
',Rosa ,K. Hensehel
A data de 23 de abril

'marcou a passagem do
80°. auíversärto natalício

,

da vêneranda Senhora
'Ro.s,a Keíser: Beuschel,
,V,a ..d� Frederico Hansehel.

É a natalleíante a Iun
dadora. de uma das maís

nUJIlerós8s Iamílías éspa
lbadas 'pelo nerdesté ca

terínense.que juntamente
com o seu finado espõso
dirigiram se de Blumeneu

rs; '10'0 A para a TUa 13 de Majo,

\.IaSllar:�, ,'i' ap,o.s \,' ��i!er�rad�i�a�������a�
e: I ",' randuba, no atual Muni-

A 25, do correnre tod� de Gasp��, 'é Dom Daniel
'

eípío
,

,de Guara�i·rim.
Q Estado de ôarrre .Cara- Hostin, atual Bispo de Graças ao ingente tra-
rínà e, em especial o Vale Lages. o segundo Bispo \ t balho, tornaram se crê-
do Ireiaí acompanhou com é Dom Ca r los

ô chrn i II Sábado último verificou, I Luz 'exulfem por verem' no conhectmeútos, Dara fina- dores da simpatia dos
a máxima, especreflva as segredo Bispo 110 ano pas- se a festa do Rei do Das Rei' entre" êles e é com, lizar 'peço a

f
todos .os moradores dos lugaresfestividades' a I u s i via s a sedo na cidade eterna - saro, da Sociedade Recrea grande a I e g r i a' que se presenres . erguer um viva por onde passavam,' vinprimeiro centenário de Roma ......

, e presidida pelo tive Rio da Luz II, que acham equí reunidos, afim ao nosso Rei, o Exrno. do, finalmente mudar-sé
fundação do município próprio Papa João XXIII e pela totalidade, de seus de conduzir vos a sua sê Sr. Dr. Murillo Barreto de para Jaraguá do Sul,
gasparense 'e também a responde atualmente pela associados dirigiu se em de social em Rio da' Luz Azevedo. Vive o Dr. MO' onde durante muito tempo
passagem do. cenrenérío Diocese de Dourados em viaturas a residência do 11. Temos ert, vós, um A rille." Disse." .Em seguida se achavam estabeleci
da perõqula de 'São Pedro Mete Grosso.' Frei Quirino então Rei do Pássaro, Sr. migo certo.' O vosso espí- os cavalheiros Alex Krause dos com casa de secos
A.póslolo. Os festejos em Schmitz, o terceiro filho Dr. MurilJo Barreto de rito retilíneo, o vosso ra- e Otilo Krüger, realizando e molhados e padaria.honra a nove cidade cen- de Gaspar a ser elevado Azevedo, oportunidade em ctoçtnío equíretivo, a par Ia saudação de estilo rece- Hoje, com a neve co
tenária cresceu de slgntfi- a dig nidade episcopal de que coube ao Rei recep- do 'vosso coreçäo bonís berem o Rei, que ofereceu brindo a sua cabeça, Da.cedo e' i�portânc;a" com' verá responder pela Diocese cionar os atiradores da simo, sêo garantias in, no Pôsro Agro :PecÚa.rio Rosa Keiser Hensehel
a segraçae.> na mesma de Teófilo Ottonl, em Mi- mencionada sociedade. concussos pera todos os um saboroso chopp e sen vive a vida que Deus
data" de rnais um filho da lias Gerais. Às solenidades Sob a orientação do vice- vossos Amigos. Sois re- duiches. Logo depois do lhe post!ibilitou,' peloierre gasparense, de Frei comparecem as altas au- presidente em exercício, cebido entre nós com ex- almoço rumaram pare a dignif.icante t r a b a I h o,Quirino ôchrntrz, como rondedes civís, militares e sr. Adolfo Reinke, mar- treme simpatia, pela vossa séde, em Rio da Luz II, junto do .então marido e
3ispo. da Igreja Caróltce eclesiásticas" c o n r an d o charam os 'élfüadores pelas personelídade e grande onde tiveram inicio as de seus numeros filhos:
AposróllcaRomana. Como inclusive ,com o Núncio ruas de- Jaraguá do Sul, admiração pelos, vossos competições esportivas.
já 'foi, a.nunciado, num Apostólico' no Brasil, Dom o que despertou a atenção

'
, A passagem do' 80°. aní-

acontecimento sem igual Armando Lombardi. A da população pela ordem versário. por isso mesmo,
no mundo inteiro' e que cidade de Gaspar engela- e bôas maneiras de seus F- 1-"

constituiu motivo da mais
não encontra paralelo ne nou-se pera receber aos membros. Na reeidêncra Isca lzac

.. ao grata répercussão no seio
hislóriö,da religião católi�a, forasteiros, os quais pu- do Rei, o cornandente �

da sociedade- local, onde
Gaspar é a primeira cidade deram apreciar entre outras Bertoldo Jungton epresen-

T b Ih
é muito bem-quista. Os

do uníverso 7_ 'Berço de uma bem organizada ex rou a seguinte saudação: r'a a o' filhos, em homenagem de
treis Príncipes da, Igreja posição dos produtos da lExmo. Sr. Dr. Murillo uma das 'raras oportu-
O primeiro Bispo natural terra gesperense. Barreto de Azevedo, Sen- nidades que se oferece

hores e' Senhoras. Vou O Delegado Regional do se encontravam antes e para comemorar tão

,
" ',"" '

. proferir algumas palavras �rabéllh� em Sanla C�ta- depois do prazo. dado; avançada idade, reuni-
,-, ( \'_ �/rd

I

I d P
", de saudação por haverdes rmd baiXOU a segUInte e) DeterminÇlr, por fi'm ram-se num lauto almoço,

,

ogollise'�) O a to a oote as alcançado' o Inulo de Rei Resolução: "O� DELe- que os srs
... ln��etores do oportunidade que cumu-

_

��ciedade
de Atirado GADO R�GIONAL DO Trabalho Cientifiquem por laram ven.eranda aniver,

d
.

R· It·' A
'

res de Rio da Luz II. e TRABALHO NO ESTA· todos os 'meios passiveis s-ariant-e de t90a 8. sort6-'

aguas 0-,,' 10 I aJal- ÇU uma saudação iusta. Os DO Dê SANTA �ATA es�as de!e'rmi�ações, so- de obséquios. ,"Correjo
'. -

V0SS0S conhecimentos in- RINA, tendo em vista a I�cltando mcluslve a cola· do Povo" àpresenta, em-

M ti', :. ' 't' .

t'
. l:d h tegra'm vos no lugar que de orienração, que. vae pre- boração das Esta�ões de bora tardiamente, os seus'O . VOS ln Imos erlam eva o a sen ora

d' 't r O valecer no tocanre a fis- Rádio "e Jornais dds mais sinceros votos con-:
_" 'Irei o vos per ence. s i

, a
'

des'espara'd'o gesto vossos Amigos de Rio da callzação das' leis do respecliva.s loci!_lidades. gratulatórios, augurandoO � r b Ih I ao Todo Poderoso I·be•

, .'
' 1 ra a o, para o rea cum Dê se ciência e cumpra-se

primemo da Consolidação conceda ainda· muitos
das, Leis do Trabalho, MOACY l:?E MESQUITA anos em c'ompanhia de
(Decreto-lei nO., fi 452 de Deleg. Regional doTr'abalho seus entes queridOS.
10 •• 5,945), e confiante no

espírito de colaboração
dos empregadores, RE,
SOLVE:

Fundação:
ArtIIr Müller BUGÊNIO

lmpresso, na :

Sociedade GrlJfic� Aveni,dll ''LtdlJ.··

.Ano XLII J:ARAGUÁ DO SUL (Santa' Catarina), Sábado, ,�9 de' Abril d� 19t}1 ,

� �� � ,
'

'

'J

" , RIO - DeveI:á ser en- em todo o território na-'b) Que durante êsse caminhado ao presidente cionaL O grupo de traba
prazo improrrogável, aten· Jânio Quadros, na primei- lho incumbido' da 'tarefadam a todo o empregador ra quinzena de maio, se- t,em o prazo de 50 'diasque lhes procurar, orien- gundo l'nformaça- o q'ue'

,

""'-'--�-------�-;-----"---�7""C,---------------- d 'd d para entregar a minutadofan o-os no, senil o' e obtivemos no serviço de '

f,' proJ'eto' ao ministro "Cas-.,'

C t c''
.

't'
que I

suas ' Irmas se nor, estatística da previdência,

ar 'as e 'o'RSui a's' ma,lizem no q,ue tange ao
e tntbaIho, o ante-projeto tro Neves, que por sua.

"

'

"

'
'

exato cu�prJmen.to da� que 'dispõe sôbre à insli, vez' o encaminhará "ao, tels ,lr,ab�lh!:S,tas, podeß(�� tuição do Salário-Móvel Chefe do Govê'rno.' 1" ,I , mesmo anleClpar-se a essa 1L. P.: .' Anexo o aviso de consta dô àviso. Preferin· �e::ct�aIrnente: "Uma, vez procu'ra; indo, se föi-
-

. -'-

lançaníénto que me' foi do o contribuinte pagar 1())Cléldo o' calçam�nto, no necessário, aos própriosenvi,ado para o pagamento em prestações mensais, trecho ,compreendIdo dos

I
estabelecimenlos comererda taxa, de ·calçamento. poderá pagar em presta propri,etári�s dos !móvei:s ais e industriais p�r.a osSolicitÇ>, esclarecer-me 'à ções não superiores a 24, JroQ.telrú's ÇI, rua "que, estl- devidos esdàrecimenlos�\respeUo.

: 'excluida' a l1ipotése ,dos ver sendo pavimentada,. ,', 'I,

c,asos de comprovada im- deverão" median:� a data 'c) Determiriqr aos srs.
RESPOSTA: Pelo que I possibilidade eco,nomi,ca e dÇ> início das obras, e no Insp'etores do, Trabalho que

nos, foi dado constatar, o financeira, quando,' então prazo iinp,rorrog,avel de findo êsse prazo se reinide
lançamentq não' obedece, poderá ser aumentada ,até �rinta dias, cflsO não, seja a 'diária e rigorosa, fi�ca' BRASJLlA -- O presi- 54, decreta: Art. Lo
,ás formÇllidad'e,s de que '36

,. prestações,' 'é) critério o, pagame�to efetuado na fiiação que I'hes é qfeta" dent,e da República assinou' Ficam as Caixas Econö':
fala a Lei Municipal n: 54, do· Çhefe QO Executivo ,forma cOnllda no paragrafo em ,odos os locais de, ded'eto na 'pastà dá Fa- micas Federais autorizadas
que rege a, máteria. 'O Municipal. Dara' os que 10. do artigo anterior, pro':- trabalho , lavrando-se, os zenda, söbre as Caixas a realizar operações' de

,[ pági.lmenlo dp càlçamenfo preferirem pagar em preso ceder o rec.olhimento da aUlos re$pebiVOs; " �conömjcàs Federais.�· É crédito, 'por antecipação
segundo o qrligo ,11 e tações, quaisquer que, se-, primeirél prestpção." O que a seguinte a ,iniegra do de /ecelfa com os munici-

.' seus pa,rágrafos e' o art. jam as, formÇl15 'adotadas,; vale dizêr, que a prefeitura d) Determinar aos Ins' ato governamental: piOS I sob propo�ta dos
,

�
12, poderá ser page' ii, de 24 'Qu 56 pre�taçõeß A�veliá, 'comunicar ao con- petores que,., no fim' do,

, Conselhos Administrativos
,vista ou em,' pr�tações mensais, o Péjgamento. da fribuinte, Del, forI:I1a legaro prazo, constante na 'ol.inea "Considera,nd<> �o' que, e afilrovação do Conselho
,

mensais. S�ndo .à' vjsla� o la. prestação men�,al. SQ ,inicio das obras ,em frenre "a", apresentem um Rela dispõe o;.art. 17�, do de� Superior' das Caixas, Eco-
'

, pqgamento deverá ser feito I'obriga, a 'partir do dia em

I
a propiedade e 50, dias de- tório söbre, O· comporta creto 50.516, de 6 de março' nômicéis Federais, na formél

dentro de 50 dias, a' contar que fôr', inic_i�do o calça, lPois vence a la. prestação. mento dos ,est\abelecimen. de 1961 � E considerando' �sfabelecida no pará.grafo
dÇl data do recebimento dá mento defronte, de sua ';Cremos ter respondido sêi� tos Patronais de ,'suas o que disDõe o art�· 5{, § úrico -.90 art. 57 do Regu
carfa de débito "e, obterá, prQpriedade e nã� como tisfalóriameri!e. Quanto ao jurisdiçõés, citando nome, u.n I co tio· R�gulamenro ,I�men'ro aprovado, .peJoenÍao uma bonifjc�çáo:,de cOQstaldo aviso de lança·, �mais, si quizer, volte sô-,'nafureza" e situação em aprovado pelo decrel'o Decreto'24.427, de 19 d_e
�% e não de' 10%, como. mento, ?pois, o art. 12 diz bre o assunto. Grat,os., que as firmas, orie�tadàs ·24,427� qe 19 de junho de jun�o de 1954".' \"

,

" Populares que transira, resultados, ,Apenas for en-

, T�%- '-�!I'at�;��ted�u=e��� ����:d�o b��,a �!o bo�:; Raul MD'reDs' Mßrsc�all
a entrada da' cidade ao de senhora, e contendó'
bairro de Donta Aguda, um m'olho de chaves. ',. Nasceu para o feliz
presenciaram horrorisados" easal Herber Paulo Luiz
o. suiCídio de uma jovem IDENTIFICAÇÃO Marschall e R e I i nd e
que sé -afirou, ,do aJto da,-: A referida jovem fora Mahnke Marschall; em
quela /ponle ás águIas de 'observada horas antes do data de 21 de abril, pelas
lIajai-Açu, desap,are�e!:Jdo', suiefdio, chorando na pon- 4,30 boras, no H(lspital
"pado,<> a)arme'-ru!11�ram lé, por diversos populares. São José,' um galante
para;o 'Ioca.l o, corp'o de Os' que a viram'�mergulhar menino, que na pia ba·
bombeiros e elementos do no rio, Çlescreveram-na tismal deverá receber o

Corpo Voluntário', de Söl inclusive suas vestes, o nome pompo�o de Raul
vamento/ inclusive' 'd"'iner que possibilitou sua iden, Marcos 'Marschall. Aos
gLilh�dor Dário .. GHiveira, tificação. Trata-se 'da ,se· .felizes pais e aos 'avós,.
que realizaram íhfen'sas nhora Rita Gebin, casada,' ,este semanário apre�enta,

buscas, no rio á procura de 26 anos de idade, fun� 'o's seus mais, si[Jc'ó'ros
do corpo' da 'suicida, sem cionil,ria da Casá, Réal. "cumpri,mentQs.

,

Salário Mó'vel' v·em ,ala) Determinar aos sr� .

Inspetores d� Trabalho GRUPO DE TRABALHO 'INCUMBIDO DAdesta DelegaCia, que sus- .
,

.

pendam as fi.{5calizações TAREFA TEM O PRAZO DE 30 DIAS
rotineiras, � partir do dia PARA 'ENTREGAR A MINUTA DO PRO:"17 desle mes, pelo prazo '

,

'

de 'lO (dez) dias, nos JETO AO MINISTRO CASTRO· NEVES
municipios estaduais; ,

Municlp,ios' -brasilei,ros serão
"

,

fJnanc�iados 'pela C.: l.�F;
,

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aurea Müller Grubba, Oficial

.

,ii .o ,R,I � J <::> .R 1'1 S O E LT t:. R
I'(ful)dação: iirturmà/ler . 1919j dó' , R e g i's t r o Civil do 1"'1' , I CIRURGlflO DENT/STI'l I ( ,

- [(l.1 Distrito da, Comarca Ja-
"I'

' , I·, Emprêsa jorna:Iísticà.. .

�� \
---

d S � Obt·
_.

dô
"C1'

.

d P' c.agu"á , o. Sul, Estado de l. uraçoes sem or
...

°felo o ·ov,o'�Ltda.

',.1' ..:1"ô·sr.:JBerlöldorBau� iS C"" B 1 I O"
,

• 1961.;'
.

, Aniv�rsá.rios· mano,' reaídente
'

em
'

Três
anta atan�a,- rasil. �!!! Modennísstmo. "Aíretor" ,�liminà qualquer trepl- 0'1'

JEUgênio B;;�:.01�hmöc�el·
.

RiQS do Norle;,
faz saber que comparece- .111 I dação e qualquer sensação de dôr. II

,4 . __ O jovem II á r i o A.
ram DO, cartório exibindo os !m�' ,.

',' irI:'�Cobranç!l: , ", Fazem anos hoje: documentos ,exigidos pela lei I -: 'OLí"NIOA '_ "C'IRURGIA _. PRÓTESE' �.,

ßruil_Q,jHe,nn "
Gnelpel, filho do sr .. Oscar 'cl h bili IIIG. Gneipel, residente em

afim . e se a ilitarern para i,'ii"1
.

"RAIO'S X
',,;.'Impressão r >, .,'" ,'," --; O,s,r. �odo!fo �eck, Estrade ôchrqeder II�'

casar-se: U " l_ /' 51"
Soe. Gráfica Avénidá i.td�. ' ,resIdente eI'n Itap?cuzm�o; ,

r ,

11','1
I

III'Impressor:, ' - a, sra. ,Walt', esposa'
-'- a erre, Wilma, filha-do Edital-N. 5.025; de 19/4/61

I _

Consultótio : Av. yelulio Vargas, .198 n.
Odilon de Oliveira Motta do sr. Francisco. Roncki;' s,r. Amo Blanck; Bernardo Gonzaga nos :,1'1'1'

.'

(Anexo ao Depôstro da Anrarcnce )
'_ 1'1'1' ,

. cortiposição:' _ . o sr. Erich ôchmarz,
_ a sra. Hilda ßäurnenn, Santos e '

Leopoldo Malheiros, jr.• ,
residente em Ribeirão da nesta cidade. I.,' ,Ltli Wischr,al: iml=!i!i!ilE!!li-=i;�l!:::;m!�I;�!!=!i=!I=i!El:=J=,i

, .

Dalbe,gto.Elisio· .: Luz' Vitória;'
'

D/ia, '2: Ele, brasíle iro, solteiro, \ f
'

I " <. \ �
,

, julio�de Souza - a sra, Oldeía, espôsa ' •.. ,,�.
" .. ,operar.i,g.,.",domiciliado e, '" Deó la,r'a'ça-o {'Antonio Bastos d J

-

V'
.

ld 'd'. \ O sr. osé ietra, resi ente -. O sn Arllde ôrulzer: resi ente neste dístrito,
.

ASSINATURA:
'érn iJoinville;\ .: '�i? .srte. Luzilíe, filha "á E�tr Vila Nova, filho i

" '. ., _"

"t\nual • . . • Cr$ 250,00
I

_ ó sr. l!:ti'nuz Zimmer- do ar. losé, Emmendoerter, "d�. Pedro Gonzaga dos!" Nos';�bal.xo a5stnado�; morad.ores ne tlía Rlb�l�ao
Semestral. . � Cr$ 140,00 rnann, residente

'

em Ilha nesta cidade, Santos e de Pascoaltna Jararaca, .evreemos que fica rermtnenremenre protbído
" ANÚNCIOS:' �da FJgueira;",' _' a srre. An gé I i � ã, -Aaa Za,pellini dos Santos. é! .caça ou retirada �e ci�ós'"elT! terr�,nos de nossas

Mediante contrato e a
.

-:- O sr Arfhull. Hoffmann: f,iJhél.do sr. Alberto Mura,
.

Ela, �ra�ileira, s.ol.t�ira, I:propnedade na refenda rife Iareraca
tabela= vigôr." . le�ld�nle en:' glo da Luz, re,.« resldenre .ern Nereu Jndus.trlán!l, ,dOlI!-J,?lh�!Ía., 'Ribeirão da Jararaca I Abril de 1961.

' /.' P

,

... ,
� a memna Rose Mar· Ramos' e residente neste .dístríto .

" .' '." 't.
'

.

garetti', filha �o sr. Ingo. _ ; sra, Evanir Nico. a Estl·. Vila Nova, filh� Rudi ,Kamenberg, Helmuíh' Bacmann,' José Lenoert;
Meyer, nesta cidade.. luzzi, espôsa ·do sr. Hen. de Augusto Wischral. ,Francisco" Horol'J.gosb, Hilár.io Leilolh� Fr,ancjsco

. ,';-:- ,o ;sf Dt�,rich Hufen, rique Nicoluzzi;
.

__ '. .
Leotolh, Bert;Jardo 'Rosmach, Rubens Letolh, Andrea

.

nuessler, nesfa cidade. .

_ o jovem N e I s ó ri ,EdItal N. 5.026, de 20/4/61 Rosnoski, Henrique Toni, Alfonso Zilp, -A n 1.0 n i o
, "AGÊNCIAS: .(, _.' ,I' " ,',

.

_ Kreutz.feld, filhG do sr, Ewald,o. Baumann,e, . ZUpf JbãQ,Erschin.g, José 'Steind'el, Fischer Irmãos e

'em todos o's Distritos 'e-loca:" J!a�em 'anos f1,m!tnha: Ricardo Kreutz{eld, residen;, "
. ""LoDJ G�eths .

Erich Ithoer.
i,lidades doMunicípio. Corres.

'O' "J'
_

B" t� em Jaraguàzinho. . 1, Ele, ,brasilelro,.solteuo,
:.pondentese,m todasas cidades - sr. oao atlsta, .. . lavr,"dor,�,. domiciliado e
�o Estado de Santa Catarina, R d If 'd d

' ""'
1

,

U O , nest� CI a �; .' Dia, 3: '. ,ree.ideme -neste distrito,
"CORREJO DO POVÓ" não .-:- a garottnha elf.; fIlha ;'

I

.I[ em' "Três Rios do Norte
e,ndossa' os 'conceitos emiti· d.o ,sr.. � Edga� �c�mili" re� , -:- O sr. ,Er.i�? �r�,hnz! filho d�Ricardo Bauman�
;:g��a�:r::;Ji��.� d� 's��S/Olª. .s.de�.I� e,!" R.�belr�o Molha" ,resldenle e�' 'J,otnvllle, •

e de Paúlin�"Siefert Bau-,
I _", .�'

, �,/�rhta. Profes�ora. -:- (') sr. Marltnho Rengel, mann.' ' �
,

Orgão de maior p�ne_tração 'E I iz 'a.o e I 'e C á t a r in a"r.esldente em Rio Cêrro;' Ela. brasileira, solteira"
:: no lnterior7·do-'JÍOrlléste· 'r: " oS c.n.m ",á to" ;'Tesidenle em. , -. a sra, Malilde Horsl, dpm�stica, d,omiciliada e"

..

�

catarinen�e .. '
, '. Ja,raguàzinhç; ,"

. �spôs� do s�" 'Ge�",1a�ó ,J;esidente neste distl,"ito"
_, ------ -:-' a garota Marge� Horsl, nesta ,<;Idade: �J,

ém, Três Rios do Norte;
,

. '8�ye'r, ·filha· do sr:Hélmulh ,- 'o joyein José Olávip, filha de' Adolfo Gueths

:,: R�o.ibiçãa:. Bey,er; resi,denle,em. Uniã<? filho do sr. Augusto To· e de ld'a Dre'ws Gueths.
da Vitória; .

' ,

melim, residenle em Ira,·
, ,; Terreno'terminaniiine�'le '

..:.. 08r. Henrique Nicoluzzi,; pOCU'ZiohQ .. I/Edital N. 5.027, de 22/4i61
I?,roibido ia fim:,de ç,a�é!r, �,.a srla .. lima .CereseIO, . .1 Luis Tambosi ti
tirar cipó, palmitos, e de- filha do sr. Alilio Cereselo, Dw 4: Elvira Marta Satler
mais danos.

.
,

nesla cidade:
q

_. A sra Rut, espôsa Ele, brasHeiro, solteiro,
.

Não me, responsabilizo
Dia 10,: ':- do sr. Cael�no, Ribeiro, lavrador, domiciliado e

pel'o que' 'possa oçorrer residente
J

em Ilha da Fi. residente em Joinville.
qOS infralores.

'

_:. O sr. G:ardini L. gueira; filho de Antonio Tambosi

41fredo Leverenz,' ,TiJa-Pereira Lenzi; _;_ a srta. Cristina, filha a de Amalia Tambosi.
,\ ,". i . ':. f ,; do sr. Albino Zanghelini; Era,'brasileira, solteira, Distribuidor.es em'·: J,araguá-do Sul, S. Bento do Sul,'

I. r.=.:::::::::=::::::::::�::::::::::=��:::::::::�:::::=:=:�:::=:===::::::.:::,::::::;::::::;::::::::'�::�l _ a, sra. A�da SÇ>ares. ��:::�it�a'n:��iC��:�r!t:' Rio ltegrinho, Mafra, Rl0 Negro, Lapa, Tijucas e Camboriú. I
II', falfmácllêdl'" AV IEN li 1]))A Ir Dia, 5: ��r�lfo S��{:�� ���U�ie II Lus��i��eG 19rB��,osv��;f��O����g�
ii ' '\ !! - O 'sr. Heinz Mar, gunda Pradi Satler. AQUEOEDORES DE ÁGUA, FERROS DE

iii'
'

i.:,i.: quardt, industrial, residente ENGOMAR', 'MED' IDORES P'ARA LUZ· E�ecem instalada ,à Av. Mal. D�odoro nO. 412,
:: nÓ Edifício Leutprecht, páça .. seívir lao dis'tinlo II a Eslrada Blumenau;

.

Edital N. 5028, de 24/4/6i FORQA e. demais aparelhos e- materiais para

It .' público do Município, 11 - 'a garotinha Miriam, Afonso Alexandre Instalações Elétrica6.
.�

li ii 'filha 'do sr. H e n r i que Mendonça ,e Rua ,Pres. Epitáéio Pes;,va, 172,
ii: Medicamentos"íiäc1otia1s-lf"estrangeiros ii Hafemann; Terezia Leier' r .

. JARAGUA' DO SUL
U /.' ii -"- a sra. IIze Trapp; Ele, brasileiro, solteiro, I
�, , � � �erfum�r!as' em· geral. _

7
_

ii - o garotinho Wilmar 'opei'ario, �9miciliado e I�==-=-'=-=-=-__-"'�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõi;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiõiiiil
ii. <,BOM ATl:!!'JDIMl:!NTO - PREÇOS MÓDICOS !!. ViCIar, filho do sr. ViCIar re�idente nesta

.

ci,dade,

. ft Co :;::·:�:�d:E::��::::�:::sã � C::�;;:�II�a�:�:!::: ���:!�E:�;g;:�:: FÕ[==G=�i��=="'fer�'�=�tl�o--F i���r<l
i.••= _

" Far,mác'}'a �A,VENI·D,A i.i. Nilza Silveslre da Silva,.l·ndustl.'iária,. domiciliada :=
' , , " ii-

. - til! Cirurgjão Dentista ' ::.::'a' '''_'.� ,""
,""

. �. ,"
r-

.' '.", '
:1 residenle em lIapacuzinho; e residente nesta cidade,

'('!:::=::::::::::::::::::::::;::::::�:;:::::::,:::=::::::::::':::;:;:::::::;:::::::r,:::::::::::::::::.:.::::::::::::!." '_ 'a srla. Urs u I i n' a filha de José Leier, e de il CliQica Cirurgia -. Prótese .....:.. Raios X ir
:.---- -;- � ::._- ..;- :... - .. ;_.-.. - �- �-............. Kreutzf'eld fl'lha' do sr Marl'a,�chwarz LOI·er.· :: t:

f, --.. ·_, ..·······_·_···,··..·--:-- ..__·_·············_·_···••.__ •.�._ _._•••_ •••••, • .. � ii _(': ii
ii

"
.

,

H '�icardo
. Kreutzfeld, resi· !! ConsiJllõrfo: Rua Ar.tur Mülle�, no. 142. II

ii" � ii denle em Ja�agua"zl··n·ho. t ,pa�a qU,e chegue' aó co. :: ' ii
.. " .. , ,:,:

'

'J" Próximo à- Estaçã() Rodoviária" :.ii.·li, ,', CLIMAX VITORIA ii - a sra. Olivia Schio- nnecÍmento de todos,maneei
iL c=-,��.-'?� /� n chet, espôsa do sr. DanJe oassar o preseDt'e edital que �::::::::::-.:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::i:.:::::::::::::::::::,,::::::==;:;�=::::::==:;:==':�;} ,

ii I. ,�7-"':>.:::>-._�r i! .schiochel, nesla cidade; 'ierá publicado pela impren·
ii' '9,5: pés - plill�olorido ·1960' H � - a sra.

- Irma, espôsa ja e em cartório önde sera
,

ii. ( ., "n ,do sr. ErvinO' Grêlnkow, ltixalio dUiante' I'i .dias. Si
ii":"- LoiilAR SIONNE.NHOHL ii nesta cidade. alguem so.uber de algum im,'
i! .

I D d
.

d F 84/18" ii
'

�e'àimento acuse-o' Dara o�

'1:1':=' ,- ,<tA" ;Mafl(�a.' .,0 oro li, ODs.,a, .

. •••
:i •••::.

"

.' � I�'"JAIA'UÁ DO SUL, Est, di StG,. (atarl.a r liDS" egai�. '.-'

!! !!
"Correio do Povo" AUREA M'ÜLLER GRUBBA

li li um jornal a
.

Oticial

tL::::::::::::::::::::::::::::::::;::=:::::::::::::::::::::;:::�::::::::-::::::::�:=:::::::::::::::-::::-.:::::::::�' serviço "do povo' ==,,=='l='=====
·1!!:=l=ii........ii=ií�li=:i-il=!!=,l::::::::U=I�i==ll!iii!i!!!1" U!iii!i!!!!I===iI!i!Ei!!!!_,==--=jjI SE ·VOO�.' Jara-

I �_II- !Dlro

..

M�rm@, I�21r.Iirdo .fl
9',

.. .1).. '7/ P'�1 "',tn db-·l_·!I.: . ;!;:�:�:�1;i�:�
. RI ,

Illi� PAIL/� � �M \UI In de Gultma.Adistica. .1

Iii II'
\

.

II 1'1',- 'Ela n e c es s i t a 'do I
� .,." "" 8111IG,II'".e

.

'. �j '����U���'jef3:er .:og�l�, ::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::;==::::::::::::::::::::::::::::::::�
•

.

fil '

.::: tur"a, de nossa terr,a:.
H" "

.

.
'

, '.' :

.

II III !!i Madeir.as, ass.oalhos, forros li'.

..

O da F�::c:s:�it���� ::�!a :��d:r ,�s!:·irM:;�:h�l�é:��:� •�----4" li paulistas, t�bóados, e li
�I mantêm �streitö' intercâmbio judiciári,9 ·.com os' Escritór'io�'

.

m, :;:: �������Ie�o:í:r����. s:� !I, " madeira" em geral !!
I de Advogacia DR. HEROILIO 'ALEXANDRE pA LUZ, i�' FARMAGIA 'NOVA II Vende�se· no" Depósito São' José Uda� II'

I"',
com .sé_d'e em Join.vi�le e· São. Francisco. .9-0 'ßt.Jl,; e�tá em" It ie R.OB.ERTO M,',.' HOBS.T, ii l

'

"

•
'

.' ..,. 1! '

_
� II ii' Ruà Expedicionário eabo Harry H�.dlich' ii

condlQoes de, �ambem, acel�ar ca-gsas '/para Ilquelas /00'/ II :O:: :::��e ed�f:���r :���"���: ,II ,JARÀGUA 'DO SUL' Santa Catari�a I!.
marcas. sß.m maiores' onus para seus' cOI).stituintes: ' "'" � Ü.

. .gos à preços 'vantajosos II '
'. ,,� .,. II

. 1 '.
.

,

. ui Rua Mal. Deodoro 3 '\Jaraguá II, Atenqe�se tambem O� ped�dos, por- encoD.l�nda. ii
í!!Ei"I!E!ll!Eana;I!!i!ii!l!I�llEiiiEi!I_I�"!li!li5!Ill�IE!II!El!!illiElEIi!E!l�liEiiiEi!I;=lii���� �,::::::::=::::::::==::':�.::,;;:::;_�;::::::=:::::::::::::::::::::::::::::!==�"':_::::;=':::j:\ f '!

BNDl:!RBÇO:
" :Caixa' Postal, 19'

'

I\venida 'Mal. D:eodoro;· 211)'
Jaragua �o Sul.�:,S.,Catari�a

_
...

,{ t

.
!

c'IRURGIA DO ESTÖMAGO
V'IAS BILIARES, INTESTIN0S:
CIRURGIA' DE' SENHORAS:

'

Diagnóstico precoêe do" canéeJ', n,as' senh�ras
c ans u It ó r,i o' - Av. Mal. ,·Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das .15-18 horas.' - Faner 384.

.,.
,

Empresa, Sul-Brasileira,
de Eletricidade' S. A.

'

,'. .

Imobiliária uLazzaris
Otimos lótes para coIistruç,ão de casas

residenciais, no centro ,da cidade,. oferece a

ImobHiária LazzarJs.
,

COMPRA E VENDA' DE I.MOVEis '

,

Informações com: VIlfÓRIO LAZZAlhs.
Rua.lÍ)omingos da Nova, 283 • Telefone, 303
JARAGUÁ DO SUL (SC).

. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



IF::::::::::::=::::::=::::::�-:::::::::::::::::::::=======�
li lThlRt lElIlC1ffi KAURWANN ii
ii ftÉDICO CIRURGIAO II

n ßn Formado pelas Faculdades de Medicina das' Univer- ii
ii li
li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre UII I !!
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B n
II CLINICA OERAL iiII !!':/;o;;;;; __ ;;;;;;;;;;o õiõõiõi:' H ' Longa prátiea em Hospitals Inromms U

,---------....,-----:----------- li Consultório e residência: U
ii "
.. Tel. 244 - Rua Pres. Epitácio Pessôa, 405 II::

IIii CONSULTAS: li:i !!

II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas .·I!li Pela tarde: das 14'1/2 ás Ú 1/2 horas' I!� �

iI Atende chamados tambe� à Noite ii
�::::::==.:::_-=::::::=:::==:::=_==.:..-===.di

. ,Dentre os ;vermifugos, até hoje conseguidos CONTRA INDICAÇÃO:
pela química veterinária, para 'Os' animais domes· a) os porcós com menos de 70 dias não de
ticos, a Fenotiazina ,é sem dúvida, um dos mais eli- vem ser tratados,
é�zes contra as principais e�pecies de vermes que b) os animais produtores de leite não dev,em ser
atapam tanto os grl;'ndes como os pequenos animais trp,tados durante o período de lactação, porque o

.

a saber: cavalos. burros, bois porcos, carneiros, medicamento é excretado, em parte pelo leite, du·cabrase galinhas.
.

I
'

rante uma semana. mais ou menos.
�enotiazina é um composto químico que vem c) Quando se tratar de animal afetado de outra doen-

sendo estudado a cerca de 50. anos, através de inú- ça ou em estado geral de fraqueza, será conveni· �S8@S_@lJ'!óB��_ li! $öl llõETra"!l§l@Si'/meras e repetidas experiencia6, mas só, recente ente consultar um veterinário antes de adminis- •
FOT,O PIAZE'RA 'l1l'Imente é que chegou a resultados defiÍlitivos a res- trar o ver�ifugo, i lipeito da sua múltipla ação anti' helmíntica" MODO, DE USAR: O melhor meio de administração da

I DEPRONTE! Á PREPBITURA - JARAGUÁ DO SUL

\1É um pó, de c.or ve, rde amarelada, de cheiro sua- Fenotiazina é misturá-la á ra"ão comum não sen· '

' "

Y fotografias em Geral - fotocopias de Documentos '-'ve, insolúvél em água, mas solúvél em todos sol- do n�cessário deixar os animais em jejum. Tam- Ii!l fil!Des e Material foto - Aparelhos e Acessórios 'ventes de gordura.
'

J bem pode ser administrada com melado, na pro- II!
'. • ..' II), INDICAÇÕES: Fenotiazina é eficàz contra todos poção de uma dose de vermifugo para 20 gramas I � pedido. atend� a doml.�lio e tambem , IMos vermes que parasitam' os animais domésticos. de melado, completando,se com ãgua.o volume de i ,em lot.:alidades vizinhas ,

' iComo vermifugo, oferece'vá�ias vantagens que de, 90 cm3. • I "

<!I�II!!.!!!U'I8I1õE81ir?��iJl!! fiGF'(!J'!!IIôl. 8tii S:E!6ß�
vem s�r tomadas �m consideraçfí.o pelos criadores, ÍmcOME!UDAÇÕE!S: a) Embora a tolerância dos ani·
no combate á�· di,fereijtés veminQses a que estão, mait! em geral 'seja muito· grande para a Fenoti,a·8uj,eitos os seus rebanhos. Estas vantagens sãQ as zina, o seurempregado deve ser feito com cautela
seguintes: , , e se possível sob a orientação de um veterin�rio.�) sua fácil administração, podendo ser adicionada b) Os porcos adultos quando tomarem o medica-
á ração, eni fornia de pó:

.

mento, devem ser abriagados da luz solar que po·í b) é, mais eficaz ,lias grandes, infestações; de provocar fenômenos de :intoxicação, de foto,,;sen-'
c)Não' hã necessidade de dar' purgativos após a sibiUzação, 'e as ,vezes o aparecimento de, .anemia
sua administra�ão. e icterícia; ,

ö) É de baixo custo; c) Nos animais 'muito parasitados deve·se re,petir aDOS,AGENS B MODOS, DB APLlCAÇÁq: dose" duas sémanas após a primeira administraçãoEQUIDIOS (cavalos e' burros)" /',

-

e nos campos, onde a infestação for muito gran·Para IlDimi!is de 300 a 500 quilos ..... '30 a 50 grs,; de, tratar os animais de 2 em 2 ou 3 em 3 mêses.
,�ais ou menos 1 grama para 10 quilos de pêso dQ d) A aplicação do produto deve ser feita nos JDes· i1::::::::::::::::::::::::::::;:::�:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::=:..::::::;:�animal. , mos lugares' em que os animalti já estão acostuma··· '

..ßOVINO adultos (conforme o tamanho) 50a80gr,. dos a tomar as suas'rações. H Apotheke 'AVENIDA ':1Bezerros (115 a 180 puilos) 40 a 60 gr:
/

'e) D�ve-se misturar o medicamento á, ração sêca' ii
'

.

"

,

, ijBezerros (70 a 115, quilos) DO a 50 gr. e triturada, numa porção prévjal r.epresen,tando � a 4 li . ,",
"

,;\ ,':lBezerros lde 3, a 4 mêses) ,20 a 3D gr.' vezes o volume da dose. ' li Av. Mal: Deodoro da Fonseca, 412 - Telephon, 287 !lSUlNOS.até 12 quilos 5 gr.
'

f) Não se devem tratar animais de tamanhosepe- H' JÀRAGuA DO ·SUL It,

, 'de 13 a 25 quilos 8 gr. '
,

, sos muito aiferentes ao. mesmo ter;ripg. '!l
'

.
- ) ii I

de 26 'a 50 quilos 12 gr. g) O criador não se, deve,.preocupar çgm a colo·' ii Nationale' 'u. Aus,laendische Medikamente. lide 51 a 100 quilos ,20 gr. p�ção . N'ldrmelha 'que tmDa a urina dos animais ii A'lIgemeine Pàl'fümerien.
'

ii,oe mais de 100 quilos 30 gr. depois da aplicação do' medicamento, pois isso é II iiOVINOS (carneiros e ov,elhas
I ad�ltas 25 gr,

I

p,edeitamente natural. . U
Soforrige bedieg\1ng ,- ,Geringe Preise

'ji,Cabras 15 a 20 gr. , I,
-

, " ,ti ...... _1Ili'�ß't ir
'

Direktion' u. ··ueber�ichl' des Apoiheker's iiCordeiros e ,cabritos de' ,20 a 30 quilos (4 a� 8 meses' .lS.'-".t!.\..ill)�G1"1./ li, !!12 a�,15i �ramas.." .' , ,. ,,' {
'. • 'SER,VIÇ'9 DE �E?C�ENSÃO RUR.öfr.:.." ii Dr .. ELISALDO' LEUTPRECHT li,.I}ves �0'Pé'stica� (Pa�� .cada ave 1,1/2 q 2 quil,os d� 'B�CRITÓiuo LOÇ�L �B, J,�R�G!l'Á DO ,SUL .'.:t ," ;",�::r,:�:::;==-:::::::::;::::::::::�:::::::-.:;::;:::::::;::!::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::=:::Ji.

Nlanoel F. da C'osta S. A_ICOMÉRCIO E INDÚSTRIA
II ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA '

I \

I �. CONVOCAÇÃO

/

Meu 'prezado amigo lavrador:
Convidamos 08 snrs. acionistas desta sociedade

pera se reunirem em assembléia geral ordinária a

reallzar-se dia 20 de maio pv. às lõ,OO hotes ne
sede social á 'Es'trada Itapocuzlnho, afim de dellbe
rarem sôbre a seguinte

ORD'EM DO DI�:

Evite perda .. de leitões
É comum numa criaçãd perder-se, a metade

dos leitões nacidos, afim de evitar esta perda
devemos tomar os seguintes cuidados: "

r COM A PORCA
,

,
,i - Anotar a data de cobertura lembrando

se que dentro de 112.a 114 días a porca deverá
parir, '

2 - Nunca por em reprodução porcas com
menos de 8 mêses de idade:

3 - Alimentar bem a porca, fornecendo ra
, ções completas, balanceadas e bastante pasto ver-

de. \
'

, '

'

4 -- Dar no inicio do 20, mês de .gestaeão um

bomvermüugo, Fluoreto de sódio com Fenotíaztna.
. 5 - Recolher a porca 10 días antes da dada

prevista para o parto, para a maternidade, lugar
onde devera dar cria.

6 � Na maternidade lavar e desinfetar com
'iodo o cuidado o lugar destinados para a porca,,

preparando também uma bôa cama de palha.
7 - Lavar a porca, diàriamente com água e Isabão, especialmente as tetas.
8 - Uma porca' para ser bõs reprodutora não

deve ter nunca menos de 5 pares de tetas, uteís
e bem dístrfbuídas.

Marque encontro com seu bom gosto
,pedindo para aperitivo a Velhíssimà

aguapdsnte mapca

- COSTA -I

1°. - Discussão e aprovação do relatórío de
diretoria,' balanço .geral da conta de lucros, e perdas,
e demais documentos relacionados com o exercício
encerrado em 31 de dezembro de 1960"

.

20, - Eleição de neva dlretoria.
30• - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes
.4°. - Assuntos de Interesse da Sociedade,

Irepocuzínho, Ieragué do Sul, 12 de Abril de 1961.
MaDOel F. ,�a Cosia - Diretor Presidente
João Lúcio da Cosia - Diretor Comercial

AVISO
• J

Acham se a disposição dos snrs.
documentos a que se refere o 'decreto
de 26 de Setembro de 1940.

acionistas os

Lei nr. 2627,

COM OS LEITÖES
.

1 - Ao nascer os leitões, deve-se enxugá-lo;'
cuidadosamente com um pano bem limpo um por
um. /., ),

, 2 - Após, com um bom alicate, cortar as

,presas dos- leitões, para evitar ferimentos nas tetas
das porcas.

3 - Amarar e cortar o umbigo dos leitões
pincelando-se cuidadosamente com jodo.4 - Construir na maternidade um abrigo pe
ra evitar o, esmagamento dos leitões récem-nescí-

, dos :
'

5 '- Nunca deixar mais leitões que l) núme
ro 'util de tetas. Deve se eliminar ou criar guaehos
os maís fracos, Oito lettões é uma bõa ninhada.

6 - Elímínar os leitões que nascerem com pou
co peeo ; menos de 800 gr. bem como os defeituoso

7 - Castrar bem cêdo os leitõe, de preferen
ela na- 2ß• -semeaa -14 días Com excessão dos des
tinados para a reprodução.

8 _- Maöter osIeítões em lügaresêêêos, bem
limpos. deixando os receber sempre bastante sol

so COM UMA BOA ALIMENTAÇÃO E MUI
TA HIGIENE PODEREMOS TER LEITÖES BONS
E BASTANTE PRODUTIVOS.

.

/

Instruções sêbre o uso da
FENOTIAZINA

.

Fabricada e engarrafada por
Manoel F. da Costa S, A. . Coméreio e Indústria
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul - S. (1

)
A Velhíssima aguardente 'marca COSTA

e encontrável nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar.
Roneviârio, Ci ne Bar e C. A. Baependí.

Velhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

VENDE-:SE
,

Uma Instalação completa pj Fabricação .de
aguardente com, registro pare 100000 litros.

Composta de 1 prensa de ferro com moror
sueco de 5 HP' Alambique .e demals pertences,

Demais informações com o sr. Alais Wede
kind, Rio Branco - Guaramirim.

/

/ (vermííugo . para animais). peso (dividindo a dose em a 3 días seguidos)
Pintos

0,5 gr.
0,05 gr.

, I

/

VENDE-SE
i '1 terreno cl 80 morgos com cesa-rencho,
arrozeira pronta pare 300 sacos e, terreno pera
mels de 1000 sacos -,- mala - água '_ cheixa
60 porcos - 10 cabeças de gado, galinha etc.

1 terreno com casa de material, residência
e comércio ótimo ponto com bom movimento.

,1 terreno de esquina na cidade cl j 5 x 35.
o.

"

1 lote na Barra Velha, ao lado Hotel Krause.
! lote em Curiti ba, t 2x40 no asfalto.

c-

1 éres na praia pare 2.000 lotes, vendo
inteiro ou parte.

COM PRA ·SE

1 'área de 8 a 12 morgos, sendo' parte
vergern.

1 área de 500 a 700,mcrgos, próprio para
arroz, terreno bruto.

ALUGA·SE

�
II

1 Engenho de arroz completamente mon
'ado, inclusive com 3 casas de moradia.,

1 sele com vitrines' própria pera Comércio.

Melhores informações com o sr. Vítor

'I,' Zimmermann - Iaragué do Sul - Compra e
Venda de lmõveís.

I '

�======================,===================

-
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ii J]}) ro 'G 1lll n � � G ai S c 1tll o "
H Cirn;�ião - Dentista IIii "
ii II
:: CLíNICA - PRÓTESE' CIRURGIA ii
li ii'
� '�H Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL 11',-
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Apotheke "Scbulz"
,�

,'" '.

J&.RAGIJA DO §UL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
" Das Symboi del"ltechtschaffenheit, des IIVertrauens und der Dienstbarkeit; qie Sie .

, é)In' besren ,zu den geringsten Preisen bedient. II,I�=�==I!
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.:Domingo _ S.ocial em Revista
(Cin'ãsiq'S60 Luis) J
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r: ',Na semana passada, esta coluna não saiu por

Bae'p'e'ndí i.....��--:._�/)) ..j. otívos de' .fôrç,a maior, os, quaís não' vou enumerar
".' .

. '

J1(
I \ � ..,.

;!f \. UI. "

"., . :: .. ' I .... Sábado transato, festejou a sua efeméride
e \ ') talícia o jovem Ilso,n Bastos, aliás mais eonhecído
�. '....... /. ela alcunha de QUito, que completara' naquela
�.t,,-_-a\\'" data, 20 (Vinte) prtmaveras de sua feliz existência.

. .'

S b T
E, pode-se dizer de passagem que a festinha. do

Soe. 'ISarqlenlos e
,
U � enentes Qui�o, estêve simplesmente ótima, 'agradando a

,
todos que 'lá estiveram presentes. ,

,

'

(130 BC. Joinville) ,
,E, como não podia de deixar de ser, lá acon-

"

'. teceram alguns Iätos deveras interessantes, os quais'

Futêbql'- de 5 a I� o e, ,8� S ÇI'l:l e t 'e
vou t;���o��U:aer�:a a��: conversa com algumas
garõtas, tinhas dito achara garôta BA,�ZAQUEANA
de nossa sociedade. Quem era ela, hem?

, Hamilton, eu sabia que você deveria jogar
noutro dia, mas, creio que O motivo não foi 'EÓ
êste por ter tomado Soda Limonada e Coca-Cola,
ou será que estou' enga nado? " ,

E parece que o Dentista desta vez, vai galgar
um sério degrau, porquanto só tinha olhares para
a sua Encantadora, Bela e Simpática "Carioca".

NO. 2.132 Maria-Célia, aquela alegria tôda foicom o fito
�������������������������������������������� de esquecer alguém? . ,

EDIT'A'L DE pr::l,A·C'·A SERVIÇO MILIT",AB O aniversariante estava todo riaonho e parecía
� mesmo estar muito feliz, agora que tudo aquilo.

.,

ue li II HI' t t- M'l'r 1061"
não foi só porque estava festejando, mas sim, por

O Doutor Ayres Gama ,Ferre,ira de Mello, "luiz OmDBOIiB uD' IS umeo O II or poro, a .ter recebido um abraço da sua predileta, ou será
de Direito da Comarca de jaragua do Sul, Estado l

.,

-

que não, Quito? I •

de Senta .Catartna, ne forma da lei, etc ... " "Jovem, voce Ja se alistou' Jairo, que história é aquela do cavalo? Para
.

di I'
.

S
-

M -I- ?" mim aquilo foi mero pretexto. Na minha opin-ão
.: FAZ SABER a .todos, os que � presente.e uar, para o e V,l çOll t a r você estava querendo que ela dispenssasse 'lôdacom o prazo de 20 dias, Virem, ou dele, conhec!mento I atenção sö para você ou. . .

.tiverem e, tnteresser possa que, findo o mencionado ATENÇÄO ESTUDANTES! - A Lei do Ser-
Mercedes que idéia é esta -de dançar só com

. prazo, hão -de ser arrematado por quem mais dér e viço Militar em seu artigo 140, diz que nenhum fmaior lance oferecer, acima do preço da avaliação, brasileiro, entre 17 e 45 anos de idade, poderá, sern a Marlene, pois, êle está longe ou você não con ia

ein frente às' portas' do Edítício do Forum, no dia fazer prova de que "está em dia' com suas obrigações na turma.

20 de maio 'vindouro; às lO horas, 'os imóveis per- militares::_ "MATRICULAR-SE OU PRESTAR I
tencentes ao executado BRWINóBEHLlNG, penhora EXAME EM Q,UALQUER ESTABELECIMENTO
dos nos custos da ação executiva que é movida, 'DE ENSINO". '

nêsie, -Iutzo, por, Heinz R. Kohlbach contre TeCIa Pi .. Portanto, urge que re alistes .pare o Serviço
'2.ysiesnig e' Herwíg .Behhng, abaixo de.scriminados:- 'Militar se já completaste ) 7 anos de idade.

1) - UM TERREN.O, edificado com uma CASA Os Diretores de Estabelecimentos de Ensíno
DE MATERIAL, e demaís <be�eilorias, situado nêsre em todo o Brasil, por ocasião' das rnetrtcules, são
municípío a 'çstrada .Ilha da' Fi,gueira, c0l!'tendo' a obrigados 'à exigência dessa prescrição' da Lei do
érea p�, 2�;�5()"m.s2,.:;,.,jaze,ndo <frente na Est,l;.ada· Ilha 'Serviço Militar.

'

(Ja Figueird,' travessão dos íundos com o RiÖ' Jara'guá, _'__
'

.,...-----'......,.--'--'_
extremando de .urn" lado- com duas linhas' de Lauro
'Schmilz e Emílio Behling, que êsse terreno, a' ouror- . ciUB E ATLÊT I c O BAE P.END í
gante compradora adquiriu por escritura pública 're "

. gistrada nesta Cornerce, sob n. 2õ.095, no livro ê-] , COMUN/CADO
. estando o mesmo gravado .com' usufruto vitalício a

A Diretoria do 'Clube Atlético Baependí cumpre .

- X
-: � Afavor -do sr. Bernardo Behling e sua mulher' Emma V d' t d d t 80o dever de comun-icar aos prezados consõcios que-

. �m_ esper a� .

o gran .e lO eress� em, �osBehling, conforme escrituras lavradas nesta Comarca,
em reúnião c o n j u n t a entre o corpo diretor e o me!o .SoClal o trad�clOnal Balle. de ADiversarlO do

a fls. 1'59, do livro n 96, em 28,8-1956; fls. 173v, Conselho Fiscal, em data de 14/2/61, conforme ata GremlO das Orquldeas e pelo que p0!lde saber
do livro n. 5, diversos,' em 11-2·1953, e ainda no

do resLlectivo livl'o nr. 2, ás fls. 89, ficou aprovado êste ano vai ser um ESTRONDO, pOlS que as
livro n. 101, às fls. 62, em ,5-11-1958,. avaliados em

o aumento da mensalidade social de Cr$ 50.00 para mocinhas estão trabalhan�o, para <:Jue' 'o mesmo
Cr$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros). Cr$ 100,00 a parLir do mês de abril do corrente saia a contento de todo!'!. Devtlrá abrilhantar êste

.

As&im, serão os referidos ,bens arrematados por ,
.

Baile 'a orquestra \QUINTETO CATARINENSE, a

quem mais dér e maior lance ofer.ecer além do valôr ano,

nomo é do conhecimento dos prezados cons6 qual por n6s já é conhecida. Vamos portanto todos
total da, avaliação; E para que chegue a'O conheCi·

cios, grandes são os éompromlssos que devem ser até lá, para darmos assim maior brilhantismo à
menta de todos, foi passado' o presente edital que �olvidos no corrente exercício e os ritmo,ß dos tra- êste Baile de Aniversário.
será afixado no .lugar de costume, ás portas do

balhos devem ser mantidos' a todo custo, afim de
_ X ___EdifíCio do Forum, e publicado pelo jornal local

possibilitar á sua mais J ápida conclusão, o que,"Correio do Povo". Dado e pdssado nesra cic:lade aliás, é a aspiraçã.o máxima de qualquer bom bae.
de Jaraguá do Sul, aos quatro dias do mês de abril

pendiano, razão pela qual a Diretoria vem de' ape' estado ano de mil, novecentos e, sessental e um. ,E4,
Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Ayres lar pela compreensão e cooperação.
Gama FeJ:reirra de MeJl?._Juiz de Direito'\ iA .presente I Jaraguâ do Sul, 21 de Março de 1961. t
cópia confer� com'o ongmal, do que dou fe.

.

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDí .

,

Jaragu'á do Sul, 4 de' abril pe 1961.
"

.

" O ESCRIVÄO I
.'

AMADEU MAHFUD

I'
\

.

,. ,....
I
i
Dr. Waldemuo Mazurechen

Gremio ,das Orquídeas /..
�A§A DE SAUDE

.

'.

.,

Rua Presidente Epitácio Pessôl! N°. 704
c

- ee II li •• E .

(antiga. residência de Emanuel Ehlers)
Te� o prazer de convid ar os sócios do ClinIcá geral m,édico - cirurgia, de, adultos e .crianças

. C. A. Baepend'Í pana o BAILE 'DE ANIVEl'l- fartof . Di.atbennia Ollelas curtas e Ultr�--::urtas
SÁBIO, que êste 'Gremio ,realizará na noite ·ln.dutotermia - Bist\ut:'-détrlco - flecrr?-cauterização
de 30 de ,abril próximo na ,�éde do (J. A ..

"
- Rijos. Intra.vermelhos e,.azUis.

' \.
Haependi. , ,

O Baile terá início às 22 horas. e será
abrilhantado pelo "'cONJUNTO QUINTETO
'.CATARINENSE" da cid>tdA oe ·Blllmenau.

.

-

' 'Traje a Passeio ,

Cont�ndo com seu comparecimento desd.e

já, agr,apeçea'
.

,

DIRETORIA

,Cllibe ... ·Atlélico
.

. .' . -.

.,X

. .

o o 0\ p·O Y o
1 • '< ,.' \' ,

ANO 'XLII' _', JARAOUÁ. DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 29 DE ABRIL DE 1961

-X-

-Ooneoante conversação ma nt i d a com o sr.

Domingos Corrêa, informou-me êste senhor que a

Corrida de Bicicletas, a ser realizada êste ano, por
passagem do dia 1°. de Maio, .dta êste consagrado
ao Trabalhador, deverá ser um pouco mais longa,
ou, seja, perfazer um percurso de quase 70 quilô
metros. :E, para os próximos dias teríamos mais
unia sensacional corrida. disputada entre diversas
equipes, na qual teríamos a participação de ciclist rs
de Jaraguä, -Blumenau, Itajaí e; Joinville, 'dando ...

destarte m-aior ensejo à êste tipo de esporte tão
pouco divulgado I'lm nossa cidade •

HAROLDO RISTOW - Presidente
WERNER HORST .' Secretário·Geral

Entre umas ã outras, tenho ii comentar ainda
que estão sendo comentadas em nosso'meio.
Que o Dalmo .em sua nova fábrica -está cons

truindo uma churrascaria, para; os amigos poderem
passar de vez em' quando para 'saborearem UDi
bom e suculento CHURRASCO.

...

Que a Karim nãó sai mais de' casa, ' porque_
êle voltou. ...,

Que a Vera veio,' mas" trouxe, alguém junto
e pero que parece é algúém mUlto interessante.
I Que o Horst doming(� jogou mal, porqup foi
à um casamenio e s6 voltou às 7 hE. de' Domingo_

Que o' Adolfo e o Bastião, receberam um con .

vite de' São Bento do Sul e vão passar nm baile
naquela localidade. .

Que' o, Nutsi anda muito, concentrado ultima-
, . - '.

ments, agQra por que e que nao seI. "
.

QUß o Gra-nde-Chefe--BraDco\ desta vai mesmo,
sem dó nem piedade.

.

- X" - ,I' '_
,

Avisamos' que devido, o falecimento do

'sr. Jorge Mielk:e, ex-relojoeiro desta. pra'ça,
.vede-se para reiirJr . I:elógios e similares'. a

II I.pllrtir do dia.8 de abril de. 196�, n<? prazo de

60 dias, qlJem não retirar' neste .periqdo perde
10 direito. Infor'Q't'�çÕes 00 Corlume. .. Sp'l\itter, à IRua Jorge Czérniewic� • jaraguá do 'Sul (SC)

II�������=�����I

Não tendo outr'as ,coisas a relafar, termino por

D,;... Rel-.nO·Id·o Mu ....ara hoje almejando à todos um ótimo fim de sema,na
..- .a.- HO seio de seus familiares, com a promessa de

II II' t retornar,
na próxímà semanà com mais algumas

ADVOGADO
.

� novidades, que porventura tepham lugar em noasa

. , )1 pIsga ci'adina.

EscritÓrio ao lado' .da Prefeitura, }
'.

."�'
"

JA�AGtfÁ DO SU�,.
'
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J�, l .rARAGUÁ DO snL -- li
:!i ," MediCl'lmentos e Perfu�arl'HS II
'jlll, Símbolo de Honestidade .t.lGonfiança e Presteza",
II ,,',

\ -, !.Ir
ii. A que melhor lhe a�ende , !!
\11 \ "e pelos menores pre'Ços, li
li '.' \ ., '�!�::::::::::::=:::==:::==::::;::::==:=::====�=��=:::==�

NAOORO

,

COn1li1nicaçã:o.
Dr., Francisco Antonio' 'Piccíone

,:M[�D][CCO ,

(�ir�urgia' G�ral de adultos � cri>j n ça�, ,�ÇI,F' -;,
.' nica Geral - _Par.tos - Operaçoes ,"""
MoJ'éstias de Senhoras' e Homens, '; \

Especialis.a em' doençast de ' crianças,
Atende. no HOSPITAL' DO� FEHROV.I4RJOS
(Clara Hçuschka), das 9 �s 12 hs. HOSPITAL'
JESÚS DE NAZARÉ das,',15 as 18 hs.',· ,

I_� "']R. 'U Po A:.:, �, SAN��'CCA�ÀB.ll[NA·
-
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