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"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

ONDE HÄlt HA, VADIOS.
,
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Sob este tifulo o jornal O Globo, do Rio'
-de Janeiro, menlfesra-se a respeito das atividades
dö parlamentar udenista de Santa Catarina, rele- '

Çirlndo-se a Ieragué do Sul. À' propósito lemos
no Diário do Congresso Nacional, de 111/6/61,
pégíne 4,815" o seguinte: "IV O SR. PReSI

'i 1," PENTE: Está finda a leitura! do expedlenre. Tem
li palavra o Sr.' C�'I'Jleiro, Loyole. ,O S(t CAR
'�NEIRO De LOYOLA:', (Pa!1<l uma comunicação.
"�em revisão -do oredorj.> Senhor Pr�sidente,' o '

Muuíclpío de Iaragué do. Sul, em Santél,Catarina,
'

pode servir de exemplo aos demais municípios
.brasrleíros. .

' .......-,

i
. De lá vem o regime da pequena proprleda
.de ; 'sua população dedica-se unicamente à lavoura,
e não ha vadios em Jaraguá do Sul. O Governo
Federal, no entanto, eíude nenhuma leva àqueles
que trabalham do sol a sol em sua lavoura.

-: ;Ä Associação Rural de Jaraguá do Sul,
orgulho da cidade, 'acorrem os colonos, afim de

" .. ,.
, buscar vacinas para o gado leiteiro, produtos

"��}f
.

químicos' 'índtspensévets ao combate às preges:"
,

de suas lavoures, adquirir arame farpado, etc,
No entanto o Goveruo Federal está bastante

I errezadp no pagamento das subvenções consig
nadas àquela Associação. Faz-se mister -

,

..

nesse sentido dlrigo um apêlo ao Sr. Presidente
,
da República e ao Sr Mínísrro da AgriCUltur(a -,o pagamento, com a maior brevidade, das sub
venções extraordinárias de 1969, uma de 500 mil
cruzetros"e' outra de 50 mil, bem como as sub-
'venções de 1961, de iguais montantes, impres
cindíveis à vida daquele Municlpio.

Os colonos, sem qualquer assistência do
Banco do Brasil,. recorrem à A&sociação Rural,
em busca' do, que necessitam para o seu trabalho
e sua subsistência. - \

É o 'apelo, Sr.'Presidente, que endereço ao

,Presidente da República. e ao Sr. Ministro da
,

,Agricultura. (Muito bem).
\

Os Senhores Desembar
gadores do Tnbunal de
Justiça de Santa Cafarlna
acabam de conceder man
dado de Segurança em
favor dos Senhores Rainer
Wiele e Odilon de 'oliveira '

Morra, em data de 19 do
correnre, mandado de ôe-

JARAGUA DO SUL ,(Santa Oatarína)..
o

Sábado, 29 de Julho! de H161 N.<t., 2145 I gurança
n. 327. A propö-

���������������������������������������������������'���-� sito recorda·se que os\

,,' ímpetrantés haviam sido,

O F I· d 'São Jeaquim é nomeados pelo governador
S"IIl" e.,S ,$),OS, O}) I.,

,
" Herlberro Hülse para exer-

'UI D .:l C I P N· I cerern- os cargos de áva-
.

,''I'
la uO O onó, arque acreaa líedor e depositário Iudí-

,( k ' cíel na Comarca de Jaraguá\ '1�' , O Decreto n. 50.922, de 'do Sul, o que, contudo,Dando cumprimento 80 todo o .día foi bem con- .

programa de f e 8,t e j o ,. corrida. ' 6{7/61, a�8i,ÍJado pelo Pre- não foi possível, de vez
transcorreram domingo

..... sldeDt� QUéI.dr08,. cnou _o que nem 10 díes hevlem
ültimo ai aolenidades que Este ano, representando Parque NaCIonal, de Sao decorrido, quando viram
assinalaram nOSS8 terra o Presidente Jânio Qua- Ioequtm, em Santa, Cata- tomado sem efeito os éroa.
ti homsnagem., ao "Dia dros.' participaram dos nna, ab�an�endo terr�� Os nomeehos vêm agora
do Colono", que na forma festej08 alusivos à data

dos t:'1UDlcípl?S. de Sao
o restabelecimento de seus

dos anos anteriores, eon do Colono, 08 sub-chefes IOil�u\m, Llrlbleí, Bom direitos, com o pronun
tou com S' presença ßo civil e militar da Presídên- Retno, e Orleans. O �ar,!ue elemento da Justiça Cata
Governador do Estado, eía da República em Bta. 'estará subordioado ao rlnense, / devendo tomar
do Secretário da Agricul- Oatarma e o deputado Serviço Florestal, do Mi- pcsse de seus cargos,
tura, Prefeitos dos Muni- federal, Lauro Oarneiro ntstérto da Agricultura, dentro de dias.
cípios vizinhos e demals de Loyola, comunicando suleitando ao regime do
autoridades e técnicos a sua impossibilídade de .Cödtgo Floreetal, as terras,
agro-peouãeios. Ap6s os afastar-se de Brasilia, à flóra, fauna e beleza
ãtos de inauguração, a fez representar na peasôa naturais, inclusive proprle
exposição foi franqueada do vere�lior Jaraguaense, dades públicas e parneu-
ao público, que durante Dr. Murilo B. de Aze,edo. lares.

'

Orgão de,maior penetral;>ã.o no Irrtortor nordeste cataririense,

Diretor: .lmpresso 'ne : '

Soeieelaele GráFic. the�leI. Ltel.:
, ....

_Fundação:
'

,Artur Miiller BUOBNIO VITOR SCJlMÖCKBl. ...

,

\

Quando se quer
-

.

e n ao se, que r
Ein reiterados escritos remos dado expansão

aos justificados ansetos das populeções que ha
bitam as áreas entre os grandes centros popula
cionais do nosso Estado. Mesmo sufocadas (IS
vozes pela avassaladora fôrça dos Municípios
mais desenvolvidos, os queixumes têm encontra
do eco junto de políticos das mais diferentes)
correntes, bem como. de deputados e prefeitos,
As' nossas reinvidicações estão sendo ouvidas.
Reinvidicações que não beneficiam.só os Jara
guaenses, mas principalmente a um grupo de
municípios que não se desenvolvem ou se vem

. tolhidos no seu progresso pela falta de bõas
estradas, por onde podem expandir as suas mul
tiplas atividades.

Recentemente lemos na Coluna de São Benlo
do Sul, de A Noticia, a manifestação' de vontade
dos homens públiCOS daquela rica região, plei
teando junto do Vice-Governador, Sr. Doutel de

Oonsoante noticiamos Sueli Teresinha,Lenzi, fi- Andrade, entre outros, o aceleramento e conclusão
em edições antetiÇlrel, por no ornamento de nossa da Estrada São Bento do Sul-Corupá, em reforçodelegação do. nosso con- sociedade, e, q\1e irá re- do que já havia sido objéto de 'atendimento porfrade Jornal da Lapll, presentar nos altiplanos parte do atual Governador do Estado. Mais re-
prestigioso jornal da terra a beleza e a graça da centemente tivemos oportunidade de publicar o
das araucárias e promotor mulher jaragua�nse, jun- destaque de uma' 'verba federal de dez milhões
do 'V Festival' do Mate e tamente com outras cin- para, em convênio com o Estado, permitir a rea-
�xposição Agro:-Pecuária, qu�t'a candidatas, vin-,' lização ininterrupta das obras, de autoria do
OomerClal e Industrial, a ,das do Paraná, ( Santa Deputado Federal Lauro Carneiro de Loyola.\, se realizar em Oauoinhas" Oatarin3,,..Rio Gran,de dO .. E "gorã que os pensamentos se encáminha-
por ocas.ião do seu cin-' Sul' e'; Mato Grosso. Ao ',vam parq' a solução dos problemas, eis Que, a
,qaentenário, de lO, a '14 apresentarmos os' nossos coluna Coment�rio do Dia, publicando os con-
de Setembro do corrente cumprimentos à Sr t a. ceitos do leitor M, M., em A Noticia, 'de 25/7/61.,

ano, reC'ebemos a incum" Sueli 'Tel'e'sillha LenZi, à �'re�peito d� próxima viSita 'gQvei'naínental à
bência de indicar a re-'

'

,',' (' \
'Joinville, di� textualmente:' "No ptano rodoviário

: pl'esentante' Jaraguàense para render"justa home· esperamos a palavra do Governador no sentido
que Irá concorrer- ao nagem à sua eleição, ,não de tranquilizar a opinião pública --sôbre a cons-

, thuto de Miss-Mate. Após pOdia,mos, também, deixar "trução da Estrada Da. Francisca. Não seria,

as \iem'arche,s, "com ' o� 'de a;nostrar a nossa sa- l/os�lYeJ -'admitir' (o grifo é nosso), como' ·s�
. entendidos da beleza fe- tisfação em termos cum- propala, da construção com prioridade da' Estrada
minina ,de nos�a terc9" prido C'om .urqa parcela ,Blumenau, / Jaraguá, Corupá e Sã'o Bento, ein
,d-eu"}le a escolh'l} da nos(Ba na realizaçãÖdêstí3 n@t�vell d�t�imen.ro! (imaginem) da' c.onstrução da Estrada
l'epresentl\nté, sábado ú1· concurso e de_fazer rapre- Da. Fr,ancisca, com tanta enfäze prometid'a' du-timo, por ocasião do Baile' ,sentar o nosso Município rante a dampanha eleitork Pedimos e esperam'osdas Embaix.atrizes, reca-I nos festej,os de urqa Oa- prioridade para a Da. f:l'rancisca". "

'

i�do a escolh� na, Srta. neinhás.Oinqu(!ntão. Felizmente; a redaçãó! con�órnou uma desa-"

/. "
'

,

,�
,

" gradável situação, observando' ao bairríssimo

(I'
, '''<,... t' I V' d'" çolaborador de que seria melhor prosseguir na

,

,
mp,,-'- 0,5. O ,5, _

- e,�.,� as, ',e construção das duàs do que dar priQfidade.à
C

. '. Da.' Francisca. É mais consentâneo. 'OsJaragua.

�n,_"slgnaçoes : ' '

'enses, c'Omo de resto o's demais' muniêfpi'os que
'comppe o grupo 'dos que aplaudem a' Esteada'Em face' da Lei n. 2,772, Em virtude da dificul' São Bento-Corupá,jestão cansadas de fazer o

, de' 21
'

do icorrenl'e mês, dad'e 'de 'se acertar, "em 'jogo da 5a. roda na cari',oça. eles,,'agora reinvi-
publicado no Diário Oficial, todo o Estado, a cobrança dicàm, porque estãÓ criando consciênc�a de sua
da mesmq, data, o ImpôsIo ,da majoração de ,3,5% imp.ortância e de que sem a sua, participação no O 'confra'de' Ouritibano Ö Senhor Te6filo PradoI

s/ Ven�as e _!:onsignaçóes para 4°10' com Ia conser conserto das ativida'des; mesmo os grandes dei- OORItEIO DO e-ARANÁ, solicita o comparec,imento'foi aumentado de ,5,5Ofrf quente cobrança' alterada xàm de se' desenvolver como deviam;' porque até em sua edição de 19 d'Ó do c o I uni s t a ao refe-
para 4% e o POE de 20% do. POE, � de se,acredi!�r hoje não houve Município que, fosse autosuficiente.' ,corrente, publica na coiu· �rido a,conteciment� e jápara '25% daquela Taxa, que, o Est!ldo v� permJllr '

É ,a eterna queslão de quando se quer ou' na SOCIEDADE, sob o enviou treis passagenscónfinúándo 'a ,Taxa d� a trl�uta�a_o das :ve(,ldas e não;, se ,quer. if ReperCUliu de manéira estranha, t6pico Oois8,s e Fátos, o Farei o, possivel para nãoInvestim'ento sem qual'quer conslgnaçoes; na' b�se ' .

tambem . ä" fala do' Sr ..,Governador'do, Estado seglllinte: Em' gran,de es- faltar. A aludi,da exposi-alteração: Os demais no- antig�. até o. dia, '314 do na"f�si;' do' Dia do 'Colo�o, que abordou vário� tilo, sáQado, ocorrerá o ção acontecerá numa pro' /vos tributos criados pela cor�ent�,�!,artlrd�Agosto, as�untos, mas 'esqueceu-se de dizer ao povo de' grande bàile de inaugu- moção do Jornal "Tribu-referida Lei deverão ent�� enta.o,. ID1Clar-�e·a a nova "Jaragtiá do Sul, de ''liva voz, que à' ponte,Abdon raQão oficial d�' Exposi' na Catarinense" da cida·'em viga.. , a partir' de.�á- modahdade. '

Batista vai ou não vai safr.
.

ção Agro Pecuária Indus- de de Florian6polis".,D�iro' de 1962. , ,

------------;;.;;,;.---- 'uial de Jaraguâ do Sul.' Óra vivas! ,

Cartas e Consultas
COLONIZADOR, Nesta i, Escrevo esta carta

para um desabafo. Achei que os organizadores da
homenagem aos colonizadores (e não colonos,
como diziam) ofenderam os velhinhos que ali
compareceram à convite das autoridades. Pes
soalmente assisti casos de eorar as faces: As me
sas para as autoridades 6 os convidados eram.'
cobertas de papel, assim tambem os bancos As
mesas logo em seguida mostravam a ,madeira
bruta. Nada se fez. E depois veio o pior. Na hOra

"

do almoço foi servido frango de poucos meses,
sa�àda e bebidas nos lugares onde as, mesas eram

. cob�rtas de papel. Para 08 colonos (deveria ser

colonizadores) serviram um simples churrasco
com um .pão, sem bebida, sem faca e garfo. Era'
triste ver· os p�bres velhinhos, já sem dentes, pe
gando o pedaço' de carne na m,ão, arrancando pe
daços menores que chupavam, na falta dos dente,s
e o' molho escorria entre os dedos, sujando a rou

pa sim p 1 � sem o d es ta. Outros jornais escre
veram que a festa foi um colosso. Escreva o -Se
nhor o que se passou com esses velhinhos e o que
se fez com êles. Muito se falou, Senhor, Redator,
mas de quem menos falaram foi mesmo do colono.

E do colonizador nem se lembraram. Não foi justo,
o que fizeram com os' pobres ve.lhinhos. Muitos'
nem chegaram no lugar, porque ninguem cui.!;lou
deles. A gr�nde maioria falava o alemão e na falta
de gente que' os pudesse atender complicou ainda
mais, a sltuação. Para as mi s ses reservaram um,
pequeno lugar junto dos casais velh,os� ,

Estas ganharam maionese, e frango mas não rece-, '

beram talheres. TiveralQ. que comer com os dedo8'.
A certa al&ra a Miss Rio do Sul, mostrando a8

p:\ão,s enlambuzadas de gordura, disse às colegas:
,

"Isso é u�a_ böa propa'ganda para Jaraguá". O qUe
se pode faz9l.-, Sr. Redator, diante de tanta; falta
,de atenção?

' i

RESPOS'l'A:,' Embora não queiramos briné;ar,\
cQIn a dôr alheia, arriscarf.�mos dizer que o que
se pode .fazer é 'esperar por outra festa. Nada'
,pôde se failer, além de lamentar. Bem lembrado

, estão os leitores dA que a .Municipalidade queria'
fazer uma exposição� por sua própria iniciativa.
Imaginem 08 leitorel;) que, si c_om o auxilio de 80%
do pessoal da Associação já foi, assim, comu não

, seria, sem àrbr;1Íio e �or inic�aiiva próprÍa.'
/ \
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"COfl-R-tl-O
.....

, O-O-�O-U-O-.:'r!---·� D:-�[--I" *0--'�! Bä�m�li�F:rl:�:�::: p����==;=:=��===;====Itn�-;;l(fundação: fJrturmüller _ 1919) � '. ,.) oi· � do s, r. Albrecht Oumz,' re- i'·
llJIr� I� 1lIl n \\li illl . 'W atsC o i,

, � I" �' ,I ,

-c
I � sídente em Rio da I Luz. ii IIEmptêsa Jornalística I' �----. r�' ------...,,.. "

, II Cirurgião - Dentista II
"Correio do Povo" Ltda!!

I' I Eaeem ano« amanhã:
" '

D,ia 4: -;', 11111"
'

'Ilill.- 1961) ',I Anivetsário$' ÖLlNÍÖA ..:....: /PRÓTESÉ' '- OIRURGIA
j Diretor:'

,

s, .A sra.' Rida espôsa do O sr: Vitörlo Lézzerís, II' . -- liEugênio Vitor 5chmöckel ',I
'. I ' I .' , nesta cidade; (, u '

. I

IIAníversarlou ontem a sr. Antonio M. Corrêe, I

I
'

A n Av. Marechal Deodoro, 687 - JARAOUÁ: DO SUL I
senhorita Antonilda Nico- far�aJaCêsurtla'e,o Hnel'sltda eCidaadred; \d�� j':�é rfz.����� eto���, II.. Defronte a Igreja _Matriz.....

'

U.1\8ual • • • .: Cr$ 250,00 luzzi, filha do sr. Venancio g V V
u z

Semestral. .>, Cr$ 140,00 Nícoluzzi, nesta cidade. " R a e d e r, espôsa do sr,
' - o .sr. Igando oigt, �:::=:::==::::::=:::::::::::::::=t.o.-=::::::=::::::::::::::::::=====�

,
.

Gunrher Raeder, residente nesta cIdade;. " . .

" , BNDrRBÇO: Fazem anos hoje: em Corupä; ,

- .o sr. �llarlo Schlo-
Caixa Postal,,19 Osr. Guilherme n,eduenz; . a menina Elcidia Lemke, eher, nest� cl�!'I,de;' .nida Mal. Deodoro, 210 K

h E O sr José Mpdestmo
d S I' S C t

.

- a sra.: Silvia,' filhal fil a do sr. rvlno Lemke,
-

.. '

,gU!l o U ,,- '.'. ',a arma, � \ Iunkes residente em Es
d ,n b ie M H

-

t residente em Rio da Luz '. -

" .... o. sr. ;KO er o • ors , .: '. rrada Nova:
nesta cidade' - Vllórla, r ' "

•
.

) 'VE'NDES E
I' Oll d f1h - o jovem Ivo Arildo - o garotmho Paulo

-
), _" '- -

x
'

d
- a

p'
srda. Z miai' I a

filho do SI' Auguslo To 'I Fernando, filho do sr. Dr.
o er. e ro ape a, re-. "

-

F dAS'-Llm terreno com cas), sídente em Porto Alegre; melírn, resídenre J em ltapo- �rnan .

o . pnngrnann,

área de 2.I:.OOmO na tl'f'"
.:

H"I" Iílh cuzinho nesta cidade.
u <:ó .'

- o Jovem I arlO, I o •

\
' ,

'

Planischeck. Treter com ó do, sr. Waller Bartei, nesta Dia 31:
sr. Bugenío Planischeck. cidade.

,"

-

ASSINA'l'URA :

I

Petróleo Brasileiro S. A. • "PETROBRÁS"
avisa que, a partir de tü de julho até 31 de agôsto
vindouro, efetuará, neste cidade, 'por intermédio do
Banco Indústria e Comércio �e Santa Catarina S/A. - "lieD", a

subscrição, pública, de suas ações preferenciais.
A referida subscrição é facultada a todos os

Interessedos, desde. que se observem as condições
esrebelectdas no artigo 18 da Lei n. 2.004, de 3 de
outubro de 1953.

\ I

Aurea Müller Grubba, OÚcial O vejor das ações subscritas' deverá ser Inre

do R e gis t r o Civil do' gral�ente realizado. noaro da subscrição, em dinheiro
til. Distrito da Comarca Ja- ou em obrigações ao portador .com os cupões de

(aguá do- Sul, Estado qe juros de �n�. 13 e s�guintes. I

Santa Catarina, Brasil. I _---,---:-_.....
t

-'- --'- .;__..:.,_

faz saber que comparece"
ram 00 cartório exibindo os

.Iocumenícs exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

.

casar-se:

.l

�egistro

'Subscr:iç�o d�J Açõ'és
'Petrobr:ás I

Civil

i/
DR. JORN SOELTER

Socie�ade (sporli�a e Recreativa BUß fSPfHHnCß
Assembi�ia Geral Ordinária

eorrAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convidados os Snrs.

assoctedos desta Sociedade, afim de
'

comparecerem
à Assembléia Geral Ordinária, a se realizar em sua
sede social (Salão Boa Esperança) no' dia 13 de
agôsto, à� 8,30 horas, aftm, �e tràtar da seguinte

ORDEM DO DIA:

"I CIRURG/llo DENTI5TfJ' I

I I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
I

� E'cíit I" d'P
,

'

,;:;-_
� _- __.. � _.-- , _ � __ _

::,.
.

I '

a" e fr--·········-----··
..·····--,...---····� ...,.-., _ _-_ --_ -

'"-.;u
, (C�IDDlllll1Illn�al�e.\i ((Jfrn'c�iat .,,' I"

"t "1 �. ����, II :,'1'. It.� e I. us e II U I.·� 'II
, � '- O Doutor Ayrtls, Gama Ferreira de Mello, Ju Z II .. ) t_ .

li
',( ,de' Direito da Comarca de Jaraguä do 'Sul, Estado da I!

.

JARAGUÁ DO SUL' '-- II

_Eco,'_omia' Doméstica em 'Extensão 'Rural Santa Catarina, Brajsil, n� �ormahda lei, etc. ii J . ,
) II---�\, .�

, Faz saber) a todos os qile o presente- e d i.t a I, H Medi'camentos e Perfumarias / ....J II

)
MINHA AMIOA DQN;A DE CA�A:'

.' c�m'tO"tPrãzo de':2tO d i a s, virem, ou f�êle conheci- II ,Sb����IíÇ�e �o��:!it���e ii,
e ONVERSAREMOS hoie sõbre um

men o iverem e ID eressar possa, que, 'indo o men· II
"

,li
" 'alimento muito im ortantJ '

ara nossa �Io�ado präzo, .haverá, de ser a:rrem.at��?, por quem II \
/A que �elhor lhe atende I _

I!'saúde: O_ LEITK O leite é in�spensáve) em nossa m�ls ,d�r � maior 1 a n�.e o,�erecer, aCll�� �o pre�o ,!, . I.
,e pelos �enores preços

',' !i
alirVentação' diária, porque êle contém tudo O· que

da aval�aç�o, em fr�Dte as p�rtas do Ed�f�C1o do Fr- �:::::F:::::::::::::::::::=:::==:::::::::=:::::::::===�:::==�::::::::::::dI
_ �a�' bem � saúde da gente. Não há outro alimento �.!lm, no dia 18.agosto pl· v�ndo,uro, às 10 horaTs, o I o

, 'que possa competir com o leite em valor nutritivo. Imóvel perteDcen�e ,ao executado RAYMUND,PC. .Para ter bôa saúde e melhor crescimento'; .uös WIES�, e que fo,1 penhora_?o nos ,r;tutos da Açao"
'precisamos tomar todoa-os días bastante lelte, Executiva, que l�e móve:. n � s t e. JUIZO, o �'r: 4LVA- ,

,

Crianças:' 3 a,4 copos; Adultos: 2.a 3 copos;
RO W��ZKO, Imóvel esse. �balxo ��serlmIDl;ldo:Senhoras em .gestação: ou em 'amamentação: 4 a ..

1) UM TERRENÇ>, síto na cidade de ql1ara.
6 .copos por dia: ," �Jrlmj em u�a rua projetada, fazendo

. frent� na
.

.

-
.

, .;.. r '

. "�I dita rua. medmdo 31 mts.; fundös 'com a margemO leite' faz bem svsaúdê da gente porque: do Rio Itapoeü, medindo 32 mts.; de um lado limíta-:
, . ,1 +- Ajuda o crescimento.

.
' S9 com os próprios outorgantes vendedores, mediu-

_,.
2 - _Contribui para a. formação' de ossos, do �5 mts. e de outro lado com Harry Manske, me-

músculos e dentes fortes. ..,
�.

'..
I diodo 39 mts., contendo a)irea total de 1.023 msâ ,

_

3\ - Regula o jsistema nervoso., _ sem benfeitorias, conforme Escritura, passada no Oar-
.

04 ...:... Aumenta a resistência ás doenças éon- tório, da Guaramirim, em 8 de Julho de 1956, no '

tagíosas:
"

, Livro nO. 39, fls. 19, avaliado em Cr$ 70.000,ÓO .

.' 5"- Desperta o apetite e facilita a digestão. ,Assim, será o referido' imóvel arrematadovpor
.' 6"':' Ajuda-nos a : conservar- nos alegres; jo- quem mais- der e maior lance oferecer, além do va-
vens e dispostos para a trabalho. .

.
101' total 'da avaliação. O referido imóvel penhorado,

.

. Se você não gosta de leite ,puro,' poderá poderä ser examinado, por quem interêsse tiver,
'prepará-lo de muitás maneiras diferentes. Com o

no local "onde se acha situado, no municipio de Gua
'leite voc(pode fazer: Manteiga, queijo, coalhada, ramirím. E, para que chague ao conhecnnento pe
rC�,emes, mingáus, d.i)ces, pães, bolos, molhos, pu-

todos, foi passado o presente edital. que será afixa-
dIDS, etc.' Poderá .aínda tomar: leite com caté, com

do no local de costume, �s portas do Edifício do Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
chocolate,

.

com frutas ou ovos. Use o leite destas Forum e publicado pelo [brnal local "Correio do Po- Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
maneiras,_ que é o mesmo que o -tomasse puro.

vo". Dado e passado nesta cidade- de Jaraguä do amo beste9 zu den geringsten Preisen bedient.
O leite nos faz muito bem, mas poderá tarn- Sul, aos onze dias do mês de iulho do ano de mil

11====;:;;;;;;;;;=====;;;;;;;;;========='='1\bém nos fazer muito' mal se não tivermos bastante novecentos e sessenta e um. Eu Amadeu Mahfud, Escri-
'

-

cuidado com êle. Poderá nos transmítír doenças vão, o subsereví. (a) Arres Gama Ferreira de Mello Juiz de ... 1
como BI tuberculose, brucelose e outras. .

Direito.. A presente co p i a, confere corri o, origi'nalj
Tenha a roupa, e as mãos bem 'limpas para

dou fé.
lidar .com o leite. Ferva- o, leite, logo depois da Jaraguá do Sul, U)de julho .de 1961. '

ordenha. Guarde.l.O em reüipiente fech!ldo, em O ESCRIVÃO
lugar f,r.esco e arejado, ou· deixe a vasilha com AMADEU MAHFUD
leite em água fria. Quando tiver que usar leite .

-,

a�ueça 8ôment� a quant!dàde que vai usar. Nunc� f(:=::::::=:::::::::=::::::=::::::=::;::::::=-:--=--::::::==::'�mlstur,e na .vasIlha do leIte" as sobras do· que foi':! Md· Ih f II
, esquentado._.Guarde O' leHe 'longe- de aliinentos de H a eIra�, assoa. os, orros II
go�to,.e. cheIrO fortes. Lave as garrafas de' leite, li paulIstas taboados e li, prlm_giro ,com água quente. Tenha êstes' cuidados II d

.' ,
, li

com O"leite ,e estarás evitando muitas doenças. II ;ma eIra em geral ii

S,� P A C R EM E II Vende-se �IOO Depósito $ão- José ltda. II,e INGREDIENTE: II
_ I! '

1 colher de' Bopa de m'snteiga. II' Rua Expedicionário pabo J,iarry Hadlich i! I

3 xícaras de leite. ._ II' JARAGUA DO SUL - Santa Catarina II3 cQlheres:'(sopa) de maiz'ena ou trigo. II: Atende-se tambem os pedidos por en�omenda .r.i� ��:�: d:e c����t�a �i�:�: .: ��::�:: \b=====:::====:::==::::::::::;;::::=:::===::,�
,"-,..,,1 colher de· chá' de' sal. (j�_S8lilB_8s�8I!H\B__

I FOTO PIAZERA '
,

ou OS808 DEPROl'.JTE Á PREPEITlIRA' - JARAOlIÁ DO' SUL

Apotheke. "Sc'b.,ulz"
JABAGUA DO SUL'

.

\

MEDIKAMENTE .lJND PARFÜMERIEN

NA FALTA pe
APPETITE

Magresa
Cànçiço
PaUidel
fraquel.à

I,

IODO�INO'
I

.

,MODO DE fAZE&:
1�) Pre-pare uÍn caldo usaD:do carne

,para sopa. .
" ,r " .,'

,

2,) Ponha o' sal.' \ I
, ,3.) Doure h. mani�iga e' pon'ha nl) caldo.

4) Junte o leite e a maizena diss9lvida em
um pouco de leite .. .)

" "

.

5.) Leve a mis'tura ao fogo para engrossar..
"

_

6.) Quando estive� no pontb de creme junte
a cenoura e a batata cozida. ./

7,) 'Sirv'à qU.ente c,om pão ou torrad�.
,

"

'AfJARESC' ,

.sERVIÇO DE .ExTENSÄO
.

RURA.L
, '

,

ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAOlIÁ DO SUL

,.

DE· ORHfotografias em Geral - fotocopias de Documentos ....:.
. filmeI! e Material Foto _ Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a 'domicilio e tambem
em loo:alidades vizinhas

MILHOES' ,

/
"
,I, "Dr. femando It.' ipringmann ,.... �e::.

-

_ /" ...
.

: oe PESSOAS ltM USADO COM

180� RESULTADO o PGPU�- ,

,

,DEPURATIVO
J}

ELIXtR914
• SUU AJ� fMl o II8SAIISh
o Plpdo, • sw,o, o Coraçlo,�_

, Estamelio, 09 Pulm6es, • PeI. '

Produa Dot'eD MS OSSos. Reuma.
llemo. cécu.'.... QUGlda do�e
.. Anemia. _ Aba�o.,

Cr.nsultD o ih�CO
ato_ o popYla, depUI.UvO·

ELI'�IR' 9-14,'
lAof....ívO ao ..AJamo. Airada-'
... c� um IlGôr.' Ã�rovado co.
"IRO auxfll� RO trat1?manto da S-....
FlLIS,e REUMAl'lSMO da mes··

••-óticam. p�lo 1). N S. P.

Frutifel'as e
.

,\ -

.

Ornamentais

.

Laranjeiras, Pe-_
oegueir.os, Ka-
,kiseiros,' Maci
erras, Jabotica
beíras, etç. �o
seirqs, Dahlias,
,Camélias, Co�
niferqs, Palmei
ras, etc., etc.

, o.

, 1 - Aumento de capital social, e alteraç_ão 'dos, . \

estatutos. ,. . '.'.
,.'

2.- Assuntos diversos de "interesse social.
" ..", • •

••../
J '

.J�raguál do .sul; 13 de 'julho de·196'L_, '.'"
JOÃO BATiSTA RUDOLF - Dir,: Gerente'

;, ::>e�am Çalálo�
_. gb "'lIus.lrado ,

Leopoldo Seidel
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/

RIO - Tiveram reper- Iízéda em m�rço dêste imo. uma reunião 6revista com
cussão aqui a;:; notícias ,EséhJreceu ainda, que o Ministro da Indústria e

chegedas de Curitiba sôbre 1"0 delegado dó Govêrno do, Comércio,', presentes
a luta entre' o Sindicato d?_ pa�aná", naquela .reu-. :exporíildores e importado
das' lndústrias do Mate e mao �a� .concord�ndo com res, surgirá,' certamente,
.os exportadores de

'

mate o cnrerío aprovado e I uma solução cöríclliatérle ,

de cancheadà., Em tôrno ' usando dos direitos que a que sattsreçáaos íriterêeses
do assunto o presidente lei lhe Iaculta, 'recorreu da economia ervetetra.

'

do Instituto "Naqfonal" do dessa deéisão ao Presi-
'

Mate, SI". Cândido M!;ider, dente' da República, por
' ,A, '

informou que, nesse epi ..
'

lnterrnédlo do' Ministério
--

sódio, o INM está apenas da Indúsmeedo Comércio SE VOO�' Jara-
cumprindo ordena e que e teve próvtmenro. O ins� guaerise e MÚSICO,
tudo se prende à exporta- thutd pdSSOU, então a au- rião deixe' áe insere-
ção de erva-mate pare o' torízar a exportação pera ver' se na Sociedade

'

Uruguai, conforme, um I aquele mercafc:to-:-dentr-o dos de 'Oultura Artistica.
crttérlo de percentagens limites do recurso provido, ,Ela n e c e s s i t à' do
para a erva benetlcíeda e' pois somente desta forma concurso' dà' todos
,para a carícheede, fi,xadas poderlé agir. «. :», para projetar a' oul- ,

pela Junta' Delíberettva do Pçr fim, .o sr. Cândido
" tura de nossa terra. ,

Instituto, em reunião rea-. Máde� ,adia,ri'tou que" pe '"==='====;=�:==�=:=�.!.I";'';'

Uma luta qje, está décorrendo da
.'- exportação .de Mate par,a URUGUAI

,
'

,
\

, ALiVIA' ,AS
,

CÓLICAS
'UURINAS

\
,

Combate as

"rregülarlda
es, das tun-

___ ,
çöés pe�ód�

�- -;-;--:-- cas das senhoras.
-.: -

.

-É éalmànte, e re-'
guiador . dessas fun�öes.

, a,Õ, ;,:Mãe. filha'.
,

,Todas devem usar ".'

,', ,( a'HUIIHiEDATlNA'! "

\ ;,

. PRiSÃO DE VENIRE
'ESlÔMAGO. fíGADO 'E INTESTINOS

Pr.oporcionam bem-estar gerat
lacilitam cl digest�o. descon
gestionam o Ugado, regulari-

zam as funções do ��
,

?(epatina r:' s.ela penha, que
contem exfrato
�eptffico eon-

�tln:tratio,.nor.
ift1Idl!:t#I tU

fPnções tio '

ftgatlo•.

e ind1oad.
DOI eaaOs de
flaqi1eZa. pali
deJ.�.
fastio.
Eu:i eua fór

mula e D t r Íl Dt
. 'V&Dade.to d.

-e6dio. 'LlcitiDa, G6cerofOlratol,
'PepeIDa, DOI d., 001a. ele.. dt
8010 Proota e 8ftC&l DOI ca_

• fraqutiIa e aeu....teDias. V...
.. 6'iDdicado pua homeoe. .....
:Ihene. oriaoçae. aeodo 8U& f6r.
mula. Iicalciada ,tela. ·Sadde 'PD-
Wica. .

-,

\ ,

MlJito bôa produção
" �de Lar'anja

.(

mo (§ia) - A laranja duziu laranj�. em 1959, foi
é frure cítrica produzida, o de São Paulo, com

r1gorOSé:lmente, em, Iodo o 2.034.188 unidades de mil
Brasil e em quantidades frutos. no velor de 1.321.409

I r�zoáveis, t�nd� a produ- m,il, cruzeleos, seguido do
çao em conjunte dQ' País Estado do Rio 'de Janeiro

. atingido a 7.�93.243 unt- com 1,303.298 '.unidàdes'
l dedes de mil frutos, em no vetor de 1.231.288 mii
, 1959" segundo dados re- .

'

. , .

., centelß�nte,' divulgados, cr�ze�ros. ,'Mmas' 9�!é!IS,
pelo Serviço de Estatística com uma. produção» de

da, Produção do Ministério
1,235 097 u�lda�es no v�lor

da ,Agricultura. A �r e a de õ4!)'�99 mil. cruzerros
. cultivada em todo o rerrí ocup�u· o te.rceno lugar,
tório n a c i o n a I foi de seguldo do RIO Gra�de do
106.400 'hectares sendo de S.ul, c?m,919,032 uOl�ades
'" 242174

'

"I
". vmdo epos o Parana e o

(J,
"

rm cru_zelros. o. Estado da Guanabara com'
, valor da produção .nacro 1467834 e 408000' iíd dnal de 'laranja. .

, "

,

' um � ,es
.

,

,

. de mil frutos, respecnve-
0. Estado, que maís pro- .mente.

.
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