
,O Deputado Sérgio Magalhães, do Estado
da Guanabara, apresentou projeto de 'tei,' em
que deseja',transformar os inquilinos cem mais
de 10 anos de uso da locação, em proprietá-

': rios, mediante condições que especifica no corpodo projeto. O assunto levantou, vivos debates
de 'parte a parte, pois que, enquanto a Asso�
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OS' il1qui,lfnos'serae OS donos'
Recorda-se, à propósito, que o deputado Sérgio
Magalhães foi' um dos candidaios ao governo
da Guanabara, oom apreciável votação. Imaginem
ós leitores, o que não, seria oapaz o deputado,
si lograsse vencer as eleições e se transfor
masse -em governador de, um dos Estados mais

em causá. populosos do país,

cíação dos Proprietärios protesta veementementeI

centra a formula brutal de . apossamento da
,

propriedade legítímamente conquistada, a Asso
ciação de Proteção aos Inquilinos bate palmas!

. \,/
e promove manifestações, vízando beneficiar, r· I .

os 'seus associados com o projeto
I. '.

Novo De�egado do'
, Impôsto de Renda
Em otícío

. que nos dirigiu,
o sr. ,Henrique Abreu de/Santa.

Ritta comunicou-nos que vem
de assumir 8S funções de De
legado Seccional do Impôstode Renda de Joinville, para
8S quaís. foi designado pelo
Diretor de.Dtvísão do Impôsto
de Renda, cOJ;lforme Portaria

r

I
nO. 327, de 13- do corrente,
J1Ubllcada no Diario Oficial de
17 do mesmo mês.
Agradecemos a gentileza
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2·137 o sr. Henrique Abréu de Santa.: Ano XLII JAR�GU ,DO SUL, (Santa Catarina), Sábado, 4 de Junho de 1961 -

Rittapelahonroaa investidura.

Orgão de, maior p�netração no interior norcíeetd 'catarif1erise �

.'
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BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL J "Artur Müller Sociedade GriJIicll A�enidll Ltdll.

Vereadores' impetram Mandado de Segurança
centra CI l\fêsa presidida pelo Sr. Erich BaptistQ.
O mandado inclui vereadores e o Prefeito M�nicipal

S'e'fg" 'u '[ a' n ç'a-
Cartas

Empregado, Nesta: Soube que o salário mf-
.nímo foi alterado. É gerdade?

RESPOSTA: Nãó. O Decreto n. 49.119-A, de
15/10/60 foi alterado pelo de n: 50.502, de 20/4/61
e alterou a constituição de sub-regiões de Salário
Mínimo nós Estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia.
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Gr ande do
Sul e Minas Gerais. iEm Santa Catarina, o novo
Decreto beneficiou os empregados dos Muníoípios .

de Ilhota e Lauro Müller, passando de 3a, para Ia.
sug-região, ou. seja. o salário'mínimo que era de
Cr$ 6.400,00 passou a Cr$ 7.200,00.

e CO,nsultas

/

,

Deu entrada no Juizo criminosos, entre lies pon ..

da, Comarca de Jaraguá tiücendo o fechamento da
do Sul, em data de sexre- Prefeilura, quando falta
feira última, o mandado varn poucos minutos para
de Segurança' que 'os ve- o 'início dos trabalhos
readores da UDN, ôrs. Dr. normals 'da Câmara, na
Murillo Barreto' de Azeve- sala do Forum local. O
do, Victor Bauer; Valeriano assunto foi amplamente
Zanghelini e' o vereador comentado pelo nosso ior-

, da' -bancada do PSD, sr, Dai, bem como condena
.Vttôrio Lazzarts impetram mos a eleição de uma
centra ,08 vereadores do outra "Mêsa'", por, parte
PSD, srs, Erich Baptista, dos . vereadores do PSD,f
João' Hermilio Cardoso .. coadjuvado pelo vereador
João Mathlas Verbinnen, Albrecht Gumz, esta pre
Henrique ßoeder, Raimun- eidida pelo Sr. Brich Bap
do Ernmendoerfer e o ve nsra. Dentre os 2.781 Mo
reador da UDN, ·sr. Al, nicípios b'rasUeiros, havia deHberação dos m-embros
brecht Gumz,' bem como o de Jélraguá do �ul, a da Clfsa que eomparecemcontra o Prefeito Municipal possuir duas CâQJaras Mu- ás sessões presididas pela_de Jaraguá do Sul, sr. nicipais,coisa dig[)a de ser primeira presidência, resol,Roland Ha'rold Dornbusch. publicada na' secção do veram contratar os servi
Recorda Slt, à, propósito "AconteCe � Impossivel"; ços profissionais do ilustre
que, no mês de fevereiro pelo disparate e atentado causídico. catarinense, sr.
,do correnre ano, foi. eleita à

'

coisa' constituida. A Dr. Paulo' Medeiros, afim
,

uma
\ Mês� administr-a:ri\;'CI primeira Mêsa adminJstra- de que, perante a justiçada Câmara Muni�pal liva' é presidida peIn Dr. se faça pronunciar quaisde Jaré!guá do Sul, no �a- Murillo Barreto de Azeve ..

, das duas Mêsas está inves
Ião do Bar Marabá, em do, pertencente à UDN, a tida de legalidade. Assim,virtude da. pra,rica de, át�s, quem os cantadores de pois, dentro qe poucos

sarjeta apelidaram de "Cê- días, estará a justiça local
rnara particular" e a outra se meniíeetando sõbre um Curioso, Nesta: O que é que se fala da Biblio-
era presidida pelo sr. caso "suigenerts", no Bra- téca Municipal. Pode nos mformar ?Erich Beprtsta do PSD e sll, qual seja o de uma
a quem dava acolhida o Câmara Municipal contar RESPOS'.CA: Por enquanto a sala está em
P Ieit M

. -

I n d MA A fase de reparos e �ínturss, como de resto todo ore el o UDlCIpe , sr, KO- com uas esas, popu- êdi 0- liâ foi I .

bland tHarold Dornbusch. leçäo jaraguaense está an- pr IQ. assu�to, aIS, 01 mumeras veze� a or-
Como eré ago(a não hou- siosa pela solução, prlnci-. dado por �ste Jornal e, .. parece, que o Prefeito está
vesse sido decidido qual- palmente, depois dos Ia dando ouvidos aos no.ssos Justos !eclamos .. gua!lto
quer maneira da Câmara mentáveis acontecimentos ao que �á com o conjunto que fC?rma abipiloteca,Munlcipal de Jaraguá ds verificados com o fecha. será motivo de_ oportuno pr�nunClam.e�to, SI a tantoSul, voltar à legalidade. mento da Prefeitura, bem formos campe idos, 9 'que na�� a?��d_Jta,m�s:__os vereadores Murillo Bar- como com as cenas de J. B., Nesta : É feriado o dia consagrado ''areto de Azevedo, Victor' verdadeiro Far Wesf no Corpus Cristi?Bauer, Valeriano Zanghe- interior da Câmara, onde
linl e Vitório Lazzarls, por os vereadores pessedlsras RESPOSTA: 1!; dia de Guarda Municipal. Lei

nO. 14, de 7/10/59. Obrig� a suspensão do trabalho.não satisfeitos com os tra- .

,

balhos, mandavam os fun- Empregador confuso, Nesta: Quais são, real- ...

cionários da Prefeitura I mente, os feri'ados Municip�is?
apagar as luzes. da Sala

.. ,

. .,
e que, não' conseguindo RESPOSTA. QueIra anotar, por favor. LeI 14.
os seus objetivos, tiveram de 7/10/59.
o desplante de tirar' os 1) - Ascenção do Senhor (variáveI).
fusiveis do contador, para 2) - Corpus Cristi (v�riável).impedir que os vereadores 3) - Assunção de Nà. Senhora - 15 de agôsto.
da UDN e um do PSD ,4) - Imaculada Conceição - 8 de dezembro.
pudessem continuar os 5) - SegundO dia de Natal - 26 de dezembro.
trabalhos em beneficio da 6) , , Segunda·feira de Páscoa - (varíável):coletividade. 7) - 2a.-feira de Pentecostes - (variáveI).

. C' DM a publici'jção do, nosso artigo sôbre
-,V· O' L U P I A' exposlçao eleitoreira. A primeira e talvez última,'os fesrejos do Dia do ColonQ, em

i
que que nos amarra,rá eternamente aos, empréstimos e àcon�enavarilos a' realizacão de duas exposições, escravidão de comunidad� q�e não sabe se governar.prinoipalmente po,rque éléÍs' feriam o.S rio�sos' usos ' . I

\

pela irresponsabilidade de algQ11s ,poucos, que não'e costumes, ,desde lógo; pessôas de bem. pre'staram; O O P O O' E:R sendo goverQo, acham de se divertir à cusla dosse à dignifiéante missão de cpntornar as dificulda- '

, . incautos, dos dinheiros dos cofres públicos_des inicialmente surgidas. ,Coube essa missão. ao .

\
. Pois bem, Senhores: a reunião suspensa pelo"

próprio ex-,p�esi�nte da Assocía'ção Rural,'sr. A,lpimo
'

-

sr. Prefeito, sábadb último., fói reaberta com o rê-}\anzler, desde logo coadjuva_do pelo atual presidente Porque são tudo; menos: homens de bem, de m�nte 'exame, na quarfa.feira última. pintosos "colonos"
\ daquela entidade,' sr. Joá'o Lúcio da 'Costa, dando areiada, x.erdadeiros jarélguaenses que qu�rl'm bem ,alf compareciam para deliberar do que nada eliten,'. os pFimeiros passos em,direção de uma pacificação, ao seu Município, que gostam, de' recordar para, dem. E o sr. Prefeito 1 falou,C1aro para que todosprop,ond9 dO Pre'feilo. Mlúíic·ipal a realização da

.

viver, : que' vivem para recordar aos antepassados, ouvissem e se apercebesse�' da responsq._bilidadeExposição ,n,um I«?cal, a,de(l[�ado; somol o) é o ,Pôsto ,

,

que honram o QignificaI,lte trabalho dos pioneiros. que pesari'a sô'bre todos, nas deliberações, que nãoAgro-PecuarlO J@ao Cle.ú'Ptí�s, VistO que, .. de outra \
. Que bl\:ncam com as datas consagradOias dos outros podiam ser de brincadeira. Preferia fazer a exposi-fórma, as desp�sas a :;;�tem suportÇldas seriam de, 5� põe �áscara, simulando um "ca,rnaval em pleno ção no Pôsto -Agro�Pecu�rio, cpm (j que poupariagrande vulto e poderiám 'compromet�r ',a siludção , mês' junino. Homens que não querem bem aos seus precio.sos cruzei,ros, que' faltam à Municipalidade.financeira do Munic�pio. O sr. Prefe'i'to, é!o que 'n'os' semelhantes.' Muil<)" menos ao seu ,Muni.cfpio, a quem O sr,.' Julio Zacarias Ramos; não sabemos que ins-C!l)ntararn, mesmo sob o influxo! que o' artigo recem sacrificam, só pelo gosto d� um ,pouco, de: poder. trumento tocando, ne�sa banda adminisrrativa na, publicado provocar.a, resol�eu ,'suspend,er 'a re'união E muito menos ainda, à p,rópria administração que,' Prefeitura Municipal, .propôz uma votação, através. rríarêada para exanl'inar melhor a pro;posiçã9 qu� r si'até agora não tInha mais 'c,amisa, de tão pobre sIa qual se constatasse, si a exposição deveria serHnha lógica, e vinha de encontro" dos, interesses da e mal, aparelhada financeiramente, agorq acabam de' feita 'com o concur:so da Associação RotaI, lá no·coletividade. Já naquela reunião ho,uv.e� esbraVeja.' tirar as cÇllças', expondo o nosso ridículo\aos demais - Pôsto Agro-Pecuário. ou si deveria ser feita, ali,mento por par,te dos ps�udo agricÍJlfote:s� agora' membros das demais comunidades catarinenses. E nas ,barbas da Prefeitura, em pleno centro da cidade,fantasia,dos' de salvadóres dos colonos. Colonos, não hã jeito de chamá los à razão. A ce'gueira pior onde .se vài expôr anjmais. que normalmente estão,. Senhores, que de agricuJlura não conhecem nem a ,é a cegueira de quem não' quer, enxergàr. Do abru-' pr:oibidos' pela higiene, que (> Pôsto' de Saúde' .nãôenxada. Mas conhecem' a intriga, a politicalha. talhado que quer mostrar a sua fôrça. A volupia do consente, por mori,vos óbvios. 'A votação não seArrastam os homens,' bem infen,cionados e desavi- poder, de ,quem não tem poder" porque, quando muito, 'fei e'sperar. Cédulas adredeJIlente preparadas, umasados. Em que, cpntaJfi, corí,seg�iram arraStar o sr. apenas, ajudaram ao Prefeito a spbir as escadarias. cdm o nome "Prefeitura", e outra" "Posto", ,(d<lf,Pr�f�it9, ,a quem por isso, castigamos duramente Um poder temerário, dentro das muitas voltas do 'porque se supôr \ não passar tudo de uma farsa)por se 'ter prestad� a tão avIltante papel de des.. ,mundo. U�a brincade'ira de mau gosto, de quem deram, 31, votos 'pflra a realização de duas ExpositrQidor da.s no�sas éoisae," dos, ,possos u�os, dos' possui o' brinquedp e não sabe brincar. De quem' ções e 10 votos para uma exposição em conjun'to. '�ossos' costumes, da nossa tradição. Em troca de ','quer ,b�ncar colono, mas esquece de gUÇl,rdar 'o E

.. gente muito bôa aU compareceu, como "legitimos"um, p,unhado ,de i,nrel'essê;"�oUlico. Em troca de inte- . fraque' e a carrola. De quem quer ser salvador dos.: 'colonos em pról de ,.uma justa causa Uma, causa de\,esses inconfessáveis, onde �e mistura a honra e o' humildes, m,as esqúece de ,por de.'quarentena a ba-.. fancaria. A SOFte já eS'tá selada. Basta aguard�r obom nome do honesto colono:' Brií�cam com' ii data,. jul�ção aos 'seus sup�riores, Pura fantasia que não
c,@n��grada ao colono, porque não silo' colonQs. ' conv�n.ce ,<,ninguem., Até., 0_ PPvo já' desconfia' da (CONTINUA N� ULTJMA piGIN'A)

,
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j I,qLAND.O �EpRO,PEREIRA,' T" 'ó .' Rainoldo Bornhausen e' r===:::c::;::::::,:::::;::::::,=?::::::;;Y':::::--:::::::.:::;:--,=::::::;:l:=--=�.:'I'boradores. .• ,t .,
_ ranscorre no pr xlmo- ' , , fi

.

't',' .��� , '1:'-) ". �mr ,,��ta', �e. am,anha dia 8, mais uma dafa. na. ,Maria José, d� Cú��a II • "" '., ' , II

,or::01n�:ri:ra.l::'·�:�:��i�I�;' ��IV;�s����i�a:of���i������ ���fc�ae:oFr�i���:�r�!?::�� in:�:i'r���i�����i:m!�i�O� II lFalrmálcfi2l '�A"W IE Nlli'lThA ti
.

r
I ,cat,ar�neDse. ", " ,�.a ,So�,e�ade �. Aven!da., �m Porto Alegre. residente nesta cidade, ii ,,' '. ':,.' . , ' .

f
. li

=------...........---....; i Aod.l�tlDt9tamy.�.rsarJan-, "Correio dO Povo",'as-Ifilho 'de Dorv�l Bornhal:l- II Recem instalada à Av. Mal. Deodoro. nO, '412, li'
, te. al,meJamos ,votos de Bocia-se às inumeras ho- seu e de MarIa Bornhau- ii no Ediffcio Leurprecht, para"ser-vir, ao distilJto II

VENP.E':SE.. perenes ,felicidades.
menagens Que lhe serão seu. li púbHco do, Munfcípi-o -i!

/'
'.

.

"'.
{ D' tributadas nesta,data, cum- Ela. brasileira, solteira. II ' ,. (,

" -' .
. ,ii

Um terreno situado e'm ia 5:.. primentaodo.o com votos industriaria, domiciliada e iii .Medicamentos �aciona!� e' estrangeiros '. fi
�tapQc�zinhç (Sra.! t�zJ:a) ,-:4- O �r. Inácio !?wà�elli; de perenes felicidades; rssldente nesta cidade, li Perfumarias em ger_a/. licom.' 16�.morgos �� �err,a,' .J. Jovem MarIO, fIlho' _ o sr. Fra:ncisco Fis- filha de .'José Marcos da Iii BOM ATBNDIMBNTO

.

._, PREÇOS MÓDICOS IIhavendo casasl e, diversos. do sr. Waldemar Rau. re- cher Jr Cunha e de Maria. Arins I
.

,

I:

ranchos. Införmaçóe$ c-om sic;lente em Estrada Nova;
:- ii �arorinha Neli Luzia da Cunha., ' ii" Direção q!> Dr. EUsaldo' Leutp'iécht iiii sr. Severino. P�dri.· Ha- (' , éII:, garotinha, Maria �chmitf, filha do sr .. Edgar Edital N, 5.061, de 2fí/5/61 II

"

Pedidos pelo telefone "'1J)'l �.' iipocuzinllo- JHraguá do Sul.. Le_ocardia Schmidt, filha

SMchmiU, residente em Rio
Silvioo 'Petry e' II. Confie o avJamenJo de S'uas-"re.ceitas à il

I!m5l!iiil!lEli�!.......I.!i!!!i!ll! li' 1�!1 e=-r... Ia olha;
.

.

:. Matilde Pavanello II Farm,ác'iia 'A'VÉNID K ' ,�n /

I i� R.··. '. J �fR.�
"

'sO E LT E ,R �
filho �o J��eGu�:�:ri�� Ele, brasÚei�o, �oliei�o, �:=' .

:::::::_::::::==:::�-:::::_=:::::::;:::==;::.,.�'- .. ::-P
... V

_ ,perstaedt, residente em lavrador, domiciliado
�
e
=================,=======��I I,CIRURGltlO DENT/STfI I ltapocuzinho' residente ne�te distrito. ,- ;' """

-
-"_ �-"_-., r .. _-- ,--,

_ O sr.' Waldemiro em Ilhade Figueica,filho
I \' ..

"

· qbtur�ções sem dôr Loewin, nesta cidade. de Miguel Petry. e de V'
�

EN ,O E'_;;S.E ,,<.".. Modetnissirn� 'Airn'tor!' �limina qualquer trepi- I .

.
Maria Stei�el�n Petry ..

I; :.. � ·tr "/", "

-

.

A

•

:l: D�a 9: Ela, brasIleIra, solteIra,
. daçao. e qualque� sensaçao de dor.

. m "o
, :,.' • • • industriaria, domiciliada e

I ." ",
,

,� "

:, .. 'iii'l' "0
- .A, sra .. �1�lré:l P.lc<!"I;" residente neste distrito,

. C:LíNIC� ...,... ,CIRURGIA - PRÓTESE
I

- a sra, .�hce, esp,?sa em Ilha Figueira·, filha

I R.AIOS X
{_. ,do. sr: �varls.ro\ Mo�.tel,r?, de Aleixo Pavanello e de

•

j.. '.
\

� 18 reSIdente ,em Cor�pa, A Emilia Pavanello."1 Consultório: Av. Getulio V'argas, 1?8 I '-,a sra',Wanda, espo�a\. .-
::

(A' [).,. dA')' I
do sr., Bernardo Kramer,. Edltal"N.5.062. de 26/5/61III' �,' , nexo ao 'eposlto a ntarctlca residente em Coru'pá" S h' \11, ,

_'
,

. '. "', '
. Alexandre c warz e

�. ';l' 1im=z"eH' à�I;--li--;aEll ti ii :1: '.i ,L. a sra. Ma�ta Sélf!�.r.. Aloni Kuester .

',' ". ,._" i,
.

- a sraó, Marta, esposa
'EI b" 'l" I' If"': n.1:''''' R"

.

r\BR a,' S' .. , ;"! do sr.' Giardini Lenzi, re- t
e, rasl ßIr<?,. �o t�Iro,

\.
..� ... ; '".:.r- ,I;i;i·_,tl: ", -'v'

, n - ::\:" .:..J 'sidente em Estrada" Nova;1 ]êvrador. domlCth�do. e

.
, ,'.f" , '" " ., .", ': ", .

� _:.., .,

A
.. R reSIdente ,ne�te distrito,

'\
; "'PêftÓliio,TBj:ê:isiIeiro

.

g/lt.cr-�,"'; ',� ':�pg�i'�; JOr��� .,lJ�I��� �}. e.m -Três 'R!os do Nór�e�
, "

..,'. I, ',- ., ,<: ' '....
.

"-7" o 'jovem.lnwaldo Len- fIlho de E�ICh. Sch�arz e
. ,

, Comuni'ca'inos' àQs Snrs.. Contribuintes qJJ.�- ·kei· filho' '(j,o sr." FrlrZ Leo- de Amanda,WI�hoeft Sch
estamós, efetúando' a "entr�ga das OBRIG:A<;qßS 'ke residente em Rio da warz.

reÍativ8s, as
.

c�mti'ibfiições compulsórias feitss1' à Lu'z' ,', - f Ela, br�sileira; solteira ..

PETij,OBRAS - Petróleo Brasileiro S/A. -:- np e'xer- ...: a srta. Iracema. filha doméstica. ,domiciliada !3
cicio dA 1957

'
. ,",

d E f M'
. residente neste distrito, eil

� "0; inteJ'�8s;{dCYsi'<quéitam'dirigir se ,à A'gêIÍ�i�: 's�es;ie e�� ���. It�;�c��- Três Rios :dO Norte, filha
lo.cal 'do 'BANeO' INDÚSTRIA E CO�ÉRCIO ,DE, ',' de Le.opoldo Kuester e q,e
-SANTA CA�ÂRIN-A S/A'� -":"INCO", Rua: Cel..Emilió ��OP9LDO MALQEIROS dR. HtldaI_Kr�t"sch: Kuester.,
Carlos Jordan, nr. 1 tij,' aürante o p.eriodo de ,20 Transc�rre nó' prÓ�dnío EtÚt;f N. 5'.'063; de 26/5/61

< '" ,.'

de maio a"20 '-de,·agQstO dec1961, munidos das Guias dia 9 o natalício'do,jovem 'Ed' "�db SBd'
, 1 Engenho de arroz,'completament.e moo-:- � 'dá ,Gontrib1Jições"r.�8pe�tivas., .

' ,
,

Leopol�:?' Mblbeir.o� ':dr .. ' í >'A' ��r;·, La�the�d� tado" inch,lsive com,3 caSé)s de' moradia.
"

,� Jara.guâ do 'Súl,i2,O d� maio de,1261. .;1" funcionemo da Sociedade nge ma 91 o l\sald com vitripes própr:ia para -Comércio.
'; ;, Ele, brasHeir'b. solteiro,. .

".,' '. \ 1

, Eii___';';iS�i=i!!!i!l!=!I!!!!IJI-!Eiii!l: ,( ii UiEiIIIl_il_'-:r m==i. :l'av�ador,' domiciliado ß .

Melhores' infQ�mações com "0 sr.' Vitor

,I ;,::,. mJi-i\ �
0Uß 1D'"

J. �
,

� '� � 'I �::�a��:elf!te;�:u�if���i�od: ����aer�àf�ó�ei;�ragUá do Sul - Compra e

,

I� :,'1I)jr�. '.lv,l1]illf'llll:ll({J) ,JÓ)2l-lrre,u:,o _

�§lie,: .ffi��y:���. :�I: ,'��::�!�h �::�:�. e d�
""

'

,..,�.
,�I .

'

" -' "

'II
'

,i, :1, . l

Ela, brasileira. solteira� Ela, 'brasileirà, solteira; I domésticà; domiCiliada e

"iR'·' •B"G,�.��.,� (.:' ,: .' 1

'. ,< l'ili' d:b,�és,tica, "domicili.ada. e do�éstica, domicili.ad� e residente, DI;8.te' dist.I:ita;,,,i!V- n IIII
-' ,.; ','. lI, ""I' ,III. r�s,l(fe,n�e. p�ste dIstrIto. reSIdente neste, dIstrIto!' em ,Nereu Ramos, fIlha

1m'
, �; , Y, .. \

7
,

. ,� ,I " 1,'
.

\' '1"" "e�,� Garibaldi,.,_ filha de. á Estrada Vi1à Nova, mha de Hortolo Bressani ,e d�•

'. I' I •• , P.,',
" •.. ,

", .... "':('.' ,.�ct t'ciuIlenno teithóldt'e de d L' "'p d� tt' d ,'M
'.

'IT' t'" B '

'.,.:., . Com eseziltorlO nesta Cldlidé a' AV.I Marechal' Deotiloro : t .".
Y

_ •
• � Ul,Z" e ro I!d e al'l,a .ran mI. ressam

��I, .

. o'"
'

, '., . �,. l�., •.

'

"� .,.·l ��p,� �Sc,tiw\arz Leltholdt•. Aua FrB:nk 'Pe�rottl. E _para que cht:gue ao co:

1- ,da Fo�seca:n . ,!22, para melhor ser'vlr! seus c h.en t, es,. ,>

m'" Editàl 'N:' 5J€l64, de 27/5/61 Edital N. 5.065 de 29/5/61 nheclm'entode. tod<?s! mandel
,tA 't' t

'A,
b'

.

d' 'á
.

'E
'

't
I •
".

" .,', ,.' passar o presente edItal queman em estrelO In ,er.cam �o lU lCl rIO com os/ scrI orIOS· I indolfo Kons e Lino Sarti e 'LI' di"
,

iii
'. , "

,
'

,
"

, '

I
J , , -:

, sera pUI'J Ica o pe a Impren-
II ,de AdvQgacJa, DR. HERCILIO ALEXANDRE DA\'.LUZ, " "Isolde Fl1ank Pedrotti Edloa Màtia Bressani . sa�'e em cartório 'onde 'será

''''I �om séde e� JoinvÜle e Sãb Francisco do StJl;' está em, I
'

'Elê,�brasileir<;>,:.��ltefro" 'Ele" b:r;â�i1êir?,s�lt'eiro; afixãdo' d'ul,�nt,e 'I) dias., Si
'\

.•. ,_ P <' "t � ..' ". ,,", operárIO, '. domIClllado, e professar,· 'aonllclh�do e algllem souber de. algum Im·

Iii COn;dIQº.es �ß, ta.mbem, / ac.eItar ,c�'usas (;pa�a :aq�elas, (;J.G- .',;'.' ' r'9sidente tt;18st� 'd�s.trit«?,; r.esid,ente'\ em rSão ra�l?,"·�eàimen!.o aCUS�70 para 05

)11 marcas sem málores ,onus ,para ,seus constItumtes'" ;:. :::"em Ilha da·Flgutlua, fI-, �Ilho ,de "Genaro Sartl'e hns,leg�I;�..... ,
�

.

1 II .,. �, .

I '.J..,' ":.
"

'"
-

'

.._ .

'

',' ..
,
,,' . �J- �II�Q, 'de �ós� '�edro Kons; de {\ma,l?p�: ��rarR: 1 " ,f,\U�EA ,,MU�L:ER,GR(JBBJ\

������9�1�"�I���JI���t,�,�e�?�������.:· El���I��s��Irn, ,Obad.,

CORREio DO' POVO

• r ,

t

: t 'terreno c/ 80 morgos com casa-r.anéhO'.
arrozeira pronta' para 300 sacos e" terreno'para
mais de 1000 sacos - maro ..L. água _ deixa
'60 porcos _..:. 10 cabeças de gàdo, g'âHóha etc.

.

'-." ....

1 terreno com casa de maieriaC' residência
e comércio ótimo ponlo co"?: bom movimento..

1 terrêno de ,esquin'a �a;cidade c/16 x 35.

1 lote na Barrd Velha. ao lado Hotel Krause,'--
,

! lote em Curitiba, 1 �x40 no asfallq.,
L.áreéi na praia 'para ·2,000 lotes. vendo i

inteiro .ou parte.
.,

'

'.1

,I' CO MP R A'� se
.

,., ,

\ . ' �
,

..
'

1 área de 8 a 121I19rgoS: sendo' parle
varg�·rfi.
,)járea de 50j) a 7.00 morgas, ,p�óprio,p.a"a

. arroz. terreno brutQ.,'
,,'

A L, 'i.J Ô A . S e,�
-

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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v

1,'
.

O�@���R�ß�E�IO����O�"�P�O�V�O�'��"�'\�������l������'�SA�,B�AD�O�_D_I�A�3�6�-1�9�61��������,�� �__��P�,á���n�a�,�3'

I.\\,'I!· C@ß1lllij]]Dln�à�e. Agrncol21·,. r;:"i".=;�.�":;=="�rl 'Apotheke "Sob.. l,z,";'
"

" ,�
)

,

,

'1 .II, - JARAGUÁ ,00\ SUL 'II 'JABAGUA DO SUL)'!A., EcEono,mia-D().méstiC,Q ,��\ II, M'edicamentos e 'Perfumarias, ,I! ' 'MEDI�AMeNTE.UND PARFO,'MERJEN/.. ,
, '

tensêe R 'I 'I Simbolo 'de Honestidade "

, -] /\,
\ "X $1)�aO ura " , ii

I

-Oonfiança. e, Presteza ii, Das Symbol der Rechtschaffenheit, des('
- '. '.,'. ii' ""

, ; I! Vertrauens und der Dienstbarkeit, die SieI Senhora Dona ne Casa:
,I ' ii,' A que "melhor lhe, atende

,

>
I li

am besten zu den' geringsten Preisen bedient.� �s'�urar' é' um�" arte stmplese-egredével. Dada i! ) ,

_' .: e, pelos menores preQo�, li
11 i.!" �--====.I1

.

,.,1" a, sua trnportânçla e sua ulilid.ade �o, lar, �:::::::::::::::::::::::==::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=-:;::::::::::::!::::",,"=:::::::::::::::O ' I ,/ ,

',mulher � ,�����t�� �niar��a��i�,!�PaUI��I��'�sCe;���lci�� '{(::�";:::::::::::::;:::::::=::::::;�:::::::::,:::::::::::::::;::::::::�=::::::::::::::::::::::::::::::::::� !!!!!!!!!!!'!!!,!!!n!!!!!!'!!!r!!!_!!!!!!'!!!F!!!r!!!a!!!!!!'!!!n!!!c!!!is!!!c!!!o!!!!!!'!!!!!!'A!!!!!!'!!!n!!!t!!!o!!!n!!!i!!!o!!!!!!'!!!!!!p!!!i!!!c!!!c!!!io!!!n!!!!!!'!!!e!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!iInar suas propries "roupas ou 'de sua família. Há os ::·.':Ii Madeiras, assoalhos,' forros I"' 'I. ,M:�.D][CO Imais variados métodos e sistemas de Corte a Cos'
Cirurgia Geral de adultos e críançae CU--tu�a,espalhll�Dsel,nnassomei'o.Algunsmaisaperfeiçoados, 1,11 paulistaos, taboados, e '1111. níca qaral ....:.. Partoae-c-Operações - /outros menos, alguns' mals complicados outros mais

Moléstias de Senhoras e Homens.sim-ples. -.
.

,

'

,

'

I

!.II ,
madeíra em geral HI EsPeclaJls'a" em doenças de criançasDe qualquer modo o ensino dé corte e costure I Atende no . HOSPITAL DOS FERROVIARIOStem atingido quase tão somente á mulher 'da cidade. II Vende�se no Depósito São José, Ltda. II "(Clara Hruschka), das 9 as 12 'hs. HOSPITALA que vive,' =. zone rural, \.fit;a, por .véríes razões,

II 'II JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. r_ \ distante, deste� ':conhecimenlös., ,'I Rua Bxpedtcíonárlo Cabo Harry Hadlích 11 I COR 'Q[J pA..., SANTA CATARINA' ,

�

Visando' esta' parle, foi que o Escritório Local
'I" JAR.AGUÁ":DO SUL, t: ,

Sa,rita (rCatarina 1'11'dá, 'AcARESC. Jes01veurea li z_!:) r .um curs i nho . rios. �
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�dtas 15, �6�1 17 de meto, isto é, &,egu'nda. terça e ii Atende-se também os pedídos por encomenda II,

, quarre - feira passada pare 'as representemes dos O.S.M. \6:;.::::::=::::::::::::::::::===:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::=::-P,

de várias 'localidades. Inscreveram- se 12 candidatas,
comparecendo fie; .cursínho ' J 1. "Estas 11 senhoras e -------------.....-

senhoruas erern c representenres dos Grupos de suas
.locafldades. \ J"

'

, 'O, Grupo de Senhores e Moças de Barra do Rio
-Cêrro,' escolheu como .represententes a Sra. Evenita
Meier e' a' Srta. Ingrid Krueger. O de Ilha da Figuei
rã, as' ôrte. Bertolin'éÍ/ Pereira e' a -Dlontsíe Oexler.
Itepocuzinho escolheu Edite .Lllmenn. lereguezinho:Catarina IWilm'a Weiler. Rio da Luz: Ladi Hornburg e
Elzina Kan'zll�r.' -Grupo de Senhoras é Moças de
3 Rios 'do Norte e Sul, escolheu'eues representantes:
de:. 3 Rios do ,Norte, aISra. Anélia Schwanz e' de
3 Rios do Sul, Adaif \ Wagenknecht. Ainda compare
ceu ao cursinho a éx-söcta do 4-S "Meu Tesouro",

,,,,' Otívíe' ôtolnekí.
'

I

,Os' objetivos' que pretendemos alcançar são os

segQ,_intes: Localizar Iururqs : lideres e monitoras.
Adquirir experiências no trabalho com .monltcree.
Dar maior expansão ao trabalho. �

O curstnho teve verdadeiro êxito, em virtude das
candidatas se mostrarem' bastante interessedes. Nota
va-se ern todas elas, grande entusiasmo, em aprender
tudo aquilo que era de seu' Interesse, bem como, de
sua comunidade.

,

No finàl do treinamento foi dado a cada moni
tora, um pequena,' cértífícedo, dando assim uma
pequena satisfação C:' cada uma A avaliação foi feita

-";por meiO de um questionáriO respondido pelas parti:
" cjpant.es no final. Tamb.em foi entregue a cÇ1da uma :.... � ....:varias fjchas para ser,em preénchidas, 'na sua locali-
dade, a medida que elas forem trabalhando, ,ppis :r:=::::::=::::::=====:::;:::::=:::==.::=:::===::::::::::::===-::_-;_-==�,

'

essas 11 monitoras irão transmitir ás suas compa" ii '.
IId II
h.

-nheiras de grupo;-tudo. o que aprenderem, urante o II
I:- cursinho. Ca�o, surtir efeito; para o proximo programa !I II, a part� -de Econo{11,iéi Dotnestic?l. principalmente cos· ii liturd será realizada atra/ves de cu�sinhos ,id,ê!Ttl'cos.a II IIestEr," .

'

,
,

' .!I' ,

II, E, assirq, a N�,CARESC marcha para um cami- li .J.""�"' li
.

nho mais seguro, que é ,o de, melhor.ar as ,condições li ,......, ,
.......

, IIde vida do me'io rural., ' 11
II'II II I ,F6sforo, Cálcio, Arsemato, AÇABÉSC f' ii � ii e, Vanadato de, só d i o

�"
� "�s������ ����xr:����u���R!� I

r !! ,,�.;l�� li 'T'�nic� -. �o� � �onvaJést;ent�sç.::::;::::::::-.;i::::::::�::':::::::==::::::::::::::::�:=--::::-.;::::::::::::=.::::::::::::::�::::., II i J_ j.; ,

n l'onico __ dos, desnutridos_Ir '
" '. I: !' .,' -

_" fi OS' PálidoS.-De{>auperados"" II' - J[))lo lElKCJffi o;l[AlUflWA,NN " ,Ii ii, '

ii qE�,�O���, ��r:;� �;��/ II '

" li :I'
� II�i

1

M.GDIf;O CIRURGIAO' I! II
'

.

li, ,quiticas, recebe.rão a -to·
..

.... ,/' -
'

' �, li ii "

'II ,niticaçã_o' geral <19 orga-� II Formado, pêlas
.

Facúldades de '. Medicina d,as Univer- II 'li
"

II r
_ OlSJIlP c0!D ;0

.

',fl! . sidades de CoiÔ,nia (Alemanhar e' Pôrto Alegre II, ii I!

§ li
'

J
"

1
r-'o, li I ,

li aIDl' <01'1111 PlDlA1l
.t II CIRURGIA '-'- SBNHORÁS - PARTOS -".-' éRIANÇAS B II' II, ij" , �,l!Jl� lU''ii

.

�. � f ,"
, I',," II, ii

.

ii --.
,� II

'

,CLINIC;A QERAL ',f ,'li' II.
" ,,' f"1

'l,l: ).
, II, ii <;

II -"----'----,-'-----...,, �. - Longa pr�tiea �m Hospitais � brOMO!<! II :1
',�. :i

.

J ,
.. ii' II !III"

• " ,_ ii f araguaense.
- 'H ,", '

! ,Consultório e residênda: ", ii 'I
I

,

" '11'
'

'". '
:! T�l. °'244 .:..._ RUalP;és: Epitácio P;ss'ôa, 405 • III ii � "

'

, , II' Quem -dá aos pobres,ii,., ,
" ", , v' l· ", , ,,'..

I" I:" '.\ PLANO ESPECIAL :1 'empresta ',a DEUS.'11."'. (' C'ONSULTAS'i
'

II .1

Oll:' FIN .&NiC'1 AMENTO I' 1
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Marque 'encontro com, seu bom gosto'
pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguapdenie DlapCII

COSTA �
�(Seu Talão Vale

Um Milhão»',
HOJE. AMANHÃ E SEMPRE

'Fabricada e engarrafada por,

, Manoel F: da Costa S. A: - Coméreio e Indlistrla
Itapoçusínho _' Jaraguâ do Sul '_ S., C.Três mil cruzeiros (Cr$ 3,000,00), em notas

fiscais, permitirão que V, S. participe do plano
patrocinado pelo Govêrno do Estado, quando'
serão sorteados mais os 'seguintes prêmios em .

dinheiros e pagos imediatamente :

1 prêmio ds Cr$ 1.000.000,00
1 « « « 200,000,00
2 prêmios« « t'OO,OOO,OO'
2 « « c 50WOO,OO
5 « « c 20,000,00

20 « « « 5,000,00
·60 c er c ',2 000,00
100 c«« 1.000,00

A, Velhís8i�a aguardente marc�' COSTA
é enconträvel nos seguintes' estabelecimentos
da cidade : 'Bar Oatarinense, Bar Pulli, .Bar
.Roddviário, Cine Bar e O. A. Baapendí.

Velhíssima aguardente marca OOSTAI '

Símbolo de qualidade 8_ tradição.
I
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ii Dr, Guino fRrnanuo ffsc�or li:1
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II ,Irurgtoo en IS a I:
II ,'CUnica' - Cirurgia - Prótese - Ralos X I,l" L
II Consultório: Rua Artur Müller, ne• t 42. II
II I 'Próximo à. Estação Rodoviária.- Hli

-

__:__.J)��--------_....-_._._.__ _------------......

Exija de seu fornecedor- a sua nota fiscal
'e habilite-se ao Concurso que pode torná-lo
um milionário, além de oferecer-lhe a oportu
nidade de cooperar com o Poder Público para
o engrandecimento do Estado e do' ,povo de

. Santa Oatarina.

"\...

COtiTÉM
EICELEIT&S

ELE.�.I(TOs TOIICOS
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Após terem transcorridos mais sete dias, re-

JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) N.o. 2.137 torno com esta, que é aversão de jms e cont�nto����������������������������������������� de outros.
Festejou sábado transato ás 15 primaveras a

Ol·a das MaNes.· senhorita Beatriz Heusí. A festinha pelo que poude
saber êsteve a contento de tôdos, pois, se 8 mesma
têve o seu término altas horas da' madsugada
deveria estar .muíto bôa, no duro.

F
'

t dA' Na corrida de domingo passado realizada em

es a o amor Joinville, saiu vítortoso o ciclista de Joinville, sr.
Carlos Schultz, mas, o 2°. e 3°. lugar coube res

petivamente aos corredores' Alvaro Pereira e
Francisco Ramos de nossa terra. A êstes jovens
eorredores os maís sinceros parabéns dêste colu
nista.

- X -

E, como já estamos no mês de junho, o mês
das fogueiras e folguedos de São -Ioão, acho de
bom alvítrío rtazer lembrar aos responsáveis pela
nossas associações esportivas e recreativas que
os preparativos para as festas caipiras já deveriam
estar adiantadas.

De antemão já fui informado que o Clube
Água Verde, está, com armas e bagagens prontas
para a realização de sua tradicional festa junina,
devendo a mesma apresentar coino sempre o in
dispensável desfíle de carros alegórlcos pelas ruas
centrais de "nuestra" cidade. Com tudo isto, será
que o Clube de nossa High Society, não vai 'apre
sentar nada ... ou será que estão esperando que
São João 00 uma mãozinha?

'

CORREIO
•

, I
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em Revista
ANO XLII SÁBADO, 4 oe JUNHO os 1961

Recebemos o Mirante
I Jornal, periódico come-.

morativo de dàtes cívicas,
sob orientação e redação
do jornalista er, Leopoldo
Kernlnskl, que se dita ne

cidade de POQta Grossa,
Daraná. A tiragem desse
periódico é' de 15.000
exernplares•.A edição em

aprêço refere-se ao mês
de Maio, mês em que

Annete Maffezzolli Sociedade de Atiradores, "Progresso" ��F:�:l�:�:���c�:��
Acaba de ser desígnàda Eleita a nova Diretoria' publicação de homenagem

P�la Portaria 287, de 23 I às mães 'brasileiras e de
modo especial às mãesde maio, tio Sr. Dr. Joel Presidente: Oswaldo Thiem Areeleito) pontagrossenses. JornalVieira de Souza, Diretor Vice-Presidente: Alfredo Mohr « de ótimo feitio, convidaRegional dos Cbrreios e
a uma bôa leitura e os

- X -

T lé f d t E t d L ° Secretário: Henrique A. lanssen Ie gra os es e s a o, I

artigos desfilam perante Com o intuito de minorar os sofrimentos dasPAagreanOtehpoonsrt�aSlodOcaGr!:re�� 2.° Secretário: Heinz Bartel
os olhos do leitor, muitos crianças pobres desta localidade, o Centro Cultural1.0 Tesoureiro: Heinz Püttger deles de enternecer os Machado de Assis, iniciará dentro de breves diasde Corupá, já ten�o; to- / 2.0 Tesoureiro: "Walter Bartel corações mais insensíveis. a Campanha da Roupa Usada. Assim, portantomado posse, a dístínta

decíd I I êl à
�

ld da cid dsenhoríta Annete Maffez- CONSELHO FISCAL Somos agra eCI os pe a anço um ape o todos os resi entes a Cl a e,
gentil remessa dessa edi- que cooperem duma maneira ou de outra comzolli, filha do nosso amigo Egon Sasse, Francisco Modrock, Gustavo ção e enviamos os nossos estes [ovens, para que êste movimento tome-seWilly Maffezzolli, antigo Hensche1, Alfredo Müller, Arnoldo ôteffenz e Alberto votos de constante e uma realidade e não fique somente no esqueci-representante do nosso Neumann. crescente progresso. mento.Jornal naquele próspero '

>

Como a população de .cada município. temmunicípio. r{'::::::::::::::--:-:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::·-::::.l:::=:::::::-.:..'I\ ----------- que aumentar devagarsinho, Jaraguá não fica
A Senhorita Annete ,:.

1Th ,fl o

Iil Ir � II
�� muito atráz, pois, no decorrer desta, tivemos dois

vinha servindo ultima: i"ii llJJ ro \Ur Ullll M � \Ur al. § C llll � II Cur'e seus males e poupe seu novos concidadãos. Um filho do senher Moacir
.

d bom dinheiro comprando na Barbieri, 'que receberá na "pia batismal" o nomemente nos
I
CorreIos a ii 11 de Giovani Barbieri e outra filha do senher Rollivlsínha cidade de São ii Cirurgião - Deutlsta ii FARMAC'IA NOVA Bruch, que receberá o nome de Ivana Bruch. AosBento. do Sul, onde éra I II CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA ii .8 ROBERTO M.' HORST pais destas duas novas crianças, os meus votos

muito estímada pelos, 1:1:' !,'ll' de felicidades e muitos anos' de vida.
. i

.
a que dispõe de maior sortimen,

I gas de servIl'o
..

II to na praça e oferece seus' arti-co e Y • li Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOuÁ DO SUL! gos à preços vantajosos
Desejamos a Annete, li Defronte a Igreja Matriz II Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragu'á

felicidades nOllOVO cargo. �':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=,,::"":::::::::::=:::::::::::::-':::::::::::::='::::::::::::::::.j)���
o Centro. Cultural MACHADO DE ASSIS,

fará realizar no dia 11 de [unho, um interessante
Bingo Dançante, no Clube Atlético Baependí.c::l��'_'--�e-..........._�_�......�_'",<!>_"-(!)4,,o�" Desde j á ficam convidados todos os afícionados
à êste passatempo. '

I -X-"

Eu, havia prometido há, algumas semanas
atrás lançamento da segunda Miss-Elegândia de
Jaraguâ Para tanto eis uns pequenos pr�dicados
da mesma, ela estudou em diversas cidades, dentro
das quais trás as melhores recordações é Blume
nau. Têm 17 anos de idade, um e sessenta de
altura, esportes que mais

"

aprecia Tênis e Volley.
Clube que mais. adora,' como seria lógico, o Clube
Atlético Baependí. O seu artista .cinematogrâfico
preferido é o Rock Hudson e para finalizar, às
suas �úsicas prediletas são: MARIMBA e BUENOS
SUENOS MI AMOR. Na próxima, isto se ninguém
alé lá descobriu, direi qUb.ID é, tá bom.

-x-

, O Acaraí, como aliás todos devem saber, ou
pelo menos já sabem dia 11 de julho, terá, mais
um baile social, mas, contudo o balle não seria o
mais interessante, entretanto nêste baile será
lançado o concurso para RAINHA DO CLUBE.
Das candidatas já inscritas. consta a senhorita
Maria-Célia, aliás uma pessôa por nós mui conhe
cida. Portanto amigos vamos dar tôdo ,o DOSSO apôio
à esta senhorita oara que 'assim, ela, seja eleIta
RAINHA DO ACARAi. '

D•• Reinoldo Murara

II ADVOGADO"=====

Escritório ao lado da, Prefeitura

JARAfiuÁ 110 SUL

2 'indicado
DOI caeoe de
fraqUeza, pai.
,_. magreza •
'flllltiO.
Em lIua fór

mula e D Ir li Da'

� VaDAdalo d.
'� !UoitlDa, ,ãlieerõfoafat.olt
)�. DOa dt Cola, eLo. Q
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�o fpNllta e eficäZ DOI C8808
•

�/� 8'DeUráatenias. Va.. ,

. 6fiDdicado, para homeD8t lau.
, e oriaQças. sendo, sua f6t.

; aula ticeJÍÔiada � ,Sadde 'Pu.
'1IIica.

,Ótimos lót�s, para co.nstrução ,de casas
residenciais, no centro da cidade, oferece a
Imobiliária Lazzaris.

VENDE-SE
Uma casa de 38 x 31 e outra de 47 x 40,

no centro da cidade.
'

r
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COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
� Informa�ões com': VITÓRIO LAZZARIS.

I' R,ua Domingos da Nova, 283 . Telefone, 303 -

.,JkRAGUÁ DO SUL (SC).
(j1lilliJ@81l!!1l!II!lI1I!Jlõ1i!lliill1Bll!1I!II!II_II!II!IIIt!I8!11811!11!l1I".IõIIII;II!1I@I_��ISIiIIliiIil6à!l__��'Ii!IIiilI!iB!i8Il!8I!Bi!II!!lII_l!I__lR!ill8�

Levo ao conhecimento dos senhores Funcionários Pú
blicos em geral que, de acôrdo com instruções emanadas
da Direção (da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina,

"acham-se abertas as' operações de empréstimos simples.
Jaraguâ do Sul, 29 de maio de 1961.

, I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA
,

Agência de Jaraguá do Sul
.',

Dalrnonir Guedes Piazera
GERENTE'

CAIXA ECONÔM'ICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

Nerothér
Cumpre-nos comunicar aos dis ti n to s

leitoras que os componentes do Nerother'
Bund. estarão na cidade de Jâraguâ do Sul.
no dia 17 de Junho. e, às 20 horas apresen
tarão no Salão Paroquial da Comunidade
Evangélica Lutherana, à Rua José Bonifácio,
uma peça teatral, canções e danças folclóri
cas. A população de Jaraguâ, Guaramirim e

_

Oorupä está gentilmente convidada.
I

'VOLUPIA DO· POD,ER
I

_ (Continuação da 1a. página)
desenvolvimento 40s acontecimentos. E, sl este äto
irrefletido conduzir o nosso Município a situações
mellndrosas, aqui estaremos para propôr o lança
mento "de uma pedra comemoretlve, em que os

colonos hão de consignar todos os nomes que
conrribuiram pare a desagregação e pare a quebra
dos nossos costumes. Uma pedra. comemorativa
contendo os nome& daqueles que prevaricaram nossos

costumes, que permitiram a politiquice corroer os

sãos éllicerces do Dia do Colono, que usam e abusam
da paciênCia do povo, que só pensam em vingança
e em perseguição, como si essas armas conduz,issem
a algo de dignificante. Uma, pedra come�orativa
aos que não são de nada. O rol dos nom/es Ja temos.

Falta apenas a pedra. E essa virá no lugar daqueles
que não s�bem usar o enrendimento, o bom senso.

O povo �eve parabenizar-se ,:om,,!)� homens do
quilate de Albano Kanzler e Joao Luclo da Costa.
Deram lima lição de desprendimento aos seUs seme

lhantes. Aos falsos jaraguaenses. Uma lição que
demonstra' a bôa vontade e a ausência de mágoa,
-uma lição que dá insofismavelmente é'J entender de
que a má vontade parte justamente délqueles, q_ue
mais alto falaram em entendimento, em compreensao.
Em assuntos, d� que só conhecem o pome. -, Para
nossa tristeza. Para infelicidade"'de nosso Município.
E que Deus tenha pena desses homens de má
vontade.

.

A nossa· esperança, cont�do, ainda não se
. �

esgotpu. Homens de bem ainda se encontram em

nos�o' meio. E esses hão de ainda, aparecer, para
nO,ssa satisfação', Temos certesa dis:lto.

-x-

-x-

Sem outro particula�, termino por hoje com
vontade para voltar sábado que vem com outras
novidades, que porventura tenham lugar em nossa

plaga citadina.
NAGORO

Imobiliária Lazzaris·l
\

FOTO PIAZE_IJA
Df!PRONTB ,Á' PRf!PBITURA -

.' JARAOUÁ DO SUL

fotografiás ein Oéral - ,Fotocopias de Documentos .:_

filmes � Material foto - Apar,elbos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambe�
em localidades Yizinhaa/ _,
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