hll. qUI!
I

EIe brasileiro, so lelro,
121 b -I' It' I

Maria Stern., s 10,30' hs, entrava a nOIva rica- � cOl7hrm��fo 1:',. '1' d
.

L.. a, rasl eIra, so eira, _.1.""

carpinteiro, domiCilIa o � d
_. é:l d

.

Tada e
mente vestida, levada pelo seu progenitor, enquan- � "Correio tio Povo�� K,ep6Hc.o con,. \

residente, neste"disf.tlrhi�O'da S�;::�lt� �es�m�fá�de fi-l
to o côrho de ,Corupá ao som do ,orglãod.e ViFOl,i- � t;.fl1.iIt:tz4bJ'f'I'J)� ;

Bstrada Jaraglia, I o ,e. Ih d Otl Z h de 'Au- ,nos enc ia o recinto COlT! suaves me o las. o-

� ,um J'ornal a
."

Adolfo Ramrhun e de Br- a teL' � Z eh e
ram padrinhos no ato �eligieso os distintos ca·

� �11k;.. d',� l
na Siewerd Ramthun..

.
�

gns a ln
.

e .

> sais: Dr. Fausto Brasi,1 e exma.' srô;. Lourdes
. serviço do Ipovo .

bJ_."çoe-s dO!
i

Bla brasileira,' solteira, I
. � Brasil; S�. João Bianchioi e exma.�sra. Maria Bi- � . ftgll.d:o. �

do�é�fica, dom!ci'I�ada � oh;ci���t�Ude Ct����������i' � a�chilii; �'r, Kur! Hilbrecht e _exina. sra Gudi�a'� ;"_' .__._.:.__...__.;.... ........._�_:..: _reSidente neste,dlstnto, ,ern I'· I"� '.. d' f I
HIlbrecht, sr. Wllly Maffezzolll e exma. sra. lídIa IF---.-------.---·--,----···-----------...;�Ribdrão Grande da Luz, pas�ar Ó 'preser;tte � l.ta que Maffezzolli.

..
' .

,.,
.

'ii
.

." " ,ii
filha de Germano Dräger. sera pub�l�ado pela Im�ren:. O

.

sacr.amento do matrimi}oio 'foi adminis-, ,II
Cltniea de Olhos -, Ou�dos - Jariz e Garganta li

e de Elza Dräger., s�. _e demd cart�no on�� seS� J trado durante a celebração do santo sacrifício II ,DO 11•••111 ii
a 1xa o uran e I) las., J, J da' Missa.' No fim o celebrante Pe. Fran'CiS'co de II . ,ft'lODBllNA B PRIMOROSAMENTB INSTAUDA II

Bdital n. 4.876, .de' 1-1-60 alguem soub:!r de algum 1m-

'I Sales Biéinc.hini,' tio do D9ivO, -fez breve alocu- :' A melhor aparelhada E;m Sant� Catarina ii
. Rufi no Jonkó�ky e

.

�eà1fent.o acuse-o para I os,
.

ção cóng,ratulatória. :Bß.'. segpida '

.os pais o,ferece- II Rua A.bdon Batista (Defr,onte a "A NOTICIA" ii
Irene de:-Ci<?es, hns egals... .

. .

ranf aos inúmeros convipados um lauto a'lmoço

III , ',.," ii
Ble, brasiléfro,. �o.lteiro, AUREA MU�'-:ER GRUB�A � nos _��lões da �ocieda,�e Atil'�,dores' de, Corupá., 'L

- J O I N V I L B ,-ii
comerciário', domIcIliado e .

(

. Oticlal
. � ��__��, �...::".::==::==--::::-.::=====:::::.._===__=:::===::i-' '

Wigando Meier e

Elfi Ueker '

DIA 18:

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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JARA.OQÁ DO SUL (SANTA CAUQnuj-·.L S1BADO. 9 DI! JULHO D,!!! 1960' NO. 2.�91, comum nos unIU'.

O b
.

r 'a' s', 'E:S t'ad ua -I S xi�o:��:n� �::�. hom:; :: �":tu",iili�
,

. ".
'

- na disputa sucessória. não foi a negociação pura
e simples, mercantil, de postos e vantagens, de

M
_. - cargos e verbas, de empregos e posições, Q que

.U' n ,·1 e I p I,ro '

a ambos nos. repugnava.

O Parudo Republieano abseluta fidelidade aos
,

e eu nos eneontramoe ná principio, naeionaís e no
, concepção dos interêssas amor à Pätría comum".

E�lc eemanãrto parebení- fundamentais do Brasil, ,1t.,�8 foram ai pala-.
zé-se com a esforçada e- na idtilD'ificação pel'feHa na! do er. Jânio Qua
qUipe de trabalhadoree, doa grand eil' objeU.08 dr os ao aaradecer a re

contra-rneatres, mestres, naeiouais, na CODl'ictão eepção oficial do PR,
cq�fe:!l e engenheiros do plana de : ncsso destino, que em lua conrencão
Estado, pelas obrae que de grande potência, na nacional aclamou-o como
estão levando à freare 110 eandidato do partido à
nosso Muntcípio. presidência da República.

A recepção foi no audi
tório da ABI, completa
mente lctàdo, tendo falado
o deputado Munhoz da
Bocha, orador oficial, e o

Ir. Artur Bernardes Filho
prellidente do PR.

, PLANlIJAMENTO

PR: '.

ANO', XL

,
. no

Em diversas' opertunt- rea, oe ponrllhõee e de
dades lemos noticiado a mais obrse de -erte do cí

execução de obras do Es- lado trecho, reslriDwiam-se
rado em nosso Município. ao use da madeire, numa
À' medide que . o .rempo estra/da sinuosa, cheia de
dellue, mals e mela se a- cur'ías, com largura lem
centua a ação dos homeas brando as primeiras pica
comandados pelo Dr. San- das da colonização. Cou-

, 1� Riria, DO ergulmento de be' ao govêrno do sr. He7
construções' de escolas e riberto Hülse, como con

pontes, bem como no alar- tlnuador do profícuo pe
gamento sistemático da, riodo admínistretívo do
rodovia Ioinvllle, Guara- Sr. Irineu Bornhausen, a

mirim. Jöraguá até o alto tarefo de dar nova feiçio
da Serra, em demanda à às roâovlee Que cortam o

Blumeneu. Obra de graD- nosso Estado. Intercala
de íôlego, vai sendo leve- dos por manifeetações da
da .a cabo, graças à cepa naturese, como as recen
cidade e esforço de ope- res enchentes, vai o DER
rários espeeleltzadcs, cum- cumprindo o seu prowr.
prindo o plano de obras ma de trabalho. Inúmeros
do corrente exercício. Ha pontilhões de madeiro, ver
moia de 20 anos as pon- dadeiras arepucse "ira oe

metorilltls, que demilD
dam com seus peaados
velculoe do' Rio Grande à
Sio Paulo, toram ou es

tão sendo substnuíéoe por
reforçados tubos de ct
mente. A ponte ne imedia
ções da firma Rilduenz,
Ioda 'de couereto armado,
já está entregue ao tráfe
iO. O alargamento da
estrada vêm -se preces
saindo em todo o trecho,
Iormaado irandes reliiS

que dentro em breve rece

berão o reveetlmento de
meeeäeme duradouro. A
oonre sôbre o Rio Molha
eslá pari receber a con

cretização eupertor e den- "IAre, Cálctl, ArsltilN

Iro de um mês eararé COIiI.
I 'udat8 ii S. i 1 I

cluíde. Pinte do pessoal TIIlI. i8S 1IIlIIMtutH
selJuiu pari as marren. Tlll" ies inlmiill
do rlo Itapocuzinho, Oll

===================== divisa com o Município ae

Guaramirim, onde j6 fo
ram iniciados 08 prepara
tivo� da nove, llrjfD • mo

derna ponte, que seré
construlde em locII, Je
molde a traçar quasi lima

reta. entre a saí.a de Je
raruá e o cenlro d.a cida
de de Guaramirim." En�
quanto iseo, outro selor r::.as::==::::::-==:::=-======= ...-::--:-:=:::::::�
de obrlls nóo têm sido t

�:

descurado. À aubafiluição U �
da escola ,ré·fdbricBdl de 11 n
Vila eh.rlres por umo ii (LiMAX VITORIA' fi
moderna e confortável de H ��' I!.I,'O leu corpu foi dado cslvenarii, dentro dos P(!-

� 9 S
.

!!
a 8epultura em Floria- drõee da nova pedagoiill, ' 11,65 - poJlcolorido -1960 II
nópolis. •

b II

O ilustre extinto era
esta para reee er os r�IO-

II LOTHAI SONNENHOHL li��

natural de Ponta GrOlsa, "Correi� do Povo", la- ques fiDilie EDquanto se II Al. lamM! 1IoM,",41 FIIM'I, 14/18 I! Lure leU. 1II.les e peupe seu

E t d d P á t d t d d d conclui o trab.lbo em ItlS- ii JAIAHÁ 110 SIlL �,4' SlI, (1111,11. II bom äinbeire cempraulio Da

S a o o aran, en o· men an o a per � e um
pocuzinho, oulra leva de � 11,1

se radicado a longos grande homem público e FA-RMAGIA NOVA
anol em noslo Estado, apreaenta a08 seul fa- operários se encaminha a ii
onde graça. a Bua bri-Imiliares a8 8uas l"ntida8 Rio Cerro, na illlUrê2 de '=====-�=.::====-_:::=-=:::=:::::====::P .8 IOlElTa Al. HBST

Ihante inteligência e condol@neial. firma Roeder, construindo • lfue dispõe àe maior sortimen-

�G I!11!1 I1111::=_-=a •. ::r:u�:����ç:: ��ve;n��!:� �--L-�A-'·-v·--R'�A-WWD- ·0-·-R----'�
to 1I:!ri�r:ç:!��:t.ie:sarti.

• � � Rua Mal. Deodoco 3 -. Jaraguä

F b (Sezões, Maláriu, escola de tnchamel, velho � � epo..--"""(I���Nl�....nJ

"', r"',s, ImpalUdismo aspiração daquela populo� �
-.

�
.., .., Maleitas, Tremedlirl}- sá localidade. Vale ressai- � O teu trabalho anonimo poucas �
-, CURAM-SE RAPIDAMENTE COM' - tar, na oporlunidade, a ca- � ve�es foi. reconhQcido. Mostre-<? Você � Jaraguaense!
"e I'A t"

" pacidade e o conhecimtn- � expondo Oi teuB produtoi n'a 7a. Ex- �
apsu as n Isesonlcas

lo do chefe de turma, sr. � po.içã� da Associação Rural, no dia � em��:::�áD�.g��res.
M inancora" 'victor HulY verdödeiro t máximo do lavrador "O Dia do Colono", � j S' t b ó

.

, ., .

d Ih eJa am em S CIO
, Em Todas 8S Boaa Farmieiu ,mestre na dificil arte da a 24: 8 Ju � de 1960.

,
da AJAN, e procure

construção de ponte� e�' Informllço8S e detalhes na 8.ede � encaminhar á meama,
incansável colaborador J da A B IS o c i a ç ã o Rural, ao lado da � todo pedinte que en-

DOS di\'ersoß se'tores das {
Pref8itura Municipal:, '

I.
contrar em busca de

obras públicas do Estado.
caridade pública .

..""",."..,,,,,,,.,,.,,,,,�ft� ......... _ ....���

a vexames.

Falou depois söhre o

que pretende fazer em

seu govêrno, acentuando:
"O tleRenvol'fimento

naeional lem beneficioi
apenas aos que já são
rieol, mal ,oltado e, prin
cipalmente para 8S popu
lat}õ811 lobnutridal semi - ,

alfabetizàdas e lIubconsu
.idoras, is'e des@nvolvi
menta será o ..panágio,
do miU go'êrno".

CONTêM
EXCELlITU

ELE.Pon'l T.IIIIS O Ir. Jãnio Quadros S9

referiu á importância do

planejamento, que '·é o

caminho certo para o ad
ministrador atsmo âs SUas
responeabilidaoe", fj falou
sõbre a ímprs'fidência
dos hemens de Estado no

panado, que têz com que
ainda, estejamos expostosDeputado

Wanderley�únior

Os Pálidos, Depauperados,
ESlotados, Ma�os, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

niticaçã� geral, do or�a-
msmo com o

Sangucno!
QWBta-feira, Ú 1 tim a,

ralee.eu DO Rio de Ja
neiro o parlamentar
oatarineDlLe .A f o n I o

Wanderley Jtlnior, inte
grante da bancada da
UDN e um dos fundado
res do partido do brigs,
deiro em Santa Catarins.

cultura se fez mereoedor
da confiança d08,catari
nenle!, confiando-lhe na

deputaçio federal a de�
lesa dOI intereisei da
noa8a terra.

•

um produte dOi. Lab9ratóriol MINANCORA

JoinTm. Sta. Catarina

,,--�--------��----------------------------�------------------------��--------�'--------------------
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, Exija,rrl ,0' '�abão

Vi'�ge� ,-=:specialidade
,

'Ola ',crA� "WETZlEL' INDUSTlUAL 'Joinville
•

I
"

o ideal" para eozi,�a. laTàn�er!,� fi 'laTftdeira, portanto nlo deve Ia'lt�r em cssa 'alguma.
I
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