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Nos dlas 19, 20 e ,2t do existentes. O� exempla- rgrandemente 08 nOS808
'corrente mês realizou-se res adquiridos são de bôa agricultores. Os exem- São Paulo (Transp) _em Ooncórdia a la. Feira procedência, . originados plares adquírídos pode- "Nossa politica InternaAnual de Suínos, que do melhor criadouro, e rão ser vistoriados pelos cional não será, mudadacontou com a quasi to- todos são críteríosamente aasocíados, no P ô IJ t o em hipótese alguma, sob.talídadedos criadores de examinados para, então Agro-Pecuário Ministro qualquer pretexto" íntor.suínos e de personallda serem' certificados, atra- João Cleophas e marca mou hoje pela manhã odes ligadas aos assuntos vés dos registros da rão certamente uma atra- presidente Janto Quaagro-pecuários. De Jara- Associação Catarinense ção permanente àqueles dres, momentos entes de
guá do Sul, compareceu de Criadores Suinos. O que se dedicam a crtacão deixar São Paulo de reà Feira o sr. João Lúcio presidente da Associação de porcos, atividades que grasso á Brasilia. Afir
da Costa, presidente da teve oportunidade de dar dia a dia cresce dentro meu-que a politica. externaAssociação R u r a l

:

de as demarches iniciais, do nosso Municipio, de- do Brasil é aquela expresJaraguá do Sul, que teve me d i an t a fntercambío pois do longo periodo em sa nas declarações do mi
oportunidade de convi- com os criadores de Con- que doenças e a falta de nístro Afonso Arinos poisver com compradores e córdia, principal centro cruzamento devastaram consulta os Interesses do
criadores e constatar as criador de suínos e com as pocilgas deste Muni- p�is e e� �ltima ínstân CURITIBA, (TraUm.) _ dar mais caráter admíótimas qualidades dos a Associação Oatarinense eípío, para desespero ma contríbuí para 'preser- Os govetnadores u<f�s_ nistrativo do que politicoexemplares expostos e de Criadores de Suínos, dos criadores. var a paz continental. ,tas de '�lDCO .

e s t a d o� ao encontro, pretendemde onde o presidente da que virão beneficiar

tReSpondendo aos repór- estarão reunidos em Cu' ",o'nvidar os gOv,er.nadoresentidade rural local teve
eres a respeíto das Cri-I ritiba no próximo dia três N� Braga cio PDC e'ocasião de adquirir re- ,icas que Oarlos Lac�rda de jun�o, num en?ontro Car�lho Pinto, que �ãogular lote de suínos das Cartas e Consultas Vem fazendo ao governo promovido peja direção tem I"-iação partidariaraças Durox Jersey e Iederal o presidente Janío nacional da UDN como o Os goverh..dores udenistaaWassBx Saddleback. Vale Quadros frizou: A polítí primeiro de uma série convidado"'-ara o encon-I b tu ld d J. R. - Nesta: - Sou empregado e ganho o -'�em rar, fia opor DI a e,

Q f ea internacional do Bra- que r"IYlrt as "caravanas tro são: Magí:lja-es Pinto
.

W salário 'mínimo. uando se veri íca alteração doque a raça SUlDa assex? til é da exclusiva compe- da liberdade" realizadas Juracy Maga �es LUI'S'S ddI b k I salário regional.'a e ac vem revo u- ência do Presidente da através do Brasil em 1958, Garcia, Cid Sam�io eeíonando os meios líga- RESPOSTA: O caso tem sucitado vivos de- República. Sómente a êle pelos senhores Juraci Aluisio Alves, respe\"i_vl.úos à criação de sUinos'1 bates fi tem dado margem a índísposíção de em- cabem as decisões da po. Magalhães e Carlos La- mente de Minas, BaU-apelas suas ótimas qualí- pregados com os patrões. Embora existam nume- lítica exterior de acôrdo cerda. Os dirigentes ude-, Sergipe, Pernambuco bdades de renda. Trata-se rosas divergências, a tendência é no sentido. de

I com a constituição". Ois nístas, com o objetivo de Rio Grande do Norte.de porco próprio para se considerar a sua vigência somente após dois
carne e se presta muito mêses de ,sua deoretação, aos têrmos do art. 116" •

bem para o cruzamento da C.L.T. - Aliás; pelo acórdão de ,17 8-60, assim ri PI t d ' d a f'dessa raça com a cha- entendeu em sessão plena o Tribunal Superior do OS an a or"'s _,., a'"mada Landrasse ou mes- Trabalho. O acórdão acha-se publicado no Diário � � �
mo com Durox, Jersey, da Justiça da Guanabara, apenso, pág. 229.
com acrescido rendimen-

,

'

to. As granjas e fazendas Suplente Nesta: E' verdade que o Prefeito
visi_tadas pelo presidente realizou um empréstimo de 500 n;lil num dos bancos
(la Associação Rural de locais, sem a autorização da Câmara?
Jaraguá do Sul, sr. João RESPOSTA: A noticia também chegou aos
Lúcio da Oosta, poude nossos ouvidos. O sr. Prefeito parece gostar da
constatar que porcos das, situação irregular do nOS80 legislativo que possui
raças assinalad�s, com uma Câmara legal que êle não prestigia e outra,
menos de {J meses já irregular, a quem tem acatado nas suas resoluções.
pesavam ,ceré� de 100 De qualquer maneira fique descançado o suplente.

quilos. Assim, está de consulente, que a situação mais cêdo ou mais
parabens a Associação tarde há de se aclarar, ainda que, 'para tanto

, Rural de Jaraguá do Sul, devam manifestar-se as autoridades constituidas.
com a aquisição desses Quanto ao empréstim'o em si, si êle ocorreu em
exemplares, que virão desacordo com as disposições leg'ais, abre êle
melbol'ar sensivelmente caminno para 'a ilegalidade e 'poderá ser respon
os espécimeS aqui já sabilizado criminalmente.

I'

se ainda que não preten. foi enviada pelo Sni. Joãode levar em consideração Goulart, Janio Quadros
as palavras daqueles que reafirmou as suas decla
pretendem ver no presi rações antertores , "Dôa
dente �o .Brásíl um ho- a quem doer, custe o que
mem diferente do

candi-I custar,
o govêrno federal

dato. Sôbre o caso cria irá averltícar todas as ír
elo com a carta que lhe regularidades".

Reu{lião' 'de governadores
udenlstas em Curitiba

Parece-nos que não foi I guaramirenses e corupa- de nossa principal rlqu e
de todo baldado o esfor- enses, melhores e maís sa, parece que os cuida
ço dos oossos lavradores rendosos resultádo's nas dos voltaram-se tambem
que a tempos atrás consigo suas atividades agricolas: para os esquecidos Bar
naram mudas de café, no De ráto, houve periodo riga-verdes e os esforç_os
Pôsto Agro Pecuário, e as em que os cafeicultores e as lutas de um e de
plantaram em suas propri- catarinenses faram lega outro em lugares diteren
edades. O acôrdo que o fi- dos 80 esquecimento, tes, não se fizerar;n espe
nçsdo sr. Artur Müller reali. diante de disparatadas' rar. O nosso café tambem
zara, na qualidade de Pre- decisões do Instituto Bra será aproveitado, com de
sidente da Associação, tllha sileiro do Caté. Eis que, jUEltiça já deveria ser ha
por finalidade �proveitar agora, com o bafejo de muito tempo. Serão reco
as bôas qualidades que o uma nova administração, 'nhecidos os esforços dos
café catdrinense poderia feliz escolha do Presi no'8sos bravos colonos, '

apresentar no mercado ca· dente da República, para que de8int�ressadamente
feeiro, proporCionando aos cargo de tamanha respon deHaram a semente da
c o Ion o s jaraguaenses, sabilidade na orientação

� (CoDtbaua Da últIma páglDa)

A máqoa do
I '

Prefeito
administração a que estava ligado e desinteressa·
damente servindo. Vingànçazinha que o sr. Prefeito
tem contado pelos corredores 'da Prefeitura, que
deverá ser mantida, porque, - dizem � SÓ por
causa' do funcioná.rio Lourenço Gressinger é que
êle não está de posse da Associação Rural. E pre.
cisa sofrer por causa disso. Porque foi direito. ,O
sr: Prefeito quer o regime da preval'ic�ção; da cor

rupção e da traição. E isso êle não conseguiu de
um, funcionário que, embora pobre e pouco letrado,
soube ser honesto ,e correto. Daí porque essa pre
tel}sa feSla do Dia do, Colono, alf �as barbás 'da
Prefeitura, para a'êabar, com ii Associação Rural,
o' núcleo dos lavradores. A Casa do lavrador. E
acena com, Qrilhosas medalhas' que cheiram a (:Irti-,
�dnhas e os' churrascos gratuitos que 'cheiram a vil
politiquice. Esbanjaß.l-se os dinheiros, púb.licos, m�i
tos milhares, muiras centenas de milhares de cru

'Zeil:os, que 'serão pagos co'm o suor do povo, atra
vés do aumento progressivo do imposto. A' expo
siçao- terá muit,os exemplares de vacas. Mas vacas
que n�o' revelam; a melhoria ,da raça no nosso Mu
nicípio,. ,porque são va,cas. compr�d�s em: faze[Jd�s
de Lages. Dir porque' lÍã0 tem mérito a exposiçió,
que' se apres�nta como exposição de fachada. Das

vacas que' 'foram compradas com o aval da Prefei
tura e que, agora se vencem 'e apertam' o calo do
Prefeito que a esta altura não tem mais receita. É,
o prime,iro sinal de insatisfação.' O começo de um

,rosário de dificuldades que ainda vão a'contecer�
principalmente, depois que tiverem de reembolsar
as enormes despesas' da la. e talvez única Expo,
sição da Prefeitura Municipal. E o sr. PrefeHQ

,

começa a apelar ao Estado, lembrando ao Governa
dor os fantasmagoricos compromissos de comicios.
'Telegrafa mais e mais vezes ao Presidente da Re
pública, sr. jânio Quadros, a quem os seus comp�nheiros de palanque chamavam de louco e·comunista.
Amontoam-se os telegramas insistentes no Subga
binete Civil' da República, haQilmente dirigido pelo
Dr. Augusto Wolf, pleiteando favores em beneficio
do se,u' Município. Avolumam-se as cartas às ,enti
dades federais, pedindo, rápida tramitação dos em

préstimos para o pagamento das vaCdS, cujos com
promissos já estão vencendo. L�mbra·se o sr. Prefeito
das aperturas e procura desapertar em quem repudiou
certa vez. Mas não lembra-se' de que, enquanto pede
fávores as autoridades, c,ujas cand�daturas ignorava, '

que neste mesmo Município, na mesma' Prefeitura,
está êle pt<>rseguindo· justamente aqu�le que foi o

'

sustentáculo da' candidaturlJ do atual Presidente da
República Pleiteia" o sr Prefeito vanté:lgens e fa i1i
cidades e, os componentes' das fôrças janislas em

jaraguá do Sul, sqJrem a mai,s atroz perseguiç,ão.
Daí porque era de se perguntar si tem 'cabimento a

mágoa' do Prefeito'.
,

e· , ,Aliás, esse estado de cousas deveria ser levado
ao conhecimento de quem representa o sr. Presidente

(CQDtlaIlG Da 6ltlmalDa pág)

DEPOIS que circulou a: última eäição desle
semanário, pessôas' nos, anunciaram ler o

Sr. Prefeito confessad9 a amigos seus a s,ua grçlUde
mágoa pelo que havia sido inserido ne�te jornal,
com resp.eito ao atentado aos costumes da Iterra
jaraguàense, valendç-se; êle, PrefeHo, da oportuni-'
dade para dotar o dia 25 de Julho (Dia do ÇololJo)
para uma finalidade política e deixando 'em situação

l. constrangedora uma pequen� multidão que, .nesta
,

altura não pödem dar mais um "não" e, obviamenie,
, seriilDÍ, posteriormente vítimas de perseguições, tão

ao ,gosto da atual edilidade. Queixou-se o �r., Pre
feito amargamente não ter sido compreel1dido, nos
,seus pr'9Pósitos e que se estava confundindo a

opinião pública .. Pois, 'bem. já que estamos nesta
altura e as primeiras lamúrias estão aparecendo no

vi:llente qdminislrador . das te�ras do lIapocú, deve
mos lembrar ao ilustre Rrefeito que a condescen
dêneia têm também o seu tempo e a sua res'istência
e, chegadG o momento, as ati{udes e os pensamentos

, se ,manif,estam, clara e pQsitivamente: já ni,nguem
mais acredita na palavra' do sr. Prefeito, quando
alguma, coisa ae0ntece de desagradável, e ,êle ,sai
pela tangente, alegando que o que está fazendo é
porque (j PSD ou,o P-TB·, assim o querem e, que,
êle, Prefeito, não pode deixar de atendêr aos reCla
mos dos seu!) é'lliados, que, o fizeram o Prefeito do
PRP. Ninguem acreditll nesle subt'e.rfúgfo, q,ue não
deixa de s�r uma, bela manpbra para 'perpetrar DQ.1l1
vingançazinha. Como"aqu�la que' e8t�, impondo ao
función�rio Lourenço qressinger, que l;tä, 9 anos'
servia "ap Municfpio, à '�ssociação Ru,tal

.
e ,aOS

lavradbres, só, pbrque;' "em certo tempo o referido,
funcionário teve o "peito" de não trafr elementos da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- a sre. Elzira Brey

s , Horst, espôsa do sr.Werner
Horst.
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I Vida Social em Revista
Registro

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em
Nereu Ramos, filho de
Francisco Richert e de
Theodora Kempinsky
Richert.
Ela, brestlelre, solteira,

doméstic.a, domiciliada e
residente neste distrito, em
Nereu Ramos, filha de Ba
silio Pedrotti e de Ines
Ferrazza Pedrotti.

"

COHftflO DO POVO
II

Aurea Muller Grubba, Oficial
Io R e gis t r o Civil do
rOo Distrito da Comarca Ja
(aguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem pan

casar-se:

(fundação: f1rturmüller - 1919)
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Domingo, dia 21, tivemos o início da tradicional
festa do Tiro do Rei, do Clube Atlético Baependi,
que seguiu o seguinte roteiro.

Na parte da manhã buscou-se o Rei em sua

residencia, sendo que no local hávia "comes e' bebes",
para todos aquêles que até Já fôram, saindo de lá
marchamos pelas ruas da cidade, levando destarte
o Rei e os Cavalheiros até a Sêde do Baependi.
Chegamos ao Baependi alf pelas 11 horas, sendo
que apös ter-se dado às bõas vindas ao Rei, deu-se
início o Tiro. Durante o decorrer do dia muita
gente atirou com o afã de querer ficar o. Rei para
o ano de61.' .

Nesta disputa, sagrou-se vencedor o senhor
Lourinor Seifert e como, cavalheiros os senhores
Rudolfo F. Hufenuessler e Dietrich H. W. Hufe
nuessler, respetivamente 1°. e 2°. cavalheiro.

Á noite teve início o já tão esperado baile do
Tiro de Rei, que foi abrilhantado pela Banda
Tremmel, da vizinha localidade de São Bento do
Sul. Posso dizer sem medo de errar que 'êste baile
agradou a. todos, porquanto o mesmo s6 findou às
5 horas da manhã de 28• feira.

- X -

Embora tardiamente soube que surgiu um
novo "papai" em nossa bela e pacata plaga citadina.
Eilo, sr. Ernesto Jüergens Joesting, sendo que o
seu fiiho receberá na Pia Batismal o nome de
Jürgens Joesting. Aos pais do mesmo envio, as
mais calorosas felicitações. ,

- X -

Consorcia-se em data de hoje na localidade
de Joinville os jovens Bruno Baratte e a senhoríta
Marion Fischer. Bruno Baratt", aceite dêste colu
nista os mais sinceros parabéns nêste novo passo
em que darás em tua vida e espero que os teus
se realizem tais como tu os pensastes e Que Deus
os proteja. dando paz e felicidades nêste novo LAR.

.

- X -

Dia 28. portanto amanhã excursionarão até a
localidade de Joloville 08 jovens ciclistas jaraguaenses, onde
deverão tomar parte numa prova a ser realizada
naquela localidade. Esta prova seguirá um regula
mento, do qual vou tirar uns itens:

1°.) A Equipe de cada cidade será composta
de 6 (cinco) elementos, ou mais conforme a dispo
nibilidade da equipe.

20.) A equipe representativa poderá uzar um
uniforme s6, e, não camisas de diversos clubes;

30.) Será permitida a troca de bicicletas e

abastecimentos.
Assim desta maneira poderão os amantes dêste

esportaamador verificar que esta prova deverá algo excep
cional e que deverá sair a contento de tôdos
quanto dela tomarem parte. Espero que o Max
traga a Jaraguá uma vitória, mesmo que seja um
segundo lugar.

- X
Dia 8 de Julho pr6ximo, fará realiz-ar no Salão

Doering, mais um Baile social, a Sociedade de
Desportos AcaraÍ. Sendo que êste Baile será an i

Edital N.6.067, de 236-61 mado pelo Ccnjunto Catarinense.
- X -

HilberIo Fritzke e E, para nâo deixar assim a nossa "turminha"Edite Schmi�t vou contar algumas coisit·-!s que ,iveram lugar na
Ele, brasileiro, solteiro, noite do baile, lá no Baependi.

lavrador, domiciliado e' Pelo que poude observar aquêle velho quarteto
residente neste distrito, à (da turma topa tUdo), devagarzinho vai se formando'
Estr. ltapocusioho, filho novamente ou será que não?
de Werner Fritzke e de Nutzi, que alegria erA aquela? ou aquilo s6
Alinda Bruch Ftirzke. foi porque ela veio' a Jaraguá.
Ela, brasileira, solteira, Muita garôta não apareceu, agora pergunto:

doméstica, domiciliada e estavam de concentração ou guardando firmeza?
residente neste distrito, em Valdete, tanta felicidade numa só pessôa é
Itapocuzinho, filha de Ar- muita coisa, não achas?
noldo Schmidt e de Marid O que eu mais estranhei foi o nosso casal.
Eberhardr Schmidt. Bailaram a noite tôda. mas, não tomaram uma s6

COCA-COLA. Aquilo é o que se chama AMÓR.
- X -

Até a pr6xima, que talvez dai tenha algo me
lhor e mais interessante, tá okay.

NAGORO

Fazem anos hoie:
- O sr. Cilio Nicolini,

nesta cidade;
- a sra. Irene Laffin,

resldenre em Nereu Ram'os;
- a srta. Maria Iris, filha

do I
sr. Luiz Presnnl, resi

dente em lrapocuztnho;
- a garotil)hö Lourdes,

filha do sr. Erwino Lier
mann, residente em loin
ville;
- a sra. Elza, espôse

do sr. Erich Harbs, nesta

cidade;
- a srta. Aurea Luzia

dos Santos, residente em

Irapocuztnho. .

Fazem anos amanhã:

Dia 30:

- A sra. Helena Bardim
Bortolinl, espôse do sr.

Arthur Bortolini, residente
em lrapocuztnho;

- 'a srta. Liliani, f.ilha
do sr. Arno Müller, nesta

cidade;
- a sra. Edil ôchmöckel;
- o sr. Dr. Arnaldo 0110

ôchulz, nesta cidade;
- a garotinha Sally,

filha do sr. Willy Nenzel,
nesta cidade;
- a sra. Linda, espôsa

do sr. Ricardo Bornscheio.

Edital N.6.054, de 18·6 61
Lauro Ricbert e
Lucia Pedrottl

ASSINAYURA :

flnual • • '. • CrS 250,00
Semestral. • _ CrS 140,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigõr

BNDEREÇO:
Caixa Postal, 19

flvenida 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.

"CORREIO DO PQVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cota,
boradores.

- A sra. Eulalte, espôsa
do sr. Germanoäossantos, - o sr. T h e o d o r o

residente em Rio da Luz; I Hinsching, nesta cidade;
- a srta. Qiilda, filhd .

d W Id nar Rau re-
- a srta. Leonita Rose

o sr, a po , L' fllh d W Iid I estrada Nova' awm, I a o sr. a ter
SI en e eU' 'L"d N

a "ta. Edi, filha do ewin, resi ente em ereu

sr. F"rz Lemke, residente Ramos;
em uaribaldi; - o sr. Geraldo Henn,
- o jovem Mário José residente em Jaraguàzinbo;

de Almeida, filho do. sr. - a sra. Irma, espôsa
Heraclides de Almeida, do sr. Heinz Gaedke, re
residente em Lapa-Paraná; sldenre em Rio Cerro.
- o garotinho Sérgio

MuriIlo, filho do sr. Getulio
Barreto da Silva, nesta
cidade.

Edital N.6.066, de 186·61
Osny Pereira e

Stele Marilú Schinzel
Ele, brasileiro, solteiro,

bancário, domiciliado e

residente nesta cidade, à
rua Domingos da Nova,
filho de Leopoldo Pereira
e de Maria da Piedade
Braz.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, à
rua Domingos da Nova,
filha' de Herbert Schinzel
e de Leonilla Cornelsen
ôchinzel,

Orgio de maior penetração
no Interior do nordéste

catarinense. ,;
---

./

��
Cure seus male-: e poupe seu

bom diuheiro 'comprando ns

FAR�GIA NOVA
.,1l0BEBTO M. HOBST

........a _,.Je dispõe de maior sortimen,
y na praça e oferece seus arti-

r gos à preçqs vantajosos
/ Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
� -��.... -��

Dia 2:

- a sra Wanda, espôsa
do sr. Venancio Nicoluzzi,
nesta cidade;
- o sr. Inio Klitzke,

nesta cidade;
- a sra. Irene, espôse

do sr. Daniel Hamann,
residente em Itoupava ôe
ca - Blumenau:

- o garotinho Vergtlío,
filho do sr. Julio Nicolini,
residente em lIapocuzinho.

Dia 29:

- O sr. Luiz Zatler;
- a srta. Lidia, filha

do sr. João Carlos Stein,
residente a Estr. Blumenau;
- o jovem Jaime, filho

do sr. Amonto M. Correa,
residente em Barra do Rio
Cerro;

Edital N.6.056, de 19-6 61
Alfrêdõ Martinelli e

Rosa Dalagoolo
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente neste distrito, em
Irapocusinho, filho de Hil
debrando Martinelli e de
Ida Francisca Cicati Mar
tínelli.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocusinho, filha de Bo
nitacio Dalagnolo e de
Elsa Dalagnolo.

"CORREIO DO POVO
"

um. jornal a serviço do povo

Edital N. 5.068, de 23·5-61
Evaldo Boeder e

- Ingrid Ohf�
PLANO ESP,Ec;IAL

BE FINANCIAMENTO
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste dislrito, em
Rio da Luz, filho de Al
fredo Boeder e de Augusta
Lenz Boeder.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filha de Hel
muth Ohf e de Catarina
Henschel Ohf.

ir
II
II
'1li
ii
II
ii

li
li
ii
::
ii
ii
ii
ii

li
!' E para que chegue ao co-

JI ii tlhecimento de todos, mandei
. n ii passar o presente edital qlle
ii MAZUR D 55 li lerá publicado pela impren-
ii ti

sa e em cartório onde será
ii li 1iixado dUI ante I'i dias. Si

ii O m"ais moderno Trato'r de Esteira II alguem souber de algum im-
!I II peàimento acuse-o para 05
II II tins legais.
fi II AUREA MÜLtERGRUBBA
II.

----.---- -------- _ • b Oticial�_ _---_ _--_ __ _--_.._-_ __ _ - __ _-----_ __ _---- ..",.

Sociedade de Atiradores Progresso
EditaUde Convocação

Pelo presente edital, ficam cODvidados os
Senhores a.ssociados desta Sociedade afim de
comparecerem à Assembléia Geral Ordinária a se

r�alizar em sua séde !3ocial (Salão Doering) no
dIa �8 do corrente, �s 8 horas, afim de tratar da
segulOte ordem do dIa: l-

t - iflrestação das' contas'
2 - Eleição da Nova Diretoria'
3 - Assuntos de interesse soci�l.
�ão .

havendo número legal de associados,
Da. prJmeI�a. co�ryocação de acôrdo com o artigo16 dos dISpoSItIVOS estatuários, realizar-se-á a
segunda,. uma h?ra após, com qualquer númerode aSSOCIados qUItes presentes.

Jaraguá' do Sul, 12 de maio de 1961.
OSWALDO THIEJ,\:I - Presidente

A LONGO PRAZO

•
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PETRO BR,A ,S c if:::::::::.:::::::::::::;:::::::�:;:::::::::::;:::::::::::::::::::t:=:::�:::::::::::::::':::::::,:::::::::::::""i'I
Petréleo Brcsíleírc S/A. ii Jl))l. lElKClHI lKAlUflW!NN II

I �j M:GDICO CIRURGIAo IIComunicamos aos Snrs, Contribuintes que ii ,i
estal!l0s efetuando a entrega das' OBRIGAÇOES II Formado -pelas Faculdades de Medicina das Univer- II Na oportunidade em que promove medidasrelatívas as contribuições compulsórias feitas- à ii sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre II para a repressão ao abuso do poder econômico,F!ET.ROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A, - no 'exer- I!', 'CIRURGIA e' I!'! visando, prtoritàriaznente, ao mercado de subsístên-I d 1957

- seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS '1' bstanci
C CIO e '

. ii II cta a imentar e consu atanoiando-as em vigorosasOs Intereesados queiram dirigir se à Agência ii CLINICA QERAL II e diversificadas providências de carater eminente-local do BANCO INDÚSTRIA E, COMÉRCIO DE ii Long� ,prática em Hospitais Enromms II mente coercitivo, o Govêrno adota, paralelamente,SANTA CATARINA S/A, - "INCO", Rua CeI. Emilio li II e com maior determinação, outras de natureza eco-Carlos. Jordan, nr. 115, durante o período de 20 ii Consultório e residência: li nômica, as quais, promovendo direta e audaciosa-de maio a 20 de agôsto de 1961, munidos das Guias, ii Te�, 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II mente o incremento da produção agrícula - notada-de Contribuições respectivas. ii CONSULTAS: " mente dos gêneros de primeira necessidade - com-
Jaraguá do Sul, 20 de maio de 1961. a II plementam o sistema apto e eficaz através do qual

li Pela manhã: das 8 1/2 ás ,11 horas li Inicia a batalha contra o agravamento do custo deII Pela tarde: das 14 1/2 ás 11 li� horas li vida. Esta é também a profissão de fé de um go-ii II vêrno que assim proclama e confirma sua crençaII Atende chamados tambem à Noite li no primado das leis econômicas.
�::::::::,:=::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ji, Ha eêrca de dez anoa, visando ao referido

incremento, promulgava o govêrno de então a Lei
ruii!lii!!!iI=l!i!!!!liEi!!E!!!!iEI!Iiiiiiiiiili!i,i�!!!i!!Ell!!!!!!!li!!5i!ii!!!i!!l!llBll!l;' n". 1.506, instituindo por meio da garantia de preçosüi

1-'
mínimos, remuneração adequada e estimulante às� O R J <:> R N SO E LT E R atividades agrícolas essenciais. Entretanto, e a des-

Iii
·

I CIRURGlfio DENT/STfi I peito da medida legal, não funcionou o sistema
g

r instaurado na forma e na extensão objetivadas,iii Obturações sem dôr r�su!t�ndo daí inde,pendentemente de interferências
III ril clímäticas, altemativas de fartura e de escassez,!II Moderníssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepí- iii oom decorrência de insegurança em que permaneciaI dação e qualquer sensação de dôr. Iq o -agricultor, indeciso, senão desnorteado, ante as

iä I extremadas flutuações de preços dos respectivos
III CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE I

mercados consumidores. Malfazeja alternância esta
iü RAIOS X que, subtraindo ao produtor a indispensãvel e justaIII Iii remuneração - fator de incremento - nega simultâ-

I'ii Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 ii neamente ao consumidor e estabilidade dos custos.g III de vida - fator de �quilíbrio orçamentário.
III (Anexo ao Depóslto da Antarctica) m, E porque não t��ia funcion�do como fator do
miiiiiiiiiili!ill;;;;;;;;liiEiii!l!5Ell===l �i!!!!i�!laJiIiiE!lIIi!IEii lD�r�mento e. estabIhd�de. o sistema de preços

rmmmos coexistente? Primeiramente porque as ba
ses adotadas tinham sido de tal forma modestas,
senão temerosas, que jamais se constituiram, em
nenhuma oportunidade, naquela garantia de remu
neração adequada índrspensävel ao processo esti
mulante que deveria cumprir.

Papel importante desempenham as Associações
Rurais de cada um dos quasi 3.000 municipíos
brasileiros, aos quais, parece, é a tendência do atual
governo da República, outorgar a missão entre os
seus associados, Na exposição Agro-Pecuária de
Uberlândia o Ministro Romero Costa foi portador
de oportuna mensagem do sr. Jânio Quadros, na
qual o Chefe do Govêrno declara a certa altura:
"Meu govêrno que se afirma numa hora de grandes
dificuldades para o País, está adotando medidas,
concretas de estímulo à produção. Nelas se assenta
a política de reerguimento da economia nacional e
dela dependerá o bem-estar do povo no futuro
próximo. Estou seguro da compreensão e da cola
boração dos agricultores' de promover melhores
dias para a Nação."

'

f1-=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::� !loiiii;;;;;;o;;;;;;iiiiiiiõiiiiiiiõ;;;;;;o;;;;;;iiiiiiiõ;;;;;;o;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;o;;;;;;iiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiõiiiiiiiõ;;;;;;o;;;;;;===;;;;;;;;;;;;;i; �Í":=::::::=:::::::::====:::::::::::::::==:::==::::::::�li ii
� :Ii.·.: Madeiras, assoalhos, forros :.!l.II (�I��!�V���,A " li q:=::::::=:::::::::::::-.:;.:::::::::;=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.,\

II paulistas, taboados, e ii" --r�.." ii Dr, . �u'ido F�rnando Fi�cn�r II ii madeíra em geral iiII '9,5 pés - policolorido -1960 i! ii' , ii li !l

l.i. II Clrurqlöo Dentista. 'x!i :
...il,· Vende-se no' Depósito São José LIda. iii.:,ii CUnica - Cirurgia - Prótese - Raios liii ii ii II Rua Expedicionário Cabo -Harry Hadlich !iII II ConsultÓrio: Rua Artur Müller, ns. 1,42. li ii. JARAGUA DO SUL Santa Catarina ii

li 'I' Próximo à Estação Rodoviária, II i! Atende-se também os pedidos por encomenda n" li h.,:::::::::",::::::::::-••",:-.:::::-_.:::, ::::::::::::::::-••:-.:::::-_:::::':-•. :-_::::::"':::::-.::::-.::=::::-_:::::::.�}j ., . :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::�... _ _ - '? �:::::::::::::::::==::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::=:::9

il-li=iF-EIII=:=!i!!!!!!!I!:=ll-m55i11=:Ji-:r-il=ii=l-i!Ei!Ell!i!!!!!il=;!!iialm Atenção
R IDllro MlUlrnlhb Barreto �e .A\zeve�o Im II a•••G... II /

1'0m .II Waldemar Larsem, pro:
"I"

\:

I prietário de Floricultura,

m-
Com escritório nésta cidade à Av., Marechal Qeodoro iii :����da p��h�ua���i���da Fonseca nO. 122, para melhor'servir seus clientes,· III

h," 1-","
assume nen uma respon-II mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios sabilidade sôbre plantas Dr. Reinoldo Mupa.-a

-1"'1 de 'Advogacl'a DR. HERCILIO ALEXANDRE DA' I·UZ, iii que serão entr�gues p,or

'II \\ i� p. outras pessôas, sem sua ',ADVOGADO, '

-1-" com séde em Joinville e ·São Francisco do StIl; está em I
ordem ou etiqueta.

"

,
" Guaramirim, Maio de

j
, condições de, também, ac�itar causas, para aquelas Co- 1961'" Escrit6r�0 ao 'lado, da Prefeitura

Bem maiores onús para seus constitui,ntes. In' Waldemal' Larsen JARAGUÁ DO SULI-I
marcas, �.

'1lI1 'Proprietá io . da. :florí-.
ii 'I _, "i!!II_li.�lII!EIIlE!i!!_5i!!i!!I-!l55!IIII1_ ==. cultura Guaramlrlm. �1V"'"""""-"(Boo.,,,,-,,(bif��-t�""'"''_'-'iI)o,,,.-r.l�

CORREIO DO POVO

VENDE-SE:
terreno c/ 80 morgos com case- rancho,

arrozeira pronta pata 300 sacos e terreno pararnels de 1000 sacos - mero - água _ deixa
60 porcos - 10 cabeças de gado, galinha ele.

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

'1 terreno de esquina na cidade c/ 15 x 35.
1 lote na Barra Velha, ao lado Hotel Krause.
! lote em Ouritiba, 12x40 no asfalto.
1 áreö na praia pare 2,000 101es, vendo

inteiro ou parte.

COM PRA ,SE

1 área de 8 a 12 morgos, sendo parle
vargem.

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

ALUGA·SE

1 Engenho de arroz completamente moo
rado, inclusive com 3 casas de moradia.

t sele com vitrines própria para Comércio.

Melhores informações com o sr. Vitor
Zimmermann - Iaragué do Sul - Compra e
Venda de Imóveis.

Marque encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguapdente rnapea

COSTA
Fabricada e engarrafada por

Ilanoel F. da Costa S, A. . Comércio e Ind1ístrla
Itapocuzmho - Jaraguâ do Sul - S. o.

A Velhíssima aguardente marca COSTA
é encoriträvel nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, ,Bar Pulli, Bar
Rodoviário; Cine Bar e C. 'A. Baependí.

'Velhíssima aguardente marca COSTA
Símbolo de qualidade e tradição.

LOTHAR SONNENHOHL
AI, Mafllchal Dedor. da Fa.sIeG. 84/.8
JAIAIUÁ DO SUL EIl, d. SI., C.I�rlaa

SABADO DIA 27-5-1961 Página' 3

Novos Preços Mínimos
para Produtos Agricolas

rF::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::t'':::::=::::::==:::::::::::::::=::::::·��
li falfIlIDlálCllal AV JEN II liLA\ II
II II
ii u
ii !!
II Recem insralada à Av. Mal. Deodoro, nO. 412, ii
ii DO Edifício Leurprecht, para servir ao distinto I'ii público do Município i!
II ii

II II
III

Medicamentos nacionais e estrangeiros i,'l
II Perfumarias em geral. II�l BOM ATeNDIMBNTO PRBÇOS MÓDICOS u

ii H
ii Direção do Dr. Elisaldo Leutprecht -ii
'I I:

ii Pedidos pelo telefone 287 ii
I I:

II! Coofie o aviamento de suas receitas à li
I Farmácia AVENID A

ii

�:::=--=::::::::::::::::-.::::::-:=::-.:::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::::...-=::,j)

C o n sul t 6 r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

�;�=:::�==���:::=-----==���:::==::::::::::::=;::::::::::::::::::=;�Is '1

II I. It II • e I • UI e _ .. • •..
-

ii
II
li

ii
li Medicamentos e Perfumarias
ii Simbolo de Honestidade
!l Oonfianea e Presteza ii
ii A que melhor lhe atende !i

,f! e pelos I?eilores preços li�:::::::::::::::====::::::====::::-'.===::!J

Dr. ferDando ß. ipringmann
- JARAGUÁ DO SUL --

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

(ji!!E8lil8__'_��_OO8�
.

'

FOTO PIAZERA
DePRONTe Á PRePBITURA - JÁRAGUÁ DO SUL

A t e n ç ã o Estrada '

Schroeder, Rio da Luz,
Luiz Alves, Vila Itoupava
e 'redondezas!

,

fotografias em Geral - fotocopias de Documcmtos -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A Iseelido. atende a domicilio é tombem
I em lo-:alidades vizinhas 11
(j�1Iil!B1!!'IIi1I8S8 i!!I! !!II! � ;w iii:�_ • !lIii ê1I!! __,�
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Salda de guarda - Um sa
cerdote atravessava no seu

�'!!�Óe�t�,e� h�:e�ä�raS�� Terrêno terminantemente
João, vindo pela Iptranga, proibido a fim de caçar;
quando o guarda apitou fa- tirar cipó, palinHos e de-zendo-o parar" mais deIDOS.
- Desrespeitou o sinal heim?
Está multado! gritou o guarda Não me responsabilizo
sem notar ,c0Dl: quem falava pe'lo ql,le possa. ocorrer
e sacando o·, seu caderninho, aos infratores.
Depois, .olhando melhor, viu
que o motorista era u� padre. Alfredo Levérenz, Tita-PereiraEntão debruçou-se ao ouvido '

.

do sacerdote e dfsee depres. rr================n
sa, voltando ao se:u pôsto:
- .Reze três Av6's·Marias e

Um Pai-Nosso. prá ,mim � está
perdoado.,'

,

'.:_x- l-

O júiz, conciliad�r, quer pa
cificar um,casal, 'e dirigi-lhes
essa pergunta: ,

«Vejamos: que ]J,ouve ent):"e
vocês, durante a briga?»
O màrido logo:
'"Uma marmita, seis pratos

e duas frigideiras!»

sÉ VOCÊ Jara-
.

guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver sa na Sociedade
de Cultm a Artistica.,
Ela, necessita do
concurso de todos
para proj�tar a eule
tura de nossa terra.

ANO XLII

Imobiliária Lazzarís

JARAOUl DO SUL (SÂNTA CA,TARINA)
'.

SÁBADO, 27 Df! MAIO �
Df! 1'961'

" Ötímos lótes para construção de casas
resírtenóíaís, no centro d'á cidade, 'oferece I a

Imobiliária Lazzaris. '

VENDE-SE
Uma casa de 38x31 e outra de 47x40,

no centro d'a cidade.

COMPRA' E VENDA DE IMÓVEIS

Informações com: VITÓRIO LAZZABIS.
Rua Domingos da Nova, ,283 - Telefone, :i03 -

JARAGUÁ DO SUL (SC)..

EGJTAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

ARQUITETURA DA' DÉCIMA REGIÄO
EDITAL N°. 85/61 ,

,_' ,..
,

• fr,

Nerother Bund-,
visita' cordial

Pelo presente, tórno público, que o Sr. José
Nilo da Cunha requereu a êste conselho o registro !o.. ----�------
a titulo precário como Construtor, para o Mqnicipio
de Guaramírim, de acôrdo com o parágnato' úníco
do art. 50. 'do Decreto nr. 23,569 de 11 de dezembro
de 19b�

,

.

Fícam pois, convídados 08 profissionais in te
resssdos, já registrado neste conselho, a se pro
nunciarem a respeito, para o que, lhes é concedido
com o' prázo de 30 'días, a contar da publicação
do presente Edital.

Florianópolis, 10 de abril de 196t.

Eog. Civil - CELSO RAMOS FILHO
Presidente do CR:EA - da tOa,. Região

Aos-: plantadores � • �
.(Contlnuação da la. página)

da República. neste Estado, afim de que indague e

investigue o· quanto ha de verdade nas 'I:nhas que
se escrevem neste jornal, a quem o sr. Prefeito
costuma chamar de "pasquim�'., Que se investigue
a razão de ser de uma exposição agro-pecuária,
que normalmente nada custa à Prefeitura e que vai
fazer a primeira em franco desrespeito à tradição
dos colonos, que já estão na 8a. mostra de produ
tos. ,Que se investigue as rdzões do recolhimento
do funcionário. Que se investigue a razão porque

'. f·
se quer acabar com ,a ,Associação Rural, usanqo do

Dr. Walq,emiro Mazureehen, talante administrativo para conseguir os· seus obje-
CASA DE SA.UDE Uvos. Que' se investigue porque quer entravar o

órgão encarregado de estfmulo à produção, tão
Rua Presidente Epitacio Pessôa N·. 704 preconi,zada pelo Presidente da RepúbUca em recente'

(antiga residência de Emanuel .Ehlers) Expo�ição Agro-Pecuária de Uberlândja. Que se

Clínica geral médic9 - cirurgia de adultos e crianças investigue a incoerência da edilidade. demitindo
- Parto� . Diathermia. Ondas curtas e Ultra-curtas funcionários, à titulo de economia e, em seguida
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Flectro-cauterizaçào designa outros,. como o foi o caso do Serviço

- Ráios Intra-verm�lhos.e aLUIS. Eleitoral. Que se investigue o estado' lastimável das
.. ÍIIIII..I__�----...-III!I--.1 estrádas do in1erior, enquanto se gast(Jm preciosos

e indisp�nsáveis cruzeiros' em exposições que não
beneficiam a ninguem. Que, ,em seguida, se faça
ouvir deste grande Magistrado o que. êle' entende
por administração. E () ,sr. Prefeito terá de respon�
der muitas questões sôbre empréstimos' em 'Banco
do Brasil, em' financiamentos de caminhões, tratores
e outros implemetJlOs, com o beneplacido do Minis
tério da Agricultura e, certamente, terá de responder
porque se delicia tanto em perseguir aquele que,
embora, servindo num regime adverso, t�ve:' a' co
ragem ,de se incorporar as forças. janisfas e que,
só por ter assim pensado sofre vexames de to�a a

sorte. Terá 'cabimento a· mágoa do. P.refelto?
Aguardemos,

Entre o I?fi;no, Mosela e Nahe estende-se
uma cordilheira romântica, .

quase totelmenre co

berta de árvores:' o Hunsrueck. O turismo, via
de regra não toma conhecimento desta ,região,

.

apesar do andertlho encontrar esjradas belísslmes,
vales encantados e uma' extraordinária riqueza
florestal. Num dos seus vales, encontra-se uma

antiga ruína: O castelo de Waldeck. No seu re

cinto nora-se tim agitado movlmenro : Jovens de
todas as partes de Alemanhe reunern-se ali poucos
días antes do fim do ano, pera empreender �
a,nliga ,e tradicional marcha pelos vales e monta
nhas do Mosela e Eifel cobertas de neve,
que se encontra noutro lado di> río. São o� cha
mados membros da Mocidade dos Nerother (Ne
rother [ugendbund), que desde 1920 têm ali a sua

séde fixa. Mas para aqueles que atravessam o
,

Mosele e dirigem -se pare o Eifel? Nas vizinhan
ças do pequeno lugarejo Neroth, encontra se
uma antiga caverna de pedras vulcânicas, chama
da Caverna de Neroth. Ali reuniram-se em 1919/20
dez rapazes para formar uma aliança juvenil, que

.

se baseia nos ideais do Wandervogel (passaro
ambulante) de Karl Fischer e persiste até hoje.
O Nerorher, Bund tornou-se conhecido 'pelas suas

excursões que se estenderam não só pela Alema
nha, como pela Europa. Grupos vlstteram suces

sivamente a Persia, a India, 'a EscandiDávi�, o

Oriente e o EgÜo e, em' 1931 empreenderam uma

viagem que compreendeu �. América do Sul e Cen
trai, seguindo até o Japão. Após a guerra houve
o reinicio dessas atividades. Em 1960 surgiu um
novo plano, compreendendo meis uma vez a' arné
rica central e do sul. Dez moços formam o atual
grupo que visita os países americanos pare levar

. canções populares e peças reetrals, empreendimen
tos muslcels e danças folclóricas, numa saudação
aos alemães de sua terra longínqua e aos seus

descendentes. As suas apresentações tem alcan
çado desusado êxito. . lereguä do Sul está no ro

teiro desses jovens idealistas do Wandevogel, de
vendo apresentar-se dO público sempre ávido de
novidades em um ainda não determlnado local
de nossa cidade, em data que, porém, jUollixadl: 17 de
Junho de 1961 ás 20 horas. O públtco exigente
de nossa ciáade póderá apreciar mais uma demons
tração de mocidade vi�rante a trazer o calôr de
seu entusiasmo e de sua cultura, eupopéias. Os
moços que nos vfsitarão são os seguintes: JosefMu'
eller, RoU Hustedt, Ingo Ingendahl, Helmut Krau
se, Lothar' Le_chtleiter, Jorg 'Heinrischs, Rainer Ko-

Ilb'
Armin Plorin, - Peter Pahn e Manfred Baums.

Uma apresentação única a que ninguem de Jara
guá do Sul, Guaramirim ou Corupá dev�sse. fal
·tar. É desde já, um convite mais cordial.
,. r �

, , ,

rlquese na terra e, agora
vislumbram uma recom

pensa, pelo cuidado in
gente ao arbusto produ
tor da rubiácea. Assim
sendo, coube aos

propugnadores da faixa
lltoranea catarínense a fe
liz íniclattva da criação da
Cooperativa. dos Cafeicul
teres .de Santa Catarina,
também 'conhecida pela
sigla "Caíesc", que terá

- a sua séde na cidade de
Cemboríu, principal centro
produtor de café e com

'jurisdição em todos os

municípios produtores da
rubiácea do nosso Estado.
A presidência coube ao

Dr. Rodolfo Renaux Bauer
que também é diretor, ge
rente do 'Banco INCa.
Não poderia ter sido melhor
a escolha'

. a per
sonalidade para ocupar
tão destacado cargo no
novo organismo, pois que,
o Dr. Rodolfo Renaux
Bauer é profundo conhe
cedor da economia carart- Por Correspondência
nense e de modo perncular 'Acham-se abertas as
um acompanhante, atento matríeúlas para os cursos
aos assuntos ligades à de taquigrafia por cor
lavoura do café ceterí respondência do Instítu
��n�e: Dando os p�ssos to Brasileiro de TaquíIOIClalS pa�a a re�hd,ade grafia, orgão fundado emda economia cateelre do 1944 e reconhecido de
nosso Estad<:, o presi.dente I Utilidade Pública. O curoda Coop�rat�va designou so compõe se de apenasuma Comlssao local, com· 12 lições, após o que se

posta. do:s, �rs. O�w�ldo rão conferidos diplomas.HeusI, yltorlo .L�zzarls. e' aos' alunos aprovados em
o Prefeito M,uOlclpal, �flm Exame Final, também porde que conVIdem os mte- correspondência� Os in
ressados na cultura do teressados deverão escre
café, para que compareçam ver dando nome e ende-

rêço para a Caixa Postal
no. 8934, São Paulo.

-R'II.IUIJlG- '.;._"-- ....,.--C
•.•

a uma reuntäo que deverá.
realizar-se no Forum local,
às 10 horas da manhã de
domingo, dia 28 do correu
te em .que serão epreciados
os morívos da constituição
da Cooperativa, fixação de
preços, posto de compra
local e outros assuntos de
Interesse, As autoridades
e os plantadores não de
vertarn deixar de compa
recer ao. conclave que se
anuncia deveras Interessen
re pare a economia cefeei
ra dos murncrpios de
Jaraguá do Sul, Corupá,
e Guaramirim. A reunião
em eprêço, será presidida
pelo sr, Dr. Rodolfo Re
neux Bauer. cuja chegada
a nossa cidade, esré pre
vista pera as 9 horas de
domingo próximo.

2 indicado
IlOICaaGlI de
fraqueza, pell
�. magreza •
futio.
Em Bua f6,.

mula enlrllID
Vanadaw d.

<e6dio. Ucltltaa, Glicerofoefatot.
,:PepelDa, DOll • Cola. etc. de
�o pronta e eficu DOI OSIlCl8

ire fraquesa e aeurasteoias. Van.
'

_öl ê indicado para homeDlt DUto

1herea e orianças, nodo sua fó...
,mula IiceDciada pela, Saóde 'Pu.
Wica.

-

Curso gratúito
de Taquigrafia

IA
., .

:magoa do ...
. (Continuação da la. página)
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