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S-ábado último teve
lugar ,a inaq'guração da
filial da firma J. Ewald
'& Oia. Ltda., distribuidora
dos já afamados trajes

I

RENNER e demals arti
gos para cavalheiros. A
növa entidade comercial
em Jaraguä do Sul acha- seBUG�NIO ,VILOR ·SCHMÖCKBL Sociedade, Grjli�" Avenidll 'Lrda. -estabelecída no 'Edifício

---

I' , Hertel, à Av. Getulio
(Sant� Oatarína) S'ába'do' lá de 'Julho de 1961 ---'- N°. ,2143 Vargas" ,9., "Precisamente,

,
'

"
<

,. , às 16.30 horfls do chaJ8
. ' ,

'

"

'

,,' J " ./ foi a nova �� entregue
.MA'�T/D 'K"'DO ,D�'E S,EGTTR' 'AN'CA ,r�a�:���f'��:t��e��C::d:. ,��;;.n., ' , "tI� .

,

,
.

'

presença dos representan-
,

" '. • "I" ,.' • "
, 'J

'

•

' .,,) " ',.' ' "�,s d.o comércio, da 'in-

Nem;', U'.D.N\.,"nem P.S�D�: assim ,decidiuto 'uiz de Direito da Comarca ��3��:Ii!�\����:!a�'�
"

/' ,

,.
.

Gerente do estabelecímen-'Por,·senlença ,datadá' de marca de Jaräguá do SU-�"I'BaFr�todeAzevedo, Vltórlo Múnicip'al., 1?0lanCit Harold mento jlnterno,' constituem to. "CORREIO DO POVO"
1 t� do corrente, Q. Dr. Ayres decldlu o MANDADO 'DB Lazzarls, Valeriano Zan n)ornbusch e dos Veres- lndubltàvelmente, " pedido apresenta aos dirigentes JGama, Perreira de Mello; SEGURANÇA' impetrado I ghelini

e Victor Bauer, �ores Erich, Bepnsre, R�i- de licença, pera interesses da nova e moderna lojaDD, Juiz"d'e Dlréíto �a Co- pelos Vereadores Murillo centre atos do ônr, Prefeifo mundo.Emrnendcerfer, Ioão particulares, consoante o i a r ii g u a e n 8 e, os seus
,

.

Mathias Verbinenn, João que prescreve o .err. 29, cumprimentos com VOt08
, filermilio Cardoso, Henri- letra D) do referido Reg,i- de progresso,

-

<l'bi':
'

,,' '\ "', .

'd�
.

A'
"

IÍ
,'.

1 que ,30eder e Albrecht rnenro, 'Somente após o

,

• ,'" ,',,',,-"',> .•

\"
'

•.

'

r·'l-',g'.'a"
v :

O,", ,! :gl'l'g'O"S'. Oumz. ''\' processamento regular na
Os nossos leitores, já' ha forma do Art. 30 do men-

t muíro tinham conheclmen- clonado Regimentolnterno, duzlndo determinações do
i-- "

" \ \

to da dualidede de Mêses podertern produzir os de- Ärt. 48 e seu § 1., da LeiPresentemente dois grendes pro- se entre os que reinvidicam. E rein-
Dtreroràs da Câmara Mu- vídos efeitos. 1550 -entre- Orgêntêe dos MU"nicipios,blemas 'preocupam o,' povo' Jaraaua!;. vidicaram junto do Vice-Governedor, estebelece que As Ses-I!>

d '"icipal. de Ieragué .do. Sul, tanto não ocorreu, confor- _, ",' .,""0Dse� a; construção da. -nova p o n I e Sr. Doutel.de Andrade. quan o de'� e-
soes ordlnértas se realiza-'e das c Ircunstâncles em me se. verif.ica dos euros, ,_ .,.

"Abdon Balista e a conclusão do tre- sua recente vístta.B'é o nosso con- .,.
rao mdependentemente de'

, , .,

I d Rue ambas, foram eleítes. com a documentação apre-, _ehe-da Estreda ;'São Bemo . Corupä. frade Egydio Pereira, da co una e ..,

convocaçao em períodos.

'�, Bento, ,em "A NOII'cl'a", edição de _

'

Agóra, vem a, Justiç.éJ sentada pelos lmpetrarrtes. .'. '. "

,A respeito dos assuntos já nos .ma-. u, ..

J .

° Presidente. da Câmara legtslartvos trtrnestre ts,\'oifestamos)'rei;teradas vezes, fazendo 4: 7. 61, pág. 7, que escreve 'textual· �raguaense. por Int�r�e- '.. _ . com início na primeira
.

' '. ver às. eutóridades as vantagens de, mente: "figurou elnde um outro pe- -dío do Dr. JUIZ de Dlreíto, tem atríbuíções restrlta�, terça-feira dos mêses de
, ßrdem;·economica" atendendo os re-> dido, o da ac.eleração da Estreda qeclar'!r . �UL.AS ambas' e que, cOflS,a[\1, d� RegJ-,Fevereiro, Maio, Agoslo e

, -elemos deume. �Qna qUe'\é daimais São Benlo-"Corupá, além 'de mais

'I
aSA Mesas �I�etoras da meD.f,o In!�rQo, em seu

Novembro". -E "cada peprosperas, cou;lCf é. de .f�to o norle ,iJlgu�as �pli�if�ções que.não s�ri.a .. C�a��. MUOl�lpal. i MM �rt. 10, nao po:e�.? pra- riodo legislativo terá a,

,e,o ,nol!desl��ooalarinense, 'sem ia precIso dlscrlmlDar. Bs'sas SOltCI-
,

eCI lU aSSIm, o. i I�a� eDJ no�e a �mara" duração máxima de �oinf.nima.: iJ:He'J:wao 'deAerir (1S"sucepti- tações'Já' mer�ceram resposla favo- JAuIZ. 3IN3T('EBR)��ReJA�DO o senao QS t�IOS rfra!lead�s dias'� ,determinan�o,. por

":',.lh_Hi'g,ades .. dPB" d�.,mai8 coest:ad,uanos. ,rável' do, Gov�r-nador Celsó Ramos.
I
rI. de'� eglm(eGPI� I �.o�' r�sP�c.'Vto t eglment;;,o. sua vez a ·resolução n,' 46,,'ff., ',',' ,... ",' ,

' '.. _.' "t·d.!. 'do tI' po tador oterno a amara '0- l'aleCla" por. an o, ao en ..o
d 17 d f'

,

d t9c:;,9I;',
""''A aberttJrá, 'total':e a conc.lusao

Iransml I ti Ire amen e ao .1' . - d,·1 d'
.

'd t IA 'a e e evereIrO e . u •,

"
. "

.

"
.

';
,

- '_, ,., . ,"'� , "do "aide - memoire"" do Diretório do mumcaçao e Impe Imen- presl ,en e" compe encl.tl,� Estrada Sao Bento· C�rupa e"um p � D d ..h' t d to por parle de Vereador) parll defertr, nas condl- que as reuniões Ordinária"a:nseio· n'oplI'laf' que' "vem (i'e "Ionda . u ,·estan o' no con eClmen o e
'A 09 "30 d I - i

f da CaA'rnara, devem ter lu-
'

,�. � A ""
.

I!> Iodos c'omo já comentamos as ins- e o rt. &. e
i

o mesmo çoe_s que o, ez, os/ requ�- .,.·data. o. tramHlo .p�r eSS!l nova. rodo· ,
' -

•

f 'I 'B' 'd � -o Rlaimenlo �Licença reque- rimeólos dos "vereãdores aar ,as seaundas.,-· Estabe-,.

'h'rd' ,
'

d' truçoes- re eren es a Slra ,a ua
.

I!>, ,\! ". '

". '"

h
.. ", F'

I!>, I!>vIa
'\ ia" e" pr,?m�y�r O �"rogl!�s�o e

Bento-Coru á, atendendo ,ao 'edido rIda, e 'processamento ·da 'Y.dl,e�l,an(:)ZaJ]g ehm, "r�Q- le<;e ainda, Q ,Art. 51� _�.ouma lCí�ga, faIxa de terra. hOle �.�m. , d'
p. 'h d I' , .' ,

p
mesma), denegar o' man- ,CISC'O' pavanello e Albreebt Regimeöto. intel'JlO: Art. 51pl�.I$lm,ew� ,.a�an���nact�· Sem contar

'i,
a,qui e�ca��� .,a � •. :,

I

:.. • l1Gdo' impet.rado, .dando Gum�. Óra, _'

çO'nfo!nie se '''A. Câmara
;

pOd.el'á':'serirs,yagtagens",queJe�ltam.,«!� �O(�ur- _ . ,I Outr� .�ropleJJ?a, gra_v� p� �a-. . (Xst NUI;"A 'a eletçao�· (Ia dâfa'âa Sessao 1'�a ... convocada para sessões
·
!�m!,n'tÓ'·d:os "!,,�C�9� .�,qd��i;lr,los. t.O- pl,de� cpm q�e Peve, ser executa�o, e.o Vereador MurUlo, Barreto 'lizada �m 13 de fever�Jro eXlraordinárias, eJII éllDCaS

· J.�. tao, çO�pr?�et�d�s· pelp" ,tpate�la,l . ija, �o.n�tf'u�a� .da no_ya ponl,e Abdon I de Azev�do ,e �QS demais ,do corrente ano, dela'p:ar- diferentes das. dos periodos
, I{�'��P!�. c��í�,s!!l'�_'-,e. . fO�1 ,o 'combus- ..B,at}sl� .. A ,lDterrupçao do trafeg:o �fe:, .co�ponenr:�s.•�ÇI Mêsa. t

licipa,ram os .suplentes: �e: ,Ieaislatilos", sempr,e, que a�".��y�l,. ��al�1 �ro,lbltJ�O.• ',: ,., " . tara,uQ1!l enorme. zöha economl�a.' I Mas,.apreclaQdo a lega- Vereador,,�Srs, Eugemo ;sunlos' relevanles o' eXI-.
"

".' ',R�it.era�ameh!� ·'nos. mC:mifesr�- In�meras ��z.es, levantamos o assun: lidade da ,Eleição �o 'Ve- ViCro�.S.chn:'0eckel, Alva�o girem'!., ,Constata-se do, mds, acalentanc�o um secrelo des-eJo to, po���e� �I � u,m as�uQto dos Jara reador ,. ,Erich ',6aptJsta e Severmo PI���ra_ e MariO que f�r éxposto" que o,_ 'de"que mais 'cê-do' ou,mais .I�rde. não . gu�en��s, naod�l'.'-a de s�r, t�Q1bem, dos deq.ilis' membros, po., Nicolini, Irregularme�te primeiro' periodo legislaíi-,e�tarjamos mais, "sozinhos t:t�sla, i�- ; um 9ssuntd que.JDleressa todo o �o.r- ,

,contrariar dispositivo, ex·, convocados, 0,5 'quais con- vo da Câm�ra Municipal", glór��; tri.ncb,eira on,de,l09Qs atiréJm.�, ,te, d� ;Estado, por se 'tralar de. vIa pres_so do �egim�ntc? Inter- corre�âm, co� sel,ls 'voto�, 'de, Jaraguá do' Sul,- teve
ninguem parece e�tar em cQndições 'q�e hga os Estados do P a r a n � e o' [Jo e ,Lei 'Orgânica dos para.: a' eleição' dos impe- início no di'a 7 de fevereíÍ'o·

de a�e!íar, (, verdadéiro alv,o." aq�e,le ,RIO '9ra,nde do ,Sul. �s ��as Inter- MunicípiQ�, julgou NUL� Ir.ant�s" para ?s carg?s de pÇ1ssildo, devendo, por'tanioque Ira }�vaplar1 a ban d eH a ,meiO ru�çoes" ,�rovocaram .JUstificado re· aquela elelçao, ,�� ,o maIs PreSidente, Vlce-P,r�slde.n." as :sessões. ordinárias' porarria<ia pela\'����s'p.:eranç?,!d�-.tàpt_os:' ��ro ,de q�e �,sta, parle,.do ESlado importante" DECLA�.OU te
...

' i. e 2 .. S�c,Fetarlos äa forçá dà resoluçãó n.'4õ,anos,de,- lutaA�m,vao, .,,,' '-.' ,." . t
," fJ(�Il�a� lllal,S c,:d%u.n:'als tarde, cO�', ,NULOS,TAMBEM, "Iodos Cama,ra 'Mumclpal de J�- mencionada' serem .reali� '(..""

.,......

'

;l;ip!e'.'.per�é�,e�,os ,qUe não eSf,a· pre�a.�ente i s o I � d éJ� cö.m,vurrUOS(�S" ',os� áto's p,ra.trcad!>5 pela r,agú� �o ,�u,I.�Nula� 'as�im ta'das, as', segu]lda:s-lei'ras,)1 I;I1o�,/S,9Z;lflh08:, 'Em' OUlros' lugares p�eJu,s08. para � e�onomla. À-propo- Mesa presidIda' pelo Ve.-, �elel�ao re�hz�da. D�nego n130 sendo' permitido 'd�n,I!'çmifes�a"m..se, hom�ns de. bem.,; Em ,slt?,,�antfeSI�u �e � '�,O�S()"co.:-frade , ,reador Erich B�ptista�. 'em c�nsequencl,a a presen- tro', dos pérío,do& l�gislati-
, ()�tras, pli?ga� ;J)ul�,afT! 'ta!'fibeQ1. cora "

do _farnal d� JOJ.nYI.lle ,<e dI. ç a o. de -/-, Para, co.nheclI�ento de, t�_,segurança� uma ve�,q�e vos,· .a
.

COl;ivocáçao d,e,ç,�e.� l!ldoqI�,J�S:"i SI n,j:) I . ��� PO�QS, 4. !.-6,1, I�mb� ando � :nec.essldade da gossos lel�pre�" 'ranscre- nao o:�<.?j:ollre na"es�cte, 'S�ssões
. Exfraordináriâ�� •�':I�t?'POS�:Q� ·pn�dage qpe':���''e�J��e- .,', c:�nslr,�,ç\a? de umd" n��él.,� , ,ve",l,os abal?,C-O �u�s partes a prevlsaq d� �rl.141J §�, Vê.se .pois que a Sessãolece.·,D.o.pensame�!p,/�pe:;se.,�I'���I�� ',,' ",I; 'a 'Rädio Qilrip da manhã, de' da Sentença gue Julgou o da ConstltU1çao F�deral,. da, Câmara r,ealfzada 'a 11 '

, e,!, ca�ela 'e exer�e �. sua 11�flu.e,nclél F1or,ian6polis, em 6�7, 61-, lambem,' 'Mandado, �e Se�lJranç_a." .2a. ,- No,oas? dos ,autos, de, fevereiro do ·.ano em
· s.obr_e, os resp�w�avels. ESlaf!1os sa-'," :-,"" ",.� ._

..
� .. ,-,

,

la. -

. Ora, os reque· �Ister �e faz, ess,e proce, ,curso, em que foram elei-
", tls�f9,S� ,co�l�sosqf!10�·,.1 ,_! , •.". _'::�::""',::" ,

. � ',,; '" §�II)9.:�t .,pO!,S" a,�ra,d�cl.do� 'p�lac :
' �J�entos ,.etos. vereado�e� ß�lnent�, .,:e� que lleg�.l �Ol Ips os impetrados Bric�,

'

_I ',MuJl� _f�!.�,l!lôs,.: da' �,E�t�ad�,;',�ao '. c�,la��r�çao .:,e ,�o_s senlImos
_

salls-. Srs. ':'alenano Zanghe_llßl, for,a ',de ,dUVIdas a erelça!> .Baptisla, João H, �ardoso,
" Bentq'�,orup.a, porque ,el;a �Q'S�il,P.,I.'�·0r ;1feIJ?s'j ��r��e,;se,�tlmos'1,qu:e"na?:�s-: ��,f;é!nC,I�ç9par9neHo'eu\I' dos Impelrad�s. Q AR�gl�·JQ�o,M. Verbinenn e He�.;.,,

. tes�a e 'J�te�essa aos Q'I,p",j'c,�·Pllo.sv1am�s.;.soztnho.s nesta empreJlada.,· "brecqLG;iu�z (emb6ra,fo,r:- men�o,.lnterno da Ca�ara 'riqUe �oe'&er, 'para,os'car-I v,iZI.nhQs. 'Sao Bento do �QI,,,,,t_ß'cll;!t�·� ..ORrtg-adQ.l..�ml.gosl " ", '
"
..• '. .� ·,mulados

. 'com, base no MUOlclpa,1 de )aragua do '
, t;::

� .' _

".",'�,', �.,* -
;J" '" c,'

_
fll \ Art. 3,3 lelra B, do IRegi- Sul, 'em, seQ Art. 50 repro-· '(Cont. na uJrn�a p�glDaJ.

("., ."�
.

- ..._ .

, \
.

'.�'�' . ..__ ....
.

"

'. " -r
.

.

\ .

.

'

... or'gã.� de, maioF,!p�:m�tr�çãÖ no, interior

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1000(10 DO· POUO
" r-'�--fÕ["llf�t Bd������:f:&�����/�/61 rV:::::::;:::=t�:'=:==�=:�=="===;=�](Fundação: IIrturmüller. - 191-9) '�'

'. , \

•

"'�' � EI:,. J>tasileir�, .�olfeiro,! II' 1 OrlO LazzarlS II
. Emprêsa Jornalística '

-�__.._ f --� mecamco, domlclliado e I II
, "Correio 'do �ovo'" Lida. l'

I'
-,

.

I ,\ Dia' 20' r r�si)dente nestá çidaqe, fio,
II

(. I
, I ",

, IIII" - 1961·, ", Anive.l'sários
.

Ih,o' de Ernesto José Fer II VE'N,D·E diversos' lotes liDiretor:( , .!" •

_ O jovem Fausto, filho nandes e de Ríaolera dos II .
, '

IIEugênio Vitor Schmõckel '/ do sr. Artur Emmendõrfer; Santos. (I nesta cidade. IIASSIN�U�:
.

FD_:zem: \ anoe 'ftoje:. _' a sre. Diva, espôsa Ela, brasileira, solteira, I II

fi I
\ A

'

A I h do sr. 'Dr. Mérto Tavares doméstica, domiciliada e ii, I
, II, nua, '. . . . CrS 250,'00 -

'

sra. m a 'a, ...

íd t t Jd d f'" 'd/Semestr!ll. . '. Cr$ �40,00 espôea , do sr. Bertoldo da Cunha Mello, restdenre res I en e nes a CI a e, ,1- ••;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==,:::::::;::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::...-::
G íd t n· nesta cldade;

' lha de João Ventura e de
\

'. umz, resr en � em Km- .. • �BNQBRBÇO.' cão _ Estado do Paraná" Martinha Rosa Ventura., '

',.
Caixá Postal,\19

�
,

.

' - a srta.' Tereztnha, .Dr. Waldemiro Mazurechéi1., flvenida Mal. Deodo�f' 210 ' - � sra. Vval Helena filha ao sr. Rudplfo Reck; Edítel n. 5.091, deI 0/7/61
,Jaragua do Sul .. S. Càtarlna Wolskl;. - o sr. Arno Jung, .Hubert Viktor Evers e ,CASA DE SAUDE

,
'.

"

,
'

- a sra. Ana, espôse residente em Iolnvllle,' Leontina -Ell\mendörfer Rua 'Presidente Epitácio Pessôa ND. 704

VE'N' D EI-'S E" dreosl'dsrn' t Iosé 'JM. 'Sca?eSu4er, ix« 21'
Ele,

. alemd�'p, . SO,II'deiro, ' (antiga residência de Emanuel Ehlers}e e em aragu, .' ". comercranre, omici ia o e Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Fa�em anos am!J,nhã: _: O sr. C1dudio ôtulzer, resid�nle nesta .ci�ade, filho '- Parto!' . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas

residente em S. Francisco de Wllhel� Hetnrlch Evers Indutotermia - Bisturi-elétrico . í:<lectro-cauterização
do Sul'-', .

e d.e Mana,;Evers.' !
r Ráios Intra-vermelhos :e azuis.,

'M
.

Müll Ela, brasileira, sçtretre.
T o sr: an? u er, comerclérte, domiciliadae·.resldenre nesta Cidade; residente nesta crdede, filha q=====:::::::::::::.:::::::::\:::::::::::::::=:::::::::�:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::.'\��nl:��E����:'!J.{��:i� ;L���i� i�i��n�ö�i:;eD�

i!!li n ri
,I n UI' � 'o' \ [ o rI n a''n �. o [I' Q n h o r i,i!l'- o sr. Pedro Rengel, .; a' garotinha Tânia. ."

II
U 11 U r li u r o lJ II G

::nesta, cidade. Mara Idos Reis, filha do Edtrel n. 5,092, de 11/7./61 ii Cirurgião Dentista ii
casal Leny- Verediano dos Edgar Gielow e II Í!

Reis, residente em Corupá; LIDa Kopsch ii· Olíníca- - Cirurgia - Prótese - Raios X n
- Q sr. Maurl Rank, _ a sre, Gertha W. Ele, brasileiro. solteiro, ii ii

nesta cidade; Lawln, es p õ s a do sr. lavrador, domiciliado e II Consultório: Rua 'Artur .Müller, n-, 142. ii
'- a sre. OUvia Wun- 'Walter Lawín residente residente nesre dtstrlto, em !! Próximo ã Estação Rodoviária, II'derlieh Tomanlni;

,

em Nereu Ra�os; Rio Cêrro, filho de Alfredo·s. ::

SR. EUGEN IOGA SICH O
- o jovem Osmar, filho G�elow e de Ana Köpp \":::::::===:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:'::::::::::::=:::::::::=::::::=:::;.I'

do sr Artur Bortolini r"
Glelow. '

1I·_·t ··_··_··-u_.�,;__........."!5!!lO:!!!,.......!._�!I
Transcorre no

: próximo sidente em ltapocuitnilO�- I;I�, .brasileir�, . �olteira, iiil:;;;a=l m_;;;m�m;;;;;;;..--:-:;___,i;;:;;;;;;;:=':_':......,:=-........

1dia 18 mais um a'vdare - domestica, domlctllede e U I
I •

natalícia do' distinto cida re.side'!te n��te dístrtro, em !!! O R. J <:> R N (SO E L T E R
-

dão sr. Eugenio Gaseho, Registro Civil RIO Cerro, filha de Oscar III I CIRURGlftO EJENTl5Tf'I I ...

comerciante em Jaróguã- K o ps c h e de Amanda

1::-:' Izinho. Ao distinto aniver- Aurea Müller Grubba, Oticial Mallhias Kopsch. .

Obturações sem dôr _

versariante, cumprimenta. do R e gis t r o Civil do 'II II(1./ Distrito da Comarca Ja; Edital n. 5Q93,.de 11/7/61 I =mos com votos de, muitas
(aguá do Sul: Estado de Lauro Borges e

_

AUSENTE ATÉ :iS DE JÍJLDO "Ifelicidades. r;r - U
,

,Santa Catanna, Brasil. Margarida M!rna da Silva I CLíNICA __ CIRURGIA _ PRÓTESE �
�----.!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!j!; faz saber que comparece- Ele, brasileiro, solteiro,

I .•ram no cartório exibindo os marcineiro, domiciliado e, I._ RAIOS X
.

ii
'

O F' ,

d'
-

"O C·' documentos exigidos ,pela lei residente neste distrito, á 'm"" iii.

r. 1/ eroan O � .Jpnngmann.. afim de se habilitarem �aT3 Estrada JaJaguá-Esquerdo, ConsultóriQ:, AV.. Ge�ulio, Vt'gas� 198 III
casar-se: filho ele João Francisco -,'ii (Anexo ao Depósito da Äntarctica) . ii

Borges e de D a m a r e s JI ..
Edital n 5.0SS, de 5j7/61 Fagundes Borges. .;�i li l-tiSEil_-i ii .-,.

cla�ó:;a d�e I���a�!����� dO�:�ti���s!�e��ici��I��ira� !F==:::::::::::::::::::::=-.::�d:::::::::�::::::=::::::==::::::- ,::::,�
recebida do O f i c i a I do residente neste dislrito, filha ii Madeiras, assoal�os; forros iIRegistro Civil de Timbó. de Luiz Isidoro da Silva II ul· t t b

'

d
::

-

"ReiQwaldo Krüger -e
e de Maria Guilhe�mina ii· . . _pa, IS a.s, a oa os, e ii

.

C O n S U I t Ó r 'I' o" - Av: -Mal. D'eodoro, 1014. n l' Z h
1 de Souza., !I d l·r.

Kau ma umac
!! 1, ma eIra em' ger,a ,') i:.I:.,Das 9-12 e das, 15-18' horas. ,- Fone, 384. E' h '

t' ,Ele, brasileiro, solteiro, para que c egue ao _co.

. �������\!omif��g,o �r�eo ��s:�;n����e�:n!�d�dlt�t�d�� II Vende�se', no 'Depósito São', José
-

Ltda. ,II
!"::::::::::::::==:::=:::::;::::::=:l::=:::=:::=:::::::::==:::::::::.-::::::::=:::::::::� de Heinrich, KrUger e de será publicado pela impren- :1 H

ii 1Th
'

'("'I o Li) tr' � l� Wanda Krüger. sa e em cartór,io onde será II Rua E�pedicionário ,Cabo Harry ßadliéh H'
ii'

1UJ ro \Ur lili,U 'W � \Ur al § � lll1 ij) ii Ela, brasileira', solreira, afixado dUlantt: 1,\ dias. s,' li JARAGuA DO, SUL Santa Catarina iiii !! doméstica, domiciliada e .llgd�em souber de algum Im- ii Atende-sa tambem os pedidos por encomenda ii
� li Cirurgião-Dentlsta II �i�d��t���Si�lg��t��o.�:, ��s)Te:nati�. ac�se-o para o'

�::::::::===::::::====::::-:::==::::::::::::::::::-.�==::,jJ
It.! CLíNIC.!\i -:...,

-

PRÓ'l'E,sE, '- CiRURGIA lL berlõ Zumach 'e de Ida AUREA MÜLLER GRUBBA

H
'

-'-
-

.) II Jungton Zumach. .oticial "Dr•. Francisco Antonio Piccione
i.i ' Av. Marechal Deodoro, 587 � JARAOUÃ DO SUL II Edital n. 50S9, de 5/7/61 �11[�D][CO

_ i!\' "
. Defr,ont� a: Igreja ,Matriz '" II Gui.lherme Rickert e, . (�irurgia Geral de ,adultos e cri<lnças ' CI1-

, � .._..;__ __ __= - -- -------- -.:.:!i Waltrud Brunner ---;;::VEND E- SE� nica Geral -,- Partos - Operações -

.•.- ...- -- ----�- .,..--..-- -.- -----'-- -...

: Ele, brasileiro, solteiro; Um lerrepo com casa,
Moléstias de Senhoras e Homens.

, ,

��.
'"' mecânico, domiciliado' --e área de. 2,500 m� na tifi\ Especialis,a em doelJ(:as ße crianças

- 'residente neste distrito, á Planischeck. Tratar com o
Atende' no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

Reino,Ido Mu.a... Estrada Itapocú-Hónsa, sr. Eugenio Phmischeck. (Clara Hruschka}, das 9 as 12 hs. HOSPITAL

l filho de Alberto, Rickert e JESÚS DE NAZARÉ das 15 as IS hs. "

--II ADVOGADO II' , deETa�i��a���ji�:�t �����:
CO:R.UI"'A - SAN�A CArAJa)(NA

-;j E�crit6rio" ao l�d�, d'a Prefe�tu�a j �::��d��!ri2�p:�j!�r1�:}, NE"Oly3aCe8, r"aaSI·II·a !.rlr���";;;; .�t.==;;�::·5t=i;;;'·�1!i.""JÄR,ÄG:UÃ DO,S,UL ,.filha de José Brunner e de II., "

Á
ii ,

, ii, :...
.. JARAGU DO SUL ,''-- U'

��_r'o(1��Pl'""'�_-.4)......-..QJ���-...(iI�
.

Rosa Barlh ßrunner, Sábàdo relrasado reali- ir ii
,. "', zou·se ,na localidade de It 'Medicamentos e Perfumarias ii

ill��lili�;n·J�Ir�n���I���l
...

��� �jj J.U)llo IVll 11 lll1'Y' lI))<m 11 �lL\UI \\ll� \�Ii4� \' �\\ll\Ul" I: ��:s�á�i�o�'::â����S f�lh� Ü . e ,pelos menores preços ii
I '( 'II

.

.8"G· fi• .,. 'II I de �eopo�do Cardoso. e �:::::::::�::::::==::::::::::=::::;:::::::=::::::=;:=-=:::===::::::::::::::di
, DI

__

'

'

'__ III ,Pau)Jna SIlva- e_ Catarina ..:
- _ ; _ _- _-_ .:.:.':. �.. -�._.._ , ;,..

, ' .; n W"" ',-
' '\.

, ����!:t�fil��Ch�o :r·J�fau�� rr'--;-·�-:�-
· __ · ----_·��_.. · · .._-·..----;--·

--_·-"11
. -I'I�I' . Com/éScritório nésta cid�de 'à :Av. Marechal Deodoro U..Richs. A boda foi come- n '(LlMAX VITO'RIA li .

.
" ln morada na casa dos pais \1', ii �

da Foriseca n°,- 122, para melhor servir seus clien te co,' UI d" f' �,'���,' /,-<,<,�, '::

g, mantêm' estreito intercâmbio judiciário 'com os' Escritóri<;s I� p�e:���e� ��ea�net:����aan�: II -

9,5 Pé;:�O�i�O -1960

.

!!'
l'li'l de Advo,g'acia DR. HEHCIUIO, ALEXANDRE, DA LUZ,' Iii fesla, em .meio da maior ii !

, ',-"';

,

i1III tq animação e ord�m, acom- ii .

lOlHAR SONNENHOHL ::

III' com s'éde �m Joinyjlle e S�o FranQisco 'd,o Sul; e_stá em Iii panhadó dê', um ótimo II A'.Ma ...,hÍlIDBodorodaFoaseta,84,18 ii
Iii condiç\Ç>es de, também" acel,'tar causas pàr,a aquelas C'o' _ '1m conju,nto musical que ani· II" JAIÀIUÁ DD SUL' fst: dlStä. (atarlaa :I�;I: ,

IH �
- 'I mou os dançarin,os, !I ;.

'1"', mar,c,as. sem," m.a"i,or�s_\o.n1:ls para seus,' constitQ.inte�,,', "II'" "Correif;_>'do Povo" de- ii \ ' H
.

. ',; seja aos' noi�os, toda a,!! \.. ' !i \_

•

I-_I.I.-I I.I.-:�llI!II!!!!!!!!li II!!i!!iIl._""".I:�-,1:.='.I===_· '·;!!!!!!!Í!!I!II"""""'II.!!!!!!!!!!!!I1I"",_,
.

,- sorle de feJ.icidades" \.\.� :..-_ _ _ _ _ _:_- _ _�._'-_ ll___ iiiiiiiai iiiiiIIiiii:liiillilllJiiliiiliiiii iiiiiiiiiI iiiiiiiii ;;ii;iiiiiiiI_ iiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiJ � _- _ _ __••••_. •__ ••••_.__ •••••••__�

Dia 17:

----;--

- A sre, Emilia, espôsa
do sr. Albino TorineIli,
residente em São José dos
Pínhats-Estado do Paraná.

UmamOfndad� Cana c\/
,engrenagem dupla 40x90
f ','

-

-

Evaristo Klein
Estrada. Guamíranga ,
Guaramlrím. '

\. '

SE VOO)i: Jara
guaense \á MÚSICO,
não deixe de insere
ver-se na

I Sociedade
'de Oulturà �rtistica.
Ela n e c e s sí.t a do 'I

'1
concurso de todos
para projetar a eul-

_

tun de nossa 't'erra�

Di'a 18:

.

.
\ .

r::V,ENDE-'S'E
Uma bicicleta marca

HUSQUARNA, em est,ado
de conservação. Informa
,�õas com o sr. Theodoro
José Wolf - Oficina de
Bici.cletas n/ cidade.

_, CIRUR(ÚA DO ESTÔMAGO
VIAS IÜLIARE'S,' INTESTIN9S.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstiéo Precoce do Cancer nas senhoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LAVRADOR AMIGO:
,

Cuidados' no Plantio do Milho Híbrido

I,

�. M�GR9�·.

.' .'
JFRACOS' ..

; :VAN.A.D:IOll:
•'

1

l;' '1 '2 incÚea"-
•

-

IlOl caaoa •
,1 fraqueza, pali.
,1 ·deJ.�.
" failtio..

Em SUa f6,.,
iifula e DU fU...

.
. 'ViIIâda\o d.

Mo.' 'UoItllia, óliéerófoefBt.oIt
'IPepflu. Dê ... COla.. etc. .-

. -oi' pNDta • eficu DOI 'ca.-

de &aqueía .�DearaateDlas. v......
fIÖI ti iDdieado para homeDa. ma
.therea. e . criaoçaa;' aendo .. 16,. .

Gula 1iaeiÍÓiada.�·Sadd,e"".·
lIJioa.
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N

'o
\

P

Q
.,

.

R

" I
• 'I,

I

�dital de Praça Apotheke' "Scbu.lz"
JARAGUA DO �iJL··

(Ein organlzaqão)

I Aviso aos Subscritor••

\ Ass. José Emmendoerfer

O Doutor Ayres dama Ferreira de Mello, Juiz.
de Dlrelto da Com,arpa d� Jaragu� do ,Sul, ESlad�d� ôanra Carertna, na forma da lel, etc.

MEDIKAMENTE, UND PARrOMBRIf�NrA\Z SABER a Iodos os que o presente edi!al' I
de praça, com o prazo de dez (10) qias,' virem ou Das Symbol der Rechtschaffenheil, des

.

, dêle conheclrnenro tiverem que, findo referido prazo, Vertrauens und' der Dlenstbarkett, die SieEm' nosso artigo da semana. passada; falamos há de ser arrematado por quem mais dér e maior em besten zu den g�ring8ten Preisen bedientsôbre o Mílho Híbrido, o que é, e quais as vantagens lance oferecer, em frente 'às portas do. Edifício do
.

, Ique se tem em plantá-lo. Hoje, ,falaremos sôbre Forum, no dia 17 de julho p. vindouro, ás' 9 horas, II======�==========-:--==-'-'I"Cuidados no Plantío do Mílho Híbrido". o. bem penhorado a CARMO BRANDT, nos eutos
_. •

.

. lb.) - <? Solo( -- Uma-medida a��rta,da será, da açêo execul.iva que lhe move Paulo E. Koetzler, Jose' Emmendnerfet S A'mandar' analisar a terra na qual você Irá. plantar e abatxo descrito :
.' / ( . . \

P
.

• •. r:o milho. ISSQ é muito fácil fazer. Leve, a amostra '1) - UMA GELADEIRA, marca "e LIMAX", .

. ,
.

•

C é.do seu 8010 "ao Escrttôrío: Local da-ACARESC e "ESTRELA,DE PRATA". com 7,5 pés modêlo 1957� .Industrla e em reiopronto. Se você não .sabe como proceder para avaliada em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).tirar a amostr�. procur� o �gr?nomo da �CARESC, Assim será o referido bem arrematado poras segundas-feíras no Escrltôrto. Ele lhe Informará
quem maís dér 'e malorIence oferecer acima do preço Assernbléia Ge'ral de Constituição_/ a respeíto.

',' . da avaliação, podendo ser examinado, por quem
.

20.) -' EVIte o quanto possível as queimadas. lnterêsse liver, na residência do executado Carmo Convido' os
.

subscritores de eções da firmaProcure en�erra,r com antec�denc.a, todo o resto Brandt,\. na cidade de Guaramirim, onde ee acha de- JOSÉ EMMENDOERFER S. A. - Indústria e 00::de cultura, mcorpo!ando o (Juntando) á terra, logo postrede. E, pera que chegue ao conhecimemo de mércio, em Organização, para a assembléia geralapós fazer � ,COl?elta: Os_restos e��errado8 irao Iodos, Ioipessedo o presente edital que será afixado a ser realizada no dia 7 (sete) de agôsto de 196J,apodrec�r e, aSSIm ajudarão a Iertílízar (adubar) 1:10 lugar de costume às portas do Edifício do Foru�,. pelas 14 (catorze) horss.. no prédio da Rua Mal.o sol?� '.
' e publicado pelo jornal local "Correio do. Povo '. Deodoro da Fonseca, 23, na cidade de Jaraguá do�) -, P r e p a r e mUlt� bem a. t�rra para o Dado e. passado nesta cidade de laregué do Sul, Su] afim de deliberarem sôbre o laudo a serplantío. Uma atadura só nao é suäcíente. Faça aos dezenove dies do mês de junho do ano de mil ap/esentado pelos peritos. n?�eados .n� !lssembléiauma segunda aração um' 'mês antes do plantio. novecentos e sessenta e um. Eu Amadeu Mehfud. anterior e sôbre a eonstítuíção detíníttva da soNão deixe torrõe.s: Penteie (grap.ear) bem

A

o ter-
escrivão, o subscrevi. (a) Ayres 'Gama' Ferreira d� ciedade .. reno, para que f�q.ue bem �ulvel'lzado e fofo, O Mello.' Juiz de Direito".. A presente cópia confere Jaraguá do Sul, 10. de Julho de 1961'�om preparo Iacllíta de muito o. trabalho do plan- com o original; dou fé.tIO

40.) _ Faça a semeadura em contôrno. 'Use
/

Jaraguá do Sul, 19 de junho de 1961
para marcar as linhas o "Pá-d e galinha ou o ..

Oi ESCRIVÄOTrapézio". Abra os sulcos (linhas) á uma protun- AMADEU MAHrUDdidade de 15 cms. Cub'ta as sementes com pouca
terra para facilitar a germinação. Semeando em (iIl!liilCB�JiU§i �1iI9ail1�I@__IIiR!_MlIi'__II!�"_III!N_iIIõII!IlbLdi_�curvas de, nível haverá maior 'pro�ução.

50.) - Empregue sempre sementes selecíona
das .. Use a semente híbrida que produz de 20 a

30% mais. Compre semente de bôa procedência.
Fotografias em Oeral

.

_ Fotocopias de Documentos _Nem. todas as sementes híbridas são bôas.
Filmes e Material Foto _ Aparelhos e Acessórios6°.) - Adube suas terras' por o C a 8 i ã o do

plantio. Com o resultado da análise das suas terras A pec:lid:mal::::d�d��m':;�ba: tambemvocê poderá fazer uma adubação econômica e
--.;I��l@I!lII!IIilll!lliilll!!l!iIII!!I!__!l(!iI �I!lI!JII!IB_a2II_�acertada. Isso é muito importante. (is

\�.) - Procure sempre que posdvel usar a ����������������__�����������_.���"máquina' par-a plantio. Ela executa um trabalho
mais rápido e rendoso. Plante na distância de
i,20m. e.ntre as linhas e d�ixe uma planta de 20
em �Wcms. ou 2 de 40 em 40cms. Usando êste
sistema o milho produzirá mais do que se' plantado
na cova. _

.

80.) - Faça o desbaste, quando as plantinhas
ti;verem bêrca ,de 30 dias. Desbastar é deixar
apenas 'al planta mais forte e bonita cortando a

outra, aUm de evita� a concorrência entre elas, o

que poderá prejudic'ar grandemente a produção.
9°.) - Torné roais econômica a cultu'ra subs"

tituindo o trabalho demora'do e caro da enxada
pelo, c'uHivado r.

, 100.)
I
_ Oitenta dias após a germinação do

. milho (brotaçâo) semeie Guandú entre as fileiras,
ou outra ]eguminosa' como a crotolária ou mesmo
a Soja. Assim hav�rá bastante matéria orgâni�a _ C _

que, enterrada: após a colheita muito enriquece�á
o so�o., ..._.

11°.) - Não plan.te todo o ano no mesmo

lugar. Faça arotação de culturas. Semei.e em
faixas alternadas: milho ou arroz, amendOim ou
mamona se fôr o. caso. O milho em rotliição além
dê evitar a ';Erosão, prdduz muito mais. \

Para maIores' esc'larecimentos sôbre o "Milho
,
Híbrido" procure Q agrônomo da' ACARESC. Ele

,

lhe atenderá com muito pr8,zer.
, A�&Jlt�§C

SERViÇO OB· EXTENSAO 'RURAL.
ESCRITÓRIO LOCAI:. DB JARAOUÁ DO 'SUL

Convido os subscritores de ações da firma
,JOSÉ' EMMENDOERFE'R S. A. -. Indústria e Co
mércio, em Organização, para a assembléia geral
preparatória, a ser realizada no día 7 (set�) de
agôsto 1961, peras 8 (oito) horas; no p.rédIo da
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 23 na cidade de
Jaraguá do Sul, afim de nomearem os treís peritos
que procederão a avaliação e verificação da exa
tidão dos bens e direitos com que alguns subs
critores pretendem i�tegra�iz-ar ações que subs-
creveram. .

FOTO PIAZERA·

CONTÉM
EXCELEITES

.

. ELE.UTOs TOIIeos

F6sforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó'd i o
I

TOnICO dos conval�sllentes
Tonico dos. �esnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados; Màgros, Mães
que Criam, Criançàs ra

quíticas, receberão a 'to-
'

niticaçã.o ,geral do orga-
msmo com o

DBPRONTE! Á PRE!PE!ITURA - JARAOUÁ DO SUL

�e'patintl }I:. S.
da '!elf"", que
contem:�fo
l(ep4fic.o COIt

�(m.1.tírio_j..iJ.o�
tlltdlct,1i fi... :

b.'1J.�ôe'$ cio.
/lgll.cl.o.

"

"

.�..,.���
,Cure seus males. e "poupe $e,!.

bom 'dinhei�o comprando na

FARMAGIA· NOVA
de ROBERTO M. HORST

VENDE-SE
a Vista ou

ou TROC,A-SE
Prestaçãoa

A - 1 Terreno silo à Eslrada Rancho Bom, Município de Guaramiriin,
cl a área de 25 morgos de terra ludo vargem cl' planlações; água,
,casa boa de morada, e galpóes ludo pronlo para moradia.
Pelo p�eço de Cr$ 650.000,00.

B - 1 Idem silo à ESlrada Schroeder cl a área de 5 morgos aplainado
próprio pl instalação de fábrica, sendo que em conjunto Um Trans
formado� de 35 HP - Um molor Elétrico marca BufaIo, t2.� �P'cl chave Irês posições e uma de alavanca - Um molor Etelnco
de marca Bufalo de 1 HP cl chave de alavanca - Um Conlador
de consumo de força elélricà. Aos inleressados vende-se lambém
peças avulsas. Pelo preço lolal de Cr$ 650000,00.
1 Idem silo à Eslrada Guamiranga fagoa nova cl a área de 80
morgos ludo vargem próprio pI qualquer. pl�nlação, não len�obenfeilorias. Caso combinacão pode-se construIr:
Preço sem construções Cr$ 400.000,00. Conslrução a combinar .

t Idem silo em Estrada SaDIa Luzia, Guamiranga, com a área de
60 morgos fudo mata virgem,' cl estrada, pelo preço de Cr$ 200.000,00.

O

E

'r

G

H,

I

, ,J

.K

3 Lotes silos em Praia Ubaluba, quasi no' cenlro.
. Pelo preço lolal de Cr$ 150.000,00.

'

1 Idem Idem no cenlro de Ubaiuba, esquina, 10leàmenlo Willi Viest.
Pelo _ preço de Cr$ 70.000,00.

I
. ',.

.

�

2 Id�m na- cidade Alio Paraná. .Pr'eço p' combinar. .

I.

i Idem, cidade Gaucha Par�ná. Preço a combiQà,r.
1 Mata-Existen.le em 86 morgos de terra cl passe livre, si dislinção
de medidas e madeiras (qualidades) sI prazo para serem, tira.das .

. Localizada em ESlrada SchrQeder I, Guaramirim. Preço a combrnar.

Terpo� oulros lerrenos para serem vendidos de conformidade com
GS ajustes. '. ',. . �

1 Trator marca, Oliver BD. 55 HP cl pêso. de 65,00 K. cl' famina
Angledose, em estado de boa conservação e funcionamento.

.

Pelo preço de Cr$ 1.700000,00.
i Moenda de Cana' de Ir.ês cilindros de ferro ein p,é. preço jj combinár_.

. ,
'.

'> 1
1 Prensa de' mad�ira p/.'p�ensar mandioca' re-forçada' de CANELA
cl Três Fusos, Preço de ocasião Cr$ 30.000,00.
1 Molociciela DKW 11 HP. Preço Cr$ 30.000,00.

-- 1 Galopa desempenadeirà medindo 30 cm, largura e 1-,00 m�,· de
f�rró (30. cm. X 1 ,�O m )':' Preço Cr$ 22.000,00.
i Bomb'a aulomálica CABEÇA CARNEIRO sI uso, cl cano de
entrada de 2" Polegada. Preço a combinar.

-:- .... 1 Máquina de corlar TraIo cl bo!andei�â pl um cayalo.
:

.

Preço a combj�ar. \' /' ," �.' I

\.,

1 Alambique pl aguardenle cy a capacidade de 70' laIas de garapa .

Preço a co'mbinar..
,

, \..

Os inleressados fal'ar com o sr. VICTOR ZIMMBRMANN ou na
Serraria 'do sr. JERON�Mp TOMASELLI.

I_� , ,

Jaraguá ,do Sul, '2� de Junho d� 1961.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:p' - O', "\: O' Sotieda�e fSDlrliu8. e fteCfJlliv•. 80ß fsP.fORnCH",'
r Assembléia Geral Ordlnáraa

,

,
,

,,..
• ,�� BDITAL, DE CON\lOCAÇ�O

-

, "Pelo' pneeente edital, 'ficam convídádos os ônrs..
----......---......'l--'------,"O"'O;--�,.....-----------...,-...,----·--------- associados déstá ôoctedéde, afim: de 'comparecerem,JARAOU' DO,SUL (SA�TA CATARINA) sÁBADo/l� DBjUlHO: DB 196'1' INO',,2.t43 ii Assembléia Geral Ordinária; e vse reali'zal' em.sua
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!,!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!,�!!!!!!!!o�!!!!!!!!!!!!' ��d� �o�iar (�â,Jão,'Boa Esperança) 'o<? dia)3 (de,

'a"J"S'O"C':I·a" I" e/mi Rev�l·sta 16arta� e:' C�nStllta� agô�t�:�·p�::�a�������a:�.IÁr:
..ar da seguinte x'

�

"

" ."" Cisco,��vtu�:d Jat������f�r�!';�O��s.S��!f;�; , '�', K���:�osd�en�:t�r�!��O:��ial.
,
',' , decisão da direção do Instituto de Aposentadoria ·NOTA: Não havendo número legal de associa-

" '. Reali2mu�f.e sábado transato o tão esperado e Pensões dos Comerciários, fuj .rec�>n�u_zido ao dos, na- primeira convocação de acôrdo com o arr. 16
, Balle de apresentação das candidatas ao concurso' cargo de Correspondente daquela ínantuíção, nesta dos dlsposítivoa estatuários, realizar-se-á a segunda,) .

de Rainha da Primavera, da Sociedade' de Desper- cidade, cargo que exercia' 17 anos e que, por in urna hora após, com qualquer número de associados
to� A:c'ara'i,. Q Ba,ile pelo q.u� poude observar �s- junções de políticos de, aldeia, .havi� sido atastado quites presentes. .,

têv'e ,a contento ,�� tôdos, pois a pis�a, tôda: yêz, que emß d.e março, de 1959, por' ,ltderar a
i ,�all_lpan.ha '! GUlLH'ERME SASSE, Presidente

,o Q��ptetc? Ç�t�rlllJegs�, at!lcàv� .uma m úSi,c'a,. os de Jâmo Quadros. Desde 5, d_o corrente, � ;se.rflço
'

{ ", ,

parstnhos dIrlglam;,s� -� písta para poderem bailar do I.A,P.C. passen a ser atendido na fórma indicada 'I '

. "
; '��

pelo mencs, um 'P<;>,uco.· ',",' "

,-
, , * ,,,I n:os 17 anos, sendo o horärio de Iuncíonamento

/'
"I D' E' SPED I' 'D'"I

A' "
..

I
, De�tre u�'as ê'outrafi, "aqui vão' algumas que d�s. 8:00 as 1l:0C!_...a, das 13;3q as 17:00 ho�alil.' ÇOF- ,,' -, "

"

por lá tiveram lugarvnesta me m o r á v e 1 noite d}8IS Sau d a ç o es. A,lvaro Tancredo Dippolâ -I
- ,

"

'..' (dan pan t e. '.� " " Correspondente. ,
' \

'

Deixando a cidade de Jaraguä do Sul,
Y, I ... ( para assumir cargo na cidade de XANXER�,'. Quito, s�rá que'cpara' breve teremos um novo Agradep�mos a comunicação e o felicitamos

e sensacIonal,c,8S0 de aIriõr? Pois;' "baílastes", al- pela reposição, da verdáda. Aceite um forte 'ab,raça, .e na impossibilidade de apresentar pessoalmente
,

d
� .despedidas a todos os 'amigos e conhecidos,gumas vêzes consecutívas com ela, ou' aquilo foi com votos e crescente progresso. v

nesta cidade e municípios visinhos.: faço-o por''só pa ss eremp o?
� "

r '

'.', F: M., Nesta: - Vfilnho lendo .de a tampo. os
,

, Arlete, sérá que .êle-veío SÓ por eausa do balle vossos artigos no Oorreío do Povo, onde 'o .senhor êste intermédio, agradeéendo as atenções e as
, '. -

d t d" . A , provas de .estima de que fui alvo durante o,Q� porque você"�á �stav�;PJeseD'te .. Podes contar respon e as car as' e 'd'lversas pessoas, e fjco
'meu copvívío com a, sociedade, as classes pro-,,(que eu n�o conto' para ninguém] tá., mUlt.o c�nteDte, que temos alguém que' �á estas
dutoras e o povo em,' geral" colocando-me à

, Joãozínho, eu, acho de que o CUPIDO desta explicações. Portanto eu também: qUßna"saber''': vez acertou, não achas? Pois pelo que poude obser- porque, os pequenos varejistas,' qbando' querem diepoaíçãó de todos na cidade de Xanxerê.
'

var ela também estava 'muito feliz, e, como dizem: construir uma casa para "venda de mercadorias", Jaraguä do Sul, 15 de Julho de 1961.

quando duas pessõas estão felizes, o resultado só gêneros,alimentfcios, tem de ter o piso com ladrilhos, (a) Adolar $tratma'n� e Família
, .

pºde ser AM9;R.
"

,':, ,,'
,

" as, pa.re�es de ciment� bra
.

co ou aZQlejo. tem qU,e 1-1.. , ;"",;",;".1

Professõra, não achas o Fr.edo um ,bom dan- u�ar guarda-p6, e mUltas outras coisas que a hl- ',,'
'O'çadno? ,',' -\" ,It'" " gIene 'manda, Bob pena 'de muita, se' não cumprir.Otl' S,,,'hne'l·der' Reino' do

Nancy, pelo jeito comp estão se qesenrolando; cO,mo manda a lei. Agora "Pergunto"" ao,Senhor; ,O· '" "

'

os acontecimentos, voc,ê vai permanecer por -Jara; como é que �em�s aqui em Jaraguá mais,de uma, "

' Corflção de Jesusg�á ou aquilo ,é sQ, coment4rip. ,.'

"

' ,,' de2;ena de KJOskIS, que vend�m de "tu�o, o que, Codfórme iá noticiamos "
,

'

.

'

\ .
'.
'Milton .

(�M), quem' �ra' I,i garOta qU,e ��tav:a, pode, fender sem ao meno� ,te,r u� lugar enxu,to, �in �d1Qão a�teri9r, rea- "'_.Áca'bamo� de receber a

sént�da, contigo? �ONITA" não achas? E a �erce� paraA g,�ard�r aSt mercadOrIas? E aIDda fazem c':)O' h�qu'se no
... dla.;6,do cor· ,revista' I:pl�giosa Qlissio'des lá sabe?- OUIdado, porque eu acho que o negó- co�renCla para qualquer estabelecimento comerCial,

I
rente o kmversârlo' nata" -náÍ'Í�O Reino do Coração'Cio agor� é s��io, oU será que estou enganado, q,ue vem lutando. com dificl2ldades .que pagando l�cio do sr. OUo Schneider, de Jesus", que se I}ditaMarIa - CélIa', tanto falastes de COJ;lcurso e só fielmeme, os seus ImpQstos e sel08 do hvro de vendas CIdadão largamente co- pelo Colêgio Missionário

tinh� tempo, Ilara ;vender Votos, que p rapaz fi- e de ,compras. perg�nto mais uma vez isto é justo? nhecido e 'estimado em dos Sacerdotes do Sagracou sentado numa das' c a d e i r as tÔ,do tristonho. Pois 8tli de d�versos que.nem i�pôsto .n�o pagam, nosso !Dei<> Ao ensejo do do .Coração de Jesus, em,nem na PrefeItura, e mUlto menos., para o Estado. cumprImento de seus 66 Funchal - Madeira - Por
�erá. que ',Olt fiscais não enxergam �al cois,!!, po�s anos, os seus filhos hoú- tural. ,Sómos agradàcido�SI 'qm :de ,n6� .faz ..:. qu.a:lquer erro, )á sstao com vera� por·bem' preparar- pela genU) remessa.
m,u,ltas �,uQtlflcaçoes, e estes, deixam a vo'nt$de.·E lhe úmá surpresa, o que,

'

tem m�ts; go�t�r,ia, de \i8ber desde qu.andQ exi'sf(l realmen'te se ver i f-i c ou 1=====:-;;===:;;::====
lei .q.ue,. �mpregados 'da

. Prefeitur� pOdem usar para' grande alegria, dO'
ca,rros ,de chapa "branca" e sair aos Domingos' a nataliciánte.'

,

;' - X -

"

passelar como si fossem êles os 'maiores, como si Aproveicando a estàdia
, , tivessem ó ,;fIei. na Barriga, e ,pós os pequenos nésta ciqade, "Correio do

O SESI' no, ,sentido de ajuda!'.08l operários te_J];lO�, q�e .ver� tu�o, iss9 � ficar: qQiejo, assim j� Povo" �eve a grata satis
,de nossa :terra, ináugJirará para breve um' Curso na.9,' � "m.als PO,s,81vel,. temos que,' fazer q'qalquer façã� de receber a v,isita
de C dr t e e, C ost 11 r a, o qual sem dúvida é,uma co\sa; para, ,acabar- com esta pauca vergonha. Sau- do sr. Herbert Schneider,
grande iniciativa por ,parte do senhor M «> a c'i r d�9ões:"F. M. ".. 'atualmente exeréendo a
B ,a r b i e ri. "', RESPOSTA:' A 'reproduQãó da cl,lrta parD tOdoi função de'Coletor' Federal-IX'- '

OB effes e erres, certamente, .icontr-arâ éco em em T:ai6 e o sr.'Haroldo
,

I, Conforme, hou�era sido aJlunciado' nà semana' q�e� .

de dire�to, para põr cobro àquilo que o Schn�ider" Ag,ente F�scal
,

d" d' .
"

d t
'

. 'M' q,t;'Il t
.
miSSIvlsta aclta. errado. das Rendas Aduanelras,passa a, eu arla o nome, a erceIra IS8,:I:I egan e '

"

de nossa' C i d a d e, po,r.tanto e�-la:
'

Inês lVon,derU"J!, garõta de .um bonito par de Center:-ário um crédito de '5 milhões
o I h <1 S ' ve td 'e s, têm 1.66 met�os' de altu,ra pratica • .,' ,de cruzeiros, para a�Ii1iarVolley-Ball pelo.,. C. A. R, }gosta de dançar e pre- de ItaJa.,fere (, Bolero (agora PQrque �u ,não sei), adora, ir ao as despesas decol'rentes.
'cinema (tambem o J9ã9zinho tá.,a1)l 8�� �rtista O Presidente Jànio ,Decreto nO. 50,842, de 24
'preferido é Rossano Brazzi." Inês Wunderlich, Qu�dros, tendo em vista de junho de 1961.
é r;nais conhecida. em nosso meio, pela, alcunha de as despesas com as co- gos de Presid�mte,' Vjce� mento J n I é-r no, motivo
Mausi é uDia garõta simpática e ,pronta' para_tudo memorações ... do 1°. Cen-' "Corre,io do PdVO" presidente, 1. e '2. Sec re-

, porque deve ser declarada
,que' 'ler � vier; Ela-' 'desfilará �o dia 22. quando d� ten,á'rio, ()corridd em 19�9, tários, r�spectivamente, s.e nula, como�nalos em conseQu'n-
"'ocasião do Baile de, E,mbaixatrizes, a 'realizar-se. da,' elevaQão da "cidade ,tie ',um jorjla].,' a, processou irregularll1ente, eia os 610s emaIlados da referida
em nosso;,'meio., ,', ' ')

. .

. Iia'jaf, à ca tegoria d,e servi�o do Povo contrariando ao que pr��" Câlllara": ,
., "

"

}
'i l

...., X. _ ,M,unicípio. resQlveu abrir' creve o Arl. 51 do, Regl- ,

" Eis,' aí, caios leitotes�,�,
as decisõ�s do Man,dado
de 8eguran�a.

��o 'de/ver� ser' de.ar�omba êste ��o:.. O IDI,ClO d.os, ...........__� h - _ :;;::nu _. ::ci::xx...........-., a lCâ"!ara Municipal de
festejos, será no dIa 23,.e a exposlçao lndustrla� , ."

"

, _' ,\ -

'l� Jaragua do Sul, sem Mêsa
deverá Jicar exposta, uma semana mais, o,u, m�enos. '

� Prefeitura MuniQi'pal de Ja�aguâ dOi Sul e a Associàçãp Rural" r Diretóra.
"

, '

.

, .,' '" _,. x -
"

,

' t�m, a �JÍbida h?�rá de,�on�idar. �s Ij!'xma�. ADtori�ades e o P090 e�
l
'" '

"

.

A •

rj, - : ':',

II
geral para par*IClparem das festIVIdades comemorativas consagradas ao

I
,E" e� .

c9os�qpen�,a",
�

,l 'As messs', l?ar�_ o ' Bai'le d9 'dia ,22; j'á' se acham "D,ia do, 'Co�OQo"� ,à rellliz.�.r-�e de 23 a ,25 de Julho"" 'do corr,ente ,ano, de.yer� ser realIzada N,ÓVA· '".

,à ven,da na �&�má:Cla Sc�ulz .(ao lado do Bar Har- oom a seguIDte ,programaç80 .. ' '..
'

, " ,� ELEIÇA9 dos ,Membro�
nack) e deselo aVlsar-9 segUI�te: comprem, desde I P'R'O'GRA.J.MA ,�", J � da M�sa,.' o que s� dara
já 'a 8U8 mesa,"porque senão ficarão ,sem

nenhuma'll
-_.' ....... "

,

� !laA prJm�ma lerça"fel�a. do
porquanto a pr9cura está send-o muito, g r a n d

e'l I'
' .,. - '

.

. �J lI!es, d� a�<?slo ,prOXlmo
O P?nto cu.lpliJ;lante dêste .encontro social serä' .- 8,30 haras .� Recepção ao Exmo. SD&. Celso Ramos, DD_ ßo�ernador' do � vmdouro, dIa ,1°. ,I

'

sem dÚVIda, algu�a. o Desfile d.e Modas, n� Estado e ilustr� coriíitíva. seguiódo-se desfile de máquinas �, A' Dova Mêsa" deverá
, ql,lal tomarão p�rte diversas senhorlt�s de ��o�sa, agrícolas e carro aleg6riro e passeata dos agricultores. �". Ö'

, ,

sociedade te ,tambem s�rá n�,st� ocaslã,o f'el ta' a

It.
LOCAL _ Prefeitura,.MunicilHil.'

'

I apreciar N, VAMENTE,
apresentação da E.mbalxatrlz de Jaraguá,. que con-

'9,30'
, _" ". _. . '. to��s, os alos NULO�,

formá ssbemos 'couDe êste titulo asnta. Je'anette
:t .. :- Inauguraçao, d� �xposIçao, IndustrIal. '_ '.' .

\ pr,atlcados pela Mêsa Pre-
.

Se'ho Iz',' que �á� \,d,ftvida àl,g�ma saberá reJpres�n .l' ÜMO':t � ,In8u,guração d.á ,;E:x;posição fgro�'Adco�a-P�cuár�a •. � '.
. sidid� pelo V�r�adpr Erich:

tar nosso mU,I)IC1plO' em outros centros. Nesta nOlt�, � 12,00 �. --- <Almoço ofereCIdo ao. Exm�. Snr. Gove'rnad�r, comitiva e . :Baptlsta, assn� cçmo V,O- ,

será tambem escolhida a. garôta que 'irá: repre- convidados..
\
I' •

,.

,." � TAR NOVAMENTE TO-
'

sentar Jaraguá eD:l ��noinha8,1 p�ra o. cOQcúrso de. 14.30 :t _ ,.ne1-sfile d� Animais. " _' ,,'\
"

,/ �� DAS, A� q=.IS SANC�O.Miss-Mate, a ser reahzado naquela Cidade �o .mês HJ;OO :t" _ Será feito, <> sortelo dos' n.úQleros: corre-spond.�ntes as Jf
NADAS, pelo Prefeito

de Setembro .(deste ano). ... ,

assinaturas' do livro de preseDQa.'para o \prêmlo, oferta dR�lan��Ha.ro�d Dornbusch\ J '

'�
,
\

,:
G d' 'C 1

','

Ra ,eclaradas NULAS pela'-, ,,- X ,-
I j do Exmo, Snr. overna:'i or e so, mos.

",,,., , � JUSTiÇA JARAGUAEN-
, Desejando à tôdos um ótimo fim, qe semana, Durante o dià haverá churrasco, çafé e co pleto s�rviQo de bar. � SE. \ ' '_,

.

junto à aquêles que lhes ,são caros '�qui termioo

�'-
' As festividQd'es serão abrilhantaoa,s p�las ,bandas ),oojiis' I'Lira da � '.,.,

pôr 'hQje, protq�tendo vpl tat na prÓXIma semana Auro,ra" e ','Carlos Go�es"" �' ",' �l \':" '� _

Na nossa pr6xlma' edl-
j com novás notfeias que porventura tenham lugar Ooibos de' 30 em 30 minu,tos 'tdo ce�trd 'da 41dade ao locàl das testividides. fi

I
çao"yoharemos a� assuo-

emn08someio., '"
, ,,', I

'

',' )
'"

<' '" ,', i.',
" ,;) tO!,�m_virrude da falta'

"r'" " .' N A 'G O R O, " ���""'C"':":'cobo:--��6-:-:::-����:� '�bso,lut�""de espaço: r
(, f.

, ,

J '

I

J� - X -

,

� ':,
'

,

, P8s,sand() por 'umá das rua� de nosss"cidlide;
eS�H1tei 'um certo comentário, �u seja, �e'ria,'i8au
,gurado para breve um NOVQ' TIME ,DE BA:SKETT,
ri que' aliás não, é má id�ia, não' acham?,

'

,

eDi Itajaí, (iom quem man�
tivemos agra,dävel paJes-:-
tra.

,
.

Äo sr: OUo Schneider.
nosso ..

' particular" Amigo,
�o,rnamos,� apresentar os
nossos comprimentos e

agrade�e��s a vi.sfta qu�
nos fizeram, aos Srs. Her
ber' à HarOldo Schn�ider.

mandado'de ...
.'

' ... �

(CONTINUAÇÃO . D� 1A PÁOINA)
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