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e 'TranqiIindqde� -em San �-.\' aatórmâ �elég�dO_ �UÚlado
Até a hora de

I
encera O "fech'ame�to dos bares de perto as estaç'ões de cadeia de estaçÕAs sul a08 quatro c�ntos'do pais, c,om 24 tifOS

rar-mos
.

a presente, edí- por volt� das 21 horas" rádio que de instan�es a ríograndenses, parece 'obrigando�'ao Presidente .......

-ção, era de calmai e sendo em seguida rela- instantes reportam novos _influir na opinião pública Rariieri �ázzi11i a enêrgí- CURITIBA 'O des-tranquílid�de a 'ordem xado pará as, 23, 'em econtectmentos, contan- eatarlnense, com os seus co pronuncíamento. soll- teeerneuro da Polícia Mi
pública no Estado ,de vísta da absoluta � ordem do o desenrolar das ati- vibrantes e lnflamados ] �it�ndo ao po,vo a calm.a War da cidade de Querên-S. Catarina. Em Jaraguá e calma. '. vídades que visam voltar discursos à pretexto -de mdl8penSável. para taís ela do Norte, no ínterfor,'do Sul' a autoridade po- .

f
I "

• momentos, atím de en- da Delegacia de Polícia,liciàl t�mend� qualquer Não· óbstaot,e'� como,
a nor�alldad�, ,.�ce a r��orno, à., l�gallda�e. centrar 8, ,Flolução que fuzilou o delegado cóm 24alteracão na VIda normal portamento ordeiro da renüncía de . Jânío Qua. Enquanto If.!SO. notícías consulta os verdadeiros tiros.

'

do �unicfpio" determinou .população, acompanham' dros. Nem mesmo uma tendenciosas são levadas ínterêsses da Nação, _.

, ,
.

<!alma

\. Ano 'XLII "I JARAGUÁ DO SU;L' (Santa yatarina),. Sábaqo,' 2 de Setembro de, 196�

o fato originou-se de
um desentendimento por
questões de serviço,' entre
o delegado e' os. milicia
nos. Estes, em 8Qa: totali
dade, atiraram 'ao delegado,
que tombou 'morto crivado
de balas.'

'

.orgão maior no interior

Impresso na:

,Socleelllele GrállclI A nn/cJiI beIlI.

S�guiu pera aquela cí-:
dade, 'o delegado Eudes
Brandão, designado pela
Chefatura de Polícia para

I
apurar os fatos e proceder
a abertura do rigoroso
inquérito.

.
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Fundação:
Artur Müli'�r.

/ Dlreror :

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
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IA-';iiiIli�sid�ntil V� R B ARSvdp'as'cRFFJ ,Manifes·to de J ân � o ! :PAa�eAdre,adeVI'a""ao,_ " _� Fui v e n c í.d o pela reação e com o pensamento voltado para a
.......

.

� deixo-o, govêrno. Nestes 7 mêses' nossa gente, para os estudantes e � Paraná-Santa Catarina P E I X E PO � RIEn cu m p r i o meu dever. Tenho-o para os operãríos, pars a grande J b40.... d RFF LI
.

� eumprldo día e �oite,� trabalhando Iamilía do país, esta página da

i
O ,:cvde 'al 'd aproya,-

'

.�
'iofatigàvelmente, sem :prevenções minha vida e da vida nacional. Is. ção o p ano e serviço Os moradores das margens do rio Itapocü,'.

nem rancores, mas baldaram-se os mim não f�lta a coragem da re-

I
relativo 'á 'conclusão do no correr desta semana, foram alertados por

meus esforços para conduzir esta nüncía. Saio com um agradecimento túnel de 900 metros de intenso mäu cheiro, em virtude do despejo� nação pelo. c a m i'� h o de. sua .e um. apêlo. O agradecimento é extensão é da variante naquele local de regular quantidade de peixe
� verd�de.Ira Ilbe.rtaçao pOU�I�� e aos companheiros que comigo e n t r e . Jaguariaíva e podre. É, que, pessöas desavisadas, vendo o

I economtca, Q úmco que possíbílíta- lutaram e me sustentaram dentro . A peixe deteríorar-se acharam que seria sufi-
ria o progresso efetivo e a justiça e fóra do govêrno e de forma Fábio Rego. ciente jogá-lo na barranca do rio, certo de
social a que tem direito o seu especial às fôrças armadas, cuja O BNDE á disposição: que as águas levariam os detritos, não lem-�

" generoso povo: I?esejei um Brasil conduta exemplar em todos os ins- da ferrovia a importância brando que a podridão do peixe 'ê venenisíssimo
� p�ra os brasíletros,

_ afrontaQ.do tantes proclamo nesta oportunidade. de 45 milhões de cru-I e contamina as águas que banham toda a cidade
�- nêste sonho a corrupçao; a mentira O apêlo ê no sentido da ordem, .

'
. e que, atualmente, está sendo utilizado para

� e!:l covardia que subordínam os -do congraçamento, do respeito e zelros� que iäse enc�nt� os maís varíados tína pela. população, em vir-
e interêsses gerals aos apetites e às da estima d� cada de um dos meus . depositada em agencia tude da 'intensa sêca, inclusive para beber, à
�' ambições de grupos ou individuos, patrícios para todos, de todos para

I
(10 Bànco do Brasil em despeito do grave perigo que isso representa

� inclusive do. exter!or. Sinto-l1l:e cada um. Somente assim seremos Curitiba. A variante terá para a saúde do povo.

i
,porém/esmagado. Força� terríveIS ,dignos dêste pais e do mundo. . extensão de 23 kms. Seria de conclamar-se a população em

, levantam·se contra mIm e me �..' geral"e, em especial a qUe mora as· margens.

'I'ntrI'gam ou m'e l'nfamam até com
Somente 'assim seremos dignos da destinando-se a substl- d

.

b t h d'

J
n08sa herança e da nossa predes- t' d 43

os rIOS, para que se asen am e Jogar
Ji desculpa' de colaboração. Se tinação cristã. Retorno agora ao t

Ulr um percurso e detrit08 nos,rios, preferindo enterrá-loljJ, si fôr
, permanecesse não man t e r i a a

meu trabalho de advogada e pro- kms. em condições téc- do caso.
(. confiança e a tranquilidade óra fessor. Trabalhamos todos. Há mui- ) nicas depreciadas Os poços, com a intensa sêca reinante,

I quebradas e indispensáveis lao -

�
.'

. -

deixaram de fornecer água potável e O' rio é
exercicio da nossa autoridaq:á.

tas f9t'mas de servir a nossa pátria. A ln d a a favor qa de certo modo uma salvação para quem ne-
Creio mesmo não manteria a pró- Brasma, 25 de Agôsto de 1961. estrada Cl Rêde, Ferro- céssita do precio'so I1quiäo, que dele se serve

L!:����:::A:ss�m�__���IO��RO�� _ J :!��a�e:ed� a�!���� �:�: ������� f;�:�!��,I�Si�:� ���p�l!e�\��e���

JU I
entre Posto e União da si, sério perigo e o que se aumenta' jogando

1 ·

b'
•

cl' R peixe deteriorado A animais mortos em suas "

r1· . una':1 s' .

" o
. Vitória e Caçador, �bten- águas. � de se recomendar mais uma vez

do por outro a libera-. tod&' a "Cautela nesses mêses de estiagem até
,

" . I
I I

-

ção de,139 mil dólares que os Departamentos ou Postos de Saúde
EM JARAGUÁ DO 'SUL acalorados debates, tendo José 'Cipriano, Walter para importação de pe. aconselhem outras medidas para evitar even

o Dr. Orácio Cabralapar. Raduenz, Jbsê Scoz, ças destinadas a unida- tuais' epedemias que possa,m resultar d:essaSob a pre.sidência do teado insi!:ltentemerite o Norberto Grankow e as d d' I pr�ticl� �ondenável. .'

Dr. Ayres Gama F'6rreir� Dr. Murillo Barreto de Senhoras Cordula F. da es lese. . .. , ,·c /

deMeUo�vefugarsex�- Azevedo,perturbandode Luz e ConcórmaLor�nz. ����.������������--��--�����������

feira da semana passada modo deliberl'do a frágil O Juri teve ioício pelas SUELI TERESINHA LENZI . c..,oncorre
'. aos prêmioso julg,ament<). no for.um tése de I defesa. O Réu 11 horas do dia 29 de

; local,. de João CS)Jlillo, fo\ condenado Dor, una- agôsto, terminfuido cerca V Festival do Male - Maia'de meio milhão de cruzeiros em prêmios! .

,

'.

acusado de te.r morto - , .

. nimidade a" 22 an08 de da� 20 horas. A Pr.omo· AJé a presenle dala, já 8) -- TReS riquí&simos Brinquedos Estrela S/A.,. :,com um. tiro de �arrucha, prisão. , \ torla representada n8' se encontravam em poder VOLUMES, oferta de Edi- de São Paulo;I •

por tmotö�8 f�teI�.� �a� EM 'i'tMBO' I p�ssôa do Dr. João Bit- do "JORNAL DA LÃPA", ção Melhoramentos, de S. \' 15) - Um prêmio ofer-
,goen � I r an oft 1 .�)� • tencort falou 1 hora e os seguinles prêmios e Páulo-; .. tado por. LEÄO JUNIOR
t crlTe na,opo um a;. e

_. Tambem em· Timbó' 45 minutos e o defensor, bri ndes
.

destinados ao '9j�' Quatro passagàns & CIA. S/A., Curhiba;
.
eve arga. repe�cuss�o t�ve lugar ·um ,Jud, ,a sr. Dr. M�rillo Barreto. Festival de Canoinhas: idá e volta, CURITIBA. 16),:'_ Um prêmio ofer

Pt:la: �anell:a com que .29 de agôsto., de ,196�ße Azevedo falou 2 horas ,1) - Um refrigerador ASSUNÇÄO, oferta da tado por MOINHOS UNI
f�I perpetrado. -A 'acus�-I terç-ª-feira desta semana.1 e 35' minutos, eJ;Q. que CONSUL: JUNIOR" oferla- Cia. Sul: AmerICana, em DOS BRASIL MATE S/A.çao esteye a cargo qo Sob a presidência do Dr .. perduróu um, �limà de da Refrigeração Consul, ônibus, L.:tdéi.;

,

. Curftiba; . �.
Dr. Orámo Cabr��, repre- �uiz Wladimir Div.anenko debates elevados, sereno� de Joinvile; 10) - Seis passage�s·,. 17) -- Cinco corres' desentando a LE;lgla� ,�ara- foi julgado Ernesto. Mar- e ponderados. O .J.u rI '2)' - Utn conjunto PAIEX, id.a .

e valia, CURITIBA-\ tecidos R E·N A U X, de
n!leose dos ExpedlcIOD:á- ques Martins, vulgo Er. reconheceu. a LegItima nobre, oferta de Julio Sa- SÃO PAULO é RIO, oferta Brusque, SC;
rIOS,,,, �endo c'O�o aSSIS- nesto Maia, �cusado de Defes!1 por uDani-midade,\ lache & Cia.; de Curitiba; da Emp,r. Nossa Senhora 18) - Bstada' em Sãotente de acusaçao o �ro- h?micidio qu�micado, .�bsolvendo o Réu. '3) - UM A.PARBLHO dá Penha i .. � Paulo. oferta de REÇi�N-vecto �ro�otor. da

..

C'O- crIme de morte,com uma .. DE JANTAR, c/ 42 peças,
f 11) - CIDCO passagens, elA HOTEL;

marca, Dr. ,A!,y FlavIano faca. Esteve ná. Promo- "Correio do Povo" oferla de Big Cesta· de ida e -(volta, CURITIBA- :19), � Estada ,no Rio,de Macedo. vompunham toria o sr. Dr. João .Bit- aprel!lenta.ao Dr. Murillo Natal Titanus; FLORIANOPOLISi oferta óf.deHOTEL,MARIALVA'
o \Consel�o d.e Sentença tEmcort e na defesa. o Barreto 4'e Azevedo' 'os 4) \_:_ UM APARELHO da Bmprês'a Autp Viação <20)..:....:· ,Prêmio Qfertad6
�s Srs: Wlegaodo Reeder, causídico jaraguaense, s'eus cum,,primentos, pela P/ CHÁ, finíssimo, aferIa CatarjneQse; !)or ALVARO LeAL &
Gerha�d Lessmann, N�l. Dr. Murillo. 'Barr.et? de �r;:��;���t� e�e���js���� de Por,celan e �tetat!v�, de 12) _ Ci�co pas,s'agensí qA. LTDA., � GABARDO
son D!leSSen, Wa�d.emlro Azevedo. �rla- ser Julg�do as suas quaIldades de Campo ,Largo, P.�rana; .

ida e voltá, CURITIBA- �. PE�INJ, ambos. de Cu
SchmItz, D�. R�lOaldo Ernesto Mar,ques .MartlDs, emérito jurista que dia 5) - Um ,maiO ROSE PORTO ALEGRE, oferta rltlba .

. Mur�ra, MárIO �ulle� � ;tambem c0l_lheCldo. por
a, dia vem se firmando

MARIE REID, ofer!a de da Expresso do Sul SIA.' .

SérgIo Thomsen. ,O lurl 'Ernesto Ma18, por ter Industrias Trussardl,. de . '. ' esses QS prêmios já
_

teve início às 13 horas morto José Luciano Gon- nos �oruns. da Justiça São Paulo; , 13) � ·Trinlà cortes dk recebidos. Aguardem mais _

1.--- de 25 de agôsto, só te�- çalves.- O corpo - de jura- Ca�arJOense. 6)· ..,. Doze, pqres de, tecidos' MATARAZZO e um pouco para a ',relação
minando pelas 19 horall.' (,ios foi· constituido por .. fll'e'ia NONDESFIL, o�erta, MATARAZZO-'BOUSSAC; fiÇlaJ:' .

'

.. O Dr. MuriHo,6arretp .d.e s,ete péssôas, dE;llas duas' C' .";J p .' de Karibê S/A" de São oferta' das Indu&trias F.
.

, Aze�vedp de8ig�ado de- mulheres,. o 'q�e \ reprb- OrrelO \1.0 ,OV�. Paulo;., . I' Matárazzo S/A., de São
_

. N OV�, CANDIDATA:
fensor do, réu �eseQ,v?l· senta um.a nO;�Idade. e� 'UM 'JORNAL A

. ':7) -' Um LAMPADÁ- Paulo,; " Po��o Umão indicou Maria
,

vendo. a. sua tése (VIO- noss<;>s ,trIbunals d9 lurI,' .-', \
'

, ,'RIO, oférfd de Móyeis Cimo 14l,+- Boneca ESTRELA, Aparecida Cerqueira Lima
lenta emo:ção), provocou a saber: VoHrat Waege, S�RVIÇO DO POVO·_ dà�Paraná, de Curitiba; oferta de, Manufatura de ,�ara o concurso. ,

,

J I I
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", "

'o�é t v;,Gncl(;l�·;I' �"'PR'Ó IBIIC'Ã' O' "".;,
" o Doutor Ayres Gam� Pertetra de Mello," jUI� . �., �I' ,", ,h .:' I ,.,; rQ Doutor 'Áyres Gama Ferreira' de Mello, Juizde Dtrettode: COlllar'ca d,e jaràguã: do ôul, .Bsrado de f,' �I '; .,' :Fioa' 'expr�,Bsamen�e proibidoa. entrada, de : da' p'ireJto .da COplllrca q� Jaragu'ã do Sul, Estado.

�anta CatÇlf,ina, Br�sil� na -Iorrne \ dá Iei, etc .. -: ..

'

..... '"pessöás estranha'é ,em 'n9$sos terrenos" áituädo·s'." dé"'Santil Câ,tárina,'�'BL'a8il: 'ná forma da lei etc ..."

FAZ SABER aos que o presente edital de citação' á' Estrada .Bio Paulo e IRio Oorrêa, para fins
FAZ SABER di 1. . .". '.' '�" �

. ,'. de caçar ou causar qualquer dano. I '

aos qu� o presente e ita , comcpm o pr�zo d�. trín ta (3.9) dies virem 0GlUcd:I!LcoLhhe/, . ' Não nos reaponsabíliaarsosjpelo 'qUe possa opraso �e trinta, (3,0) dias. virem ou dele conheci-Cimento tiverem, .que ,por parte de JaR L.. uL. es.
f' de • lbi il ,,' , tmento- tiverem, .qus por parta de AUREA MULLERI mulher ANNA SELL, por intermédio d� seu bastante' ooorrer aos I,n ratores s�a ,P�Ol IÇ. o.': J ,I .

GRtJ.Ír�l�. e seu marido' BERNARDO GRUBBA'pro,curador, ,�d�o��do dr. �r�a�o, �erreJra ,.:do ,A�(lral ,C o ru p á, Julho d:e 1961.
I,

.

"
.

.

, JUNIOR, por intermédio de seu ·l}a.stante procura-e SIIVél� lhe Jol dlrlglda\a petição IDI.�lal do t.e9r seg�I,�!e: . Ass.) _ Adolfo Baoumle, Alwil;l Klug, Ar- .dör.vadvogado dr.. Murillo Barreto de Azev.ed9, lhe\.dP�CTlçÃa INICIAL:-: Exmo Sr. Dr. JUIZ de DI'relhlto noldo ,)Áuerhahn Mariano' :E3ier.llaski
.

AÍfonso' fo� dirigida ri petição inioial do, ,téqr seguinte: ,\ - a omarca de Jaragua do -Sul. Jorge 'Seil e sua PlU er ,.' .". '

.
'"

.
. .:. .

r
'

Anna Seil brasileiros lavradores domiciliados e resl- Reese, Gabriel Engel. Eduardo Biernaski, Da- PETIQÃO: 'ExÍllo, Sr. Dr. Juiz de Direito dadentes em' Corupé, ri�sta Comar�a, por seubestante niel Oampregher, Vitoria Chimelli e Wald�mar, Oomarca de Jaraguä do Sul. Vêm, AUREÄ MÜLLERprocurador, 0\' advogado ao final assinado; vem mui' Auerh�hn.· c, G,RUBBA, brastleira; oasada, I�rt�ntuári!,l da justiçá,respeírosamenre, expôr e efínel requerer a V. E�cia. .

e seu marido, BERNARDO GRUBBA JUNIOR,
o seguinte: 1. - Que há mais de vinte (20) anos

:

. brasileiro. industrial, ambos residentes e domteilia-
possuem em' Corupá, 'um terreno e respectiva casa de r==::::::=====;;::==::':::::::===:;::::=c:===:::::� dos nesta.oidade e Comarca, por seu bastante pro-enxa!ßel� cUj6 terreD(� tem: a área de 1.632 mrsâ., e es ri ln\ 10> JET[]) lT�1BI 1Il' Ã1[JflW A �TN .

r' ou'rado�,\ 'ad vogado abaix� assill�do, a presença de
segulOte.s· confronraçõea: 34 mts. de frente pare a rua

l J.UJJl'\. Jl'\lL'L m\� !Vll..8\.1'tl� I V. Excla. a 'fim de mUI respeitosamente axpcr eNereu Ramos; fundos, com igual metragern .com -terras
II . -ÉDICO CIBURGIÁO III finalmente/requerer o que se. segue: 1.) Que, Ião

�� Maffezzolli; de um lado, 54 (metros com terras de il
. 1...

, [Iegitimos proprietários de uma ärea de terras de
�. f;Jug� t'1ülle� e de outro, com �uem de direit? 42 metros Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I' 2.149,50· m,�s2., .

edificada com' uma_ casa. residencial
(C!0�U1S do�.I); 2. - .Que esse �er�,:no fo.ra de seus . sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II d.e alven�rJa, SIta à Ru� .Arthur Muller!. n, 50, nesta,sogros e pars August e Anna, Franke, Ia íelecldos, sendo .

, I CIdade e Comarca, adquirida por 8uceS880 de Arthur
.que Anna a últimà à falecer morreu em janeiro de'1939, 'CIRUROIA - SBNHORAS - pÀR;rOS - CRIANÇAS ·I!" III Müller, desístencia de herdeiros e finalmente porconforme certidão de óbito anexar, 3. - Que por morte I

-

CLINICA (JERAL doaeão de Adélia Doubrawa Müller, com as seguintesde seu sôgro e pai, o imóvel usucapiendo foi dado a cenfrontaçõss : frente com a' Rua Ar,hur Müller,ínvenrarter, há, mais de 30 anos, na Comarca de Join· ii Longa prápea em Hospitals BnrOpfJD8 com 40 m.ts'., de um lado com Leopol,do Reiner,'ville, a cujo município pertencêra JéJraguá e seu �mtigo II Consultório e residência: com 30 mts., de outro lado' oom �ster ,101andadistrito. Corupá: se'ndo que êsse inventário acha-se li Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 Wilhelm, com 34 'mts', e pelos' fundos com terras
parado. no Juízo desta Comarca, desde a sua instalação; III \ de Arthur 'Breithaupt, Arthur Eggert e Olga Müller
4.' - Que com a morte de Anna Franke, e como os CONSULTAS: 41,40 mts. que fazem um córrego existente entre

I !I

Idemais' herd�iros nunca se interessassem pelo imóve, ii P I bã' d 8 1/2" 11 ti as propriedades. 2.) Acontece porem, que, além da
os Suplicantes, do mesmo se apossaram m'ansa e paci II e a man . as

,

as ,oras área jã determinacfa, existe uma outra de 612,50 mts2.,ficamenle, sem interrupção, contestdção ou oposição de

li
Pela tarde: das 14 1/2 as 17 1/2 boras II .contígua a 'primeira e, que, por mais de 30 an09,alguém. pagando os tribut�s que sôbre o mesmo inci: .I Atende chamados tambem à Noite II contadas as' �)Osses anteri,?r�l, vem sendo póssedem, conforme comprova o anexo documento, de n. 2, IL -

' Ji mansa e pacÍfloa, sem oposlçao de quem quer que6. - Que pretendendo legitimar a s,ua posse os Supli- �:::==::::=======::====� seja. 3.) Que, a Area excedente, justamente é a que
c�ntes na for�a ,dos artigos '454 o 466 do Código de

li)
está looalizada nos filndos da propriedade a "Leste"

Prpcesso Civil e seus parágrafos, requer a V. Excia. a I '!fi d3ilY!i conforme planta anexa, porquantó a metragem de
designação de dia\ hora e lugar, para .que. com as teso FOTO PIAZERA frente do terreno é �onstan&e de tltulos de dominio
lemunhas, abaixo arroladas, que comparecerão inde- . ,

e' incontroversa. Como não possuem título de possependente de intimação, s� procedd a justificação do DBPRONTB Á PRBPBl'rURA - JARAOUÁ DU SUL e dominio, querem os peticionários, perante V.Excia.,
alegado, apó� -a qual deverão ser citê!dos pessoalmente Fotografia. em Geral -) fotoéopiaí de DocumllltCJ8 - MM. Juiz de Di�eito da Comarca, provar a suá posse
os atupis confronl,antes e interessados certos, suas Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios e a de' seus antecessores.. segundo o disposto nqespôsas se casaQos forem, bem como o Órgão do

A \ elido atende a dom.lclllo e tam.bem. art, 454 d� Código de Processo Civil, para queMinistérip Público, e ainda por editais, com o prázo ' pe �m. loool1dad•• YizlDha. segundo o art. 550 e séguintes do Código Oivil,
.

de 30 d·i.as, ;os interessados incertos � não sabidos, . seja deolarada a área de 612,50 mts2 .• como de '5ua". afim de, dentro do prazo leglil, a contar da citação, I __as ii .il_M _: -
" propriedade, para .que, oom a respeitável sentença,

apresentarem a contestação que tiverem e. não sendo seja transcrito no Registro de Imóveis da Comarca,
contestada a ação, deve desde logo ser d�c1arado e ... },. \ H' ,

o mencionado terreno, regularizando-se assim esta
reconhecido o domínio do autor sôbre o imóvel em Dr. Waldemiro MaZlIreehen situação. AssÍm sendo, requer de V. Excia., na for'ma
queslão Dá.-se 'a presente para efeitos fiscais o valôr CA.SA. DE SAUDE do art. 455 e seg�intes do Código de P:rocesso Civil,
de Cr$ .4.20.0,00 (quatro mil e duzenras cruzeiros) e se proceda em dia e hora por V, Excia. designad_os,em anexo a prova do pagamento da taxa judiciária Rua Presiden'te Epitãcio Pessôa' N·. 70� com as ßevidas citações, do Representante do Mi-
dé'vida�' Protesla-se provar ,o alegado por. todo o .(antiga residência de, Émanuel Ehlers) Iiistérió Públioo da 'Coin8rca� dos confroníàrites,
gênero de prova em direito permitida. a 'advogado Clínic,a geral médico - cirurgi� de adult�s e crÍan,ças. Leopóldo Reiner., Ester IÇ>I!lnda Wilhel�. Arthur

-que a esta subscreve é inscrito na O.A.B. Secção de
_ Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas Breithaúpt, Arthur Egge�t e' Olga �Müller, 'e dos

Sãnta Catc;ifina, sob o n4mero 316 e tem seu escritório .' lndutotermia _ Bisturi-elétrico . �lectro.cauterização interessaaos incertos pdr' Editais de 30 dias; a
á ,rua Cél. Emilio C. Jordan 69, nl'cidade. Nêsíes . Ráios Inira-vermelhos e azuis. justificação initio litis, com depoimento da·s teste-
TêrmoS"p: Deferimenro>(sôbre estampilhas estaduais munhas

.

abaixo arroladas, para que d!lpois de jul-
no valôr de Cr$ 8,00" devidamente inutilizadas, o

_ . ,gada pr9cedente a justificação, 'sejam. citados os
seguínre): Jaraguá do Sul, 29 de setembro de 1969. r======::=-.:::=:===:::=::=======' mesmos' confrontantes, para querendo, -contestarem
Pl'. (a) Príamo Ferreira do Amaral e Silva. Rol das:l·

" I

II d,entro do prazo,de 10 dias, que<se;s�gliirem, dentro'
testem�nhas:'- 'Artur RisIOW, bras., 'cásado, res. em 11',11' _ Dr'.. , n"U'l' �o' [ornan�o [I' (l(lhOr lI,dO .prazo .fixa,do e�' Edit�lt. ;prosse�llindo-se no
Jaragua do Sul; Waldemar Werner,. bras., casado, teso U U r lJ u r OlJlIlJ II feIto, em fIrn, c<?mo for de dIreIto, até fmal sentença.,
em Corupá; José Bonifácio Gonçalves, bra8:. casa�o, II

.

'. ...'. I! Requer-s�' seja' dispensada a citação---do DOMINIO �
res .. im, €orupá

.

r.. I
, .

'

,ii , ;
Clrurglao Dentista .

,I: DA .UNIAO eml Florian6polis, 'pór �er área de terra,./

SENTENÇA: Vistos,'-etc ... Julgo, por senlença, li CHnlca'';'_ Cirurgia � Prótese _ Raios:?C U dentro do ,peqmetro urbano da Cidade. Dá's�' a

a justifíca�ão de .fls., para 'qu� s�rta seus j�rfdicos.e '1
,'. fi c.aus� y<! valor de ,C� 10.000,00. llar� 9s efeItos,legais efeitos. Façem·se,as ,c1laçoes requerIdas. CI· II C I •.. R A M"II o 142 c

. II ,fISO�.l�, l.l,lD�ando ..se a prova do pagamento d.a Taxa
tem-se, c.<;>m o prazo de trinra (30) dias, os interess��o:s II on�� torla. ua. rtur,: u er� n .

:
."

'

'H JudICuiru�. oN e s t'e s "Te.r mo & P. F. Defenmßnto.;.incerlds,' por edital, a ser afixado no local de' costume I! .

-

.

PróxImo a Estaçao Rodovlarla.
!! ;r�raguá do S�l! 6 de Ma�ço de 1961. (sob�e estam· .

e publicado uma (1) vêz no Diário da Justiça e duas �::��==:::::::::=:::::::::==::::::::::.�_=:::::-.:::=====:::::,==_,:_-=::",ji .J>��h�� es�adua�s no v�]or ,de Cr$ 4,00, devIdamente'
(2) vê�es 90 jomal locai." Custas pelos Reguer�ntes. ." .: .

,

'

. ._:.
'

'

,

. .. ,_ .' \ ,�DI�tllIZada.�, o segumte:. (a) ,O�N:S;A MELLO.
P. I.

Jar.agu.
á do ,Sul, 31 ,d

..
�j4Ihß

..
ge

..;19.61. (a) Ayres !iiI!!!!!!

.. 'i!!E!l;�:===I'=�I!ii!IIIl-:--'!!!!!I!I'!!!!!lt!'!.!!id!!!!!illllllllm
WALD

..

EMAR '.(jRUBB:À- e

.ALVAR<?
ßEVE�INO •

Oam� Fer�eira de.wM�1I0, Juiz .d� Dir�it? Em ,!irtude D, �. " ".. . ,
_' PIAg;��RA, todos .resldentes e domlclhados neste.do" qye, �'ita' e

.

�r.ali1a a ,to�os qualÍ'.t0� i9�,:r.e�s�(P?,ss.�, I!!
. '

.'

O R. i J <:>·R N S O E L T E R �

.�tUm�lp�o e ,Comarc�. ,',
.

, ;.e direito tetibalJ,1l.'sôP�� o imóv�1 !�queriäo, a, .,vl.rem .111. .

.• "'. : I, C/�URGlfw DENT/5T1'1 I -

. ",'. .�. �" StNT'E;NQA: Vistos� etc., Julgo, por sent�nQa� I

ne prazo,.·legal de 1rmt(l (30) dlé:lS, .alegarem ,o. que :::
,'.

',.. \ l' � .
,; ." 'ff - d' fi

,. T

(I
. .

_

.

Julgarem ,a bem' de seu.s interêsses e direitos. �,pa�ra, m . \' '.'

. , Moderní�srmo '''A/ROTOR''
_ �i��:, �,I.�!Ç:·fs ef�H�·�. P;:;!l���,P:� c�t!�õ��u;e�'::'�_que chegue ao' .conheClmenfo de � todos e .nmguem _. :,.'"

.,

"" ",
, �

.

IR, \ ,

g
'.,'

�
:

.... .

al� ue i nerancia,' manda' expedir ,{).1,presente" edital, III
'

.

{� ", ��duz o �e�po.. d� 'traba lho
- ,,, .,:,:: '�"II! 'ft9as. Cltem-�e .c:;pm }"" ,p�az.Q. 'd�, .t�lnta dla�, o,s',· g '�'f' d i, ',. I.d 'tl1m às porta.s do' ." .. ';, e ,aumen.ta O. conforto do CLlEN.re, glm�.er·ß!3s�aos lI;lCer,tQ� :,Pe.

r edrt�l� \'!L·ser� pubh,cadÇ>.qU,e sera a Ix.a o no gc�: e.cos e,... ; ....
'. ....

.

.

. U Ilmá"(l) vez no DIárIO da Jastwa e ,duas (2) vezes·f' ' p bhcado" pela 'Imprensa' lo.::lal' e no" DIarIo ' '.' .-. \' ...
� \ .

. ,
. ,

O'�·f�I!1I�'d' �c 'd" D �d'; ,

.

'dr:-ti ta' �idàde. de� _ .. CLtNICi\'� CIiUfRGIA - PRÓTESE CI'!! no Jornal·Lecal.,'epital.,il ,s;�r Jix�d()"'110 lo.cal de.
'llc_�a " ? ,;-,sta o.. ,.i:] oe. iJassa o

� es.: �
.

')'
. ",.' :.'

�

,':' . '. , ; :. cà�tQ,m;e., Cus.tl:iS, pelos requerentes P.R.!. Jaraguá,'Jaragua ;d'o· Sul, ;'é!lOS �er� dIas �o, m�s d� .a�os.to \ do.. .

;"\.�."'(. .;-.. �"" � � RAIOS X
.<_. dO.

Sul

2./8.161.' (a) � Ayres' Gama Ferreirà de Mello�,:a�o de mil novecentos e sessenta é ,J.l�. eu,.Amaäe.u:.. ". �" ',", .'.
. � .'

' ,

.
!II

Jô1z' de Direito.
.,.' ". !" ,,,

IMahfud;" B'scrivão;,e :�Ubscre�i:."-:- (a) Ar.fes Gallla ..• ! Cp n �,u I �o r I o � A.v. �etuho Vargas, 198 I I,,'·· ,I' �
"

�._ !,�,!,'
' "_

.
'

.

Ferreira de Mel'Ii)�>:l�lzrde -DIreIto: ';�
..

":' :-'. '''''','' �" "-II' .:. : (Anexo' áo 'lnpósild, da AntarcticaJ,/ I '. Em. virtude do que' Qi�a .

e chama a, todos;
",:: A,.. pres�nle copIa .confere�com o orlgll1�l, ,.dou f�: .........;.,,, .':

' , ..

.�:
''!

.:....... "

" .

". < ?:ua,n�os !nte��ssl.lr pó�sa e direIto tenham sobre o

" Jaraguá do SIJI".7 de, agosto �� 1961-.
...

'\' ) 1I'�"Tr: 1.äi!!ii���I�ii!iii!iI"�� 'I�óvel ..requ_!ln�o •. ,� vlr�m. no p:azo leg�l, a�e.ga;�m
:. : "� : O ·Escriv�ão.··": ,' .. ""

.,'
'.' .='" .• � ',',.:.. I

"

�'.
" I.

o.'qu� lulga�em:·a\ ba.m,·d� seusmter.eése1sedlreltos .., AMÄDEU MAA'FtlD
-, � '.

' -.'

., .
, : ;' ;�. : E,. par,a que .c��,gue .�Q ,���peCl.meqtº de t�dos.

,.' f-' '1'
.

:0"
"I.

f'
'.

'fi' ..

··'n· (' .. "." :"
I,e ,niilgußm alegue 'lg.nOtlInOla,· mandaLexpedlr o,

lã!' .... 'IE!IIlEl!�11
.

I-:-U!iI!Eli=U5Ein=il: .' r ..�. . ernanU, O�
"

.
:.' Jpr.,Iß'g' lU,ann.·:,· iJre"seute edital.' que '·se'rã afix.ado"nó·Jocal de cos-

m
'

d
J

ß fi-r d C' 1 1'1) n R ß fiuR" m - júme�;. �ubJicadd pela imprens� .lo'cal ,9 n� Piário

• �ca e, realol e Imell "'I';: "\,dIRU�G�À'rib(�'STOMAGO':' ::�!��i;�âd�dE��I����a��:V�p�i��a�oll��!a:�d::�s�:
...

- de -
" vÍA� BILIARES" INTESTINOS. ,do'.'·ôr('o de 'mil novecentos e 'Sessenta e um. Eu,I r .,...• ,.

, ;.

's EN> ·a� .' Amadeu Mahfúdi Esorivão, o subscrevi. (8) Ay:res'"

.

ALFREDO LAR
.

.

"I[ _

�.. OIRURGIA DE SENHORAS.
, Gama ,Ferreira' de Mello, 'Juiz Qe Direito.

'
,

I T A,N � ti ES" � p Ö S T ES' .< 'III Diagnóstico. preé9ce do "C:ancer n�sl senll1lras "À: pressnte ,c6pi� confer� �6m � original; .dou �é.

I Estradá Itapó'c'ú-Han'�� - I Consultório _. Rua Preso Epi,táoio' fessoa, :�1.�r,a.gúá\do,.sul,.9 �e ag�sto �.� 1961. ,"

J JARAG;O! DQ eu� r :;.:-: / �. ,bAT�RINA. 'I ,Das 9-1� e da�' .1.5-18 ;hor�s. Tl' Fonê; 384.
'

p" \' O" E s"e r i v ã o

· '_I_i_ m',' L
.

,

AMAD�U' MAlIFUD

, t

Página ,3'
�,i I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1

C O:R R 'E ro· 'O ,0, P O VI O� Social �m, Re�
, Sábado último tivemos o prazer de apreciar no

A�O Xi.,I. _I, JARAOU.\ DO ,�UL (SANTA CATARINA) -. SÁBADO, 2 DB SBTBMBRO DB 1961 2.160 Salão do Clube Atlético -Baependt, a peça teatral
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!.!!!!!!!!". intitulada TERRA GENEROSA, que nos foi apre-

C A·\' BAEP'ENDI 11!"!"!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!�!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!i1 senrede pelo Centro Cultural' Machado de Assis, a"
' '.

.

Apotheke "Sob ulz" qual pode-se dizer esrêve a contento de todos e,••
.

"

.

pare. completar esta' noitada de arte tivemos o g�ato
JABAGUA DO SUL prazer de escutar o Côro da Sociedade CulturaPRIMEIRO BALANCET:& FINANOEIRO DA

Ar,ff'stica de nosse rerra, o qual entoou diversasCOMISS.Ä,O PRÓ CONSTRUQÃO. DA QUADRA -, '

'músicas', populares brasileiras, também não podemosCIMENTADA DE BASQUETE, VOLEIBÓL E MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN olvidar as 'senhoritas Ardil Lezzarts e Maria EuniceFUTEBOL DE SALÃO
.

Delleglusrína, senhores Willy 'Weinzierhl e ErnestoDa5 Symbol der Rechtschaff�nheit, des '

COLABORADOR' Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie ISchliSSing, que tocaram cada um com seus Instrumen-
I -

am besten zu den gerin�n Preisen bedient. tos diversas músicas, ao deleite doe presentes ..Conheça a nóva quadra címentada em consrru- 5"''''

ção do C. A. B�e",endi, e' vele onde 'e

co�'
esré xxxxxxxxxxxxxxxxxx

sendo empre�ada,:,:a sua v�liosa. coleboreçê , que ��!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!.!!.!!!!!!!!!!!!
.' Informou me o sr, Preneíácö 'Fischer, que para

4

vem servindo de êxernplo e tncennvo aos q e lutam breve rertemos mars uma notrede de arte encabeçadapelo esporte' amador de nossa Jaraguá .do SI.' pela Soctedeãe Cultura Artística.
" R E O E B I D O XXXXXXXXX;�xxxxxxxx

Recebido··D�p. ßasquet, ref. cota ' 4.000,00 Transcorreu sãbado transato, o aniversario da.
« c Futebol salão,. reí, cota 4.000,00' elegante senhorita Marisa Reis. '0 ambíenre era de
« «f Volei, reto cota 2.500,00 Intensa camaradagem e como não podre de ser
c Bossa Nova, ref. cota 2.000,00' e acontecer, tinha comes e bebes à vontade de todos,
«,Inco, ref. cote

-

'; 4.000;00 e agora uns pontos ptrorescos que por lá tiveram lugar..
« C. C. Machado de Assis, ref, cote 4.000,00

. Karim, você já chegou a descobrir quem foi
« Arrecadação, reto lista Banco Inco 13.860,00 que pôs repôlho e outras coisítas em sua bolsa? Eu
« Arrecadação, reí, « J. Farinhuk 3.550,00 acho que foi o Sarraff, ou será que não?
« ReDtia de diversos jogos 12.237,00 2 lodicado Meríse, aquela alegria tôda era/ porque estavas«

.

Arrecadação livro de ouro J 19.200,00 �ilec::.-� , completando mais uma efeméride de tua feliz exís-c Nelson Drlessen, si doação 6.000,00 .I_ têncía? ou ..., « Juros' '202,80 ._., magreza •

ru:: aua f6;o Calito, eu acho que desta vêz, alguma'. coisaTotal recebido. . . . . . . (74.049,80 muja eo l rIS" vai sair, ou será que aquilo foi só amizade?
D B S P � S A S Vanada\u . d •

\

xxxxxxxxxxxxxxxxxx \

� 't.IaItlu, Gllcero(OIratoe,Pago W. Weege S/A., ret, 100 ecs, cimento 36.000,00 PepeIM, DOll � Cola, et.c. de Dizem os altos círculos sociais de que a se- .
« João Rudolf, reí, madeíras 2.508,00 -040 IIfOIltA � dou DOI ca.. nhorlta Sueli Lenzi vai fazer uma öríma figura no
« Sr. Leo, ref. areia fina 4600,00 • fraquesa e .......teDi... Va. próximo dia 9, na cidade de Canoinhas, pois, frem·
« Gotgetas operários ref. areia ' 2.200,00 .. , iDdicado pUa homeDa, � camente eu tenho quase certeza disto.
« Operários até 19·8·61' 12.305,60
« Op'erários ref. semana 21 à 26 cl 14.487,60

4hereI e eriaoçae. eeDdo .... f6t. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
.mula liceDciada __ 8aI1de "Pa-

Total p ag o . 72.001,00, 1IIica.'
. Excuraíonou domingo passado à vizinha loca-

lidade de Timbó, o clube de Veteranos do Futebol'Recebido 74.649,80 de nossa cldade e como vim a saber, vencerem.Pago 72.001,00
S ld

.

2 1:.48 80 xxxxxxxxxxxxxxxxxx ,a o em caixa .u , (J

V P
.

1 d .

Realiza-se hoje' na cidade de São Bento do Sul,Jéudguá do Sul, em 30 de agôsto de 1961. isila aslora e o ßail� das Embaixatrizes de Santa Catarina, sendo
MOACYR BARBIERI, Tesoureiro que as representantes de Jaraguá do Sul serão as

D G '··W 1-' senhortres Ianete Schulz e Sueli Lenzi. Éste encontro
• regOJ'IO arme Ing social está despertando vivo ínterêsse na Hlgh-ôocíety

II
Obedecendo ao roteiro rosa visita do alto dig- daquela localidade, também pudera, tanto brôto que

t d S E· tá' dI' C ól' por lá vai aparecer não é pera.menos, não acham?raça o por . xera. Da rIO a greJa at ica este baile está sendo encabeçado pelo JornalistaRev. D. Gregório War- Apostólica Romana.Além
meling, Bi8pO da Dioce8e de vi8ita8 a e8cola8, co-

Teotilo Prado em colaboração do Correio Ido Paraná
'

d J. '11 d' lé
. .

á' h
.

1 e não éomo havia sido anunciado sábado passado,Lavrador amigo: e omvl e, Iver8as gI08, gm 810S, osplta, I TbC, localidades do nosso Mu- S. Excia. Rev. D. Gregó. pe a ri una atarinense.
Trataremos hoj�, de um assunto muiro Impor- nicfpio receberam a hon- rio Warmeling, em com- xxxxxxxxxxxxxxxxxx \

tante ,para todos os agricultores. Isto porque, todos panhia do Rev. VigárioI t
.

'lh
.

t t d E, para finalizar vamos comentar um poucopan. am mi o, uns maiS, ou ros menos, mas o os Pe. Donato Wiemes e doI t • sôbre os havidos em nossa High-Society. -pan am., '- VdM
..

I 8r. João Lúcio da Costa,Será sôbre uma praga que ataca o m'i1ho, quando I a unlclpa Presidente da Comunida- Hamilton, você não pertence ao nosso tempo,
êle ainda é ,pequeno. Mais ou menos Quando lern tim de realizou demorada ou será que estou enganado.
mês e meio a dois mêses de idade. e

.

uma lagarta A Revista Brasileira visita com cumprimentos .0 nosso casalsinho que só .;saia nos dias de
que corta os pés de milho bem rente à terra ou entra dos Municípios, editada e troca de impressões ao sol, agora passou a sair em lempo� de chuva
por cima, para denrro, do pezinho. matando-o. Quando pelo. ConsE'lho NacIonal Juizado da Comarca, Car- também, mas, só de au'tomóvel.

,a gente toca, elas se enroscam. Dai vem o nome de de Estatística, em seu tórios, Prefeito Municipal '

Sueli, amôr vai� dmôr verr., olha que isto poáe, lagarta roséa.
'

número 49/52, relativo e Legi8lativo Jaraguàen- acabar em OASÓRIO. .
.

.

r . Esta lagarta .é lisa, sem pêlos. Sua côr é meio ao período' de Janeiro se, Na Câmara Municipal Nutsi, você anda meio desapare_cido, o que' éparda .. Chega a atingir até o tamanho de 4 cms.' de a Dezembro de 1960, S. Excia. Rev. foi recebida
que há hein?

comprimeIifo. Durante o ,.dia permanec.e enterrada, aponta os principais acon. pelos vereadores -Vitório
junto aos pés de milho numa fundura de até 10 cms. tecim�ntos- verificados no Lazzaris, Victor Bauer, E o Sebastião R., vai mesmo, desde já almejo
E de noile qué' ela faz seus estragos, cortando os l0. semestre daquele ano, João Mathia8 Verbiótlen tôda sorte de felicidades e.ólima estadia em outras

Pés ·de 'milho. Quando cortou um, passa para outro em todos os MUDiCíPiosl.e Eugênio Vitor Scbmö, plagas e que não vá esquecer os amigos aqui do
Brasil.e assim por diante. ,brasileir08. Com referên· ckel. '

.

à SC· xxxxxxxxxxxxxxxxxxExistem várias maneiras de se acabar com esta cla anta atarma e,I' \.
,

praga. A mais' baraf�; isto é, qué custa menos é em especial a Jaraguá �
"

"""'(!� Como 'Por hoje .é s6, desejo à rodos um ótimo
catar-se na t,erra estas ·Iagart.as e mará-Ias. Só .que é do Sul, aponta como re- Cure seus males e .poupe -seu

fim de Semélßa.
'

.muito demorado e não é um serviço perfeito porque levantes: a) Inauguração bom dinbeito comprando OB NA G O R O'
sempre escap�m alg}lmas. Outro meio é usar-se de 11 quilometros da rêde

FARMAGIA NOVAv�nenos. Os mais comUDS são o DDT - BHC (pó de di,stribuiçãO �e luz e .

de pulga), Aldrin 40%, Dieldrin 60%, Fenatox 20% fô.rça, .na loc�hdade d.e fi ROBERTO M. BOBST
I etc. ,Usa-se êst�s venenos sêcos, isto é, em pó, pol- .RIO, da Luz e b), �XPOSI- A que dispõe de maior sortimen.

vilMndo-se a ,terra, junto aos pés de milho. Qualquer ção ag�o-pecuárla no to Da pr�ça e oferece �eus artj·
bomba que trabalhe com pó sê.co, serve, ou quem nã9 Pôsto .Joao Cleophas, 4a .

gos a preços vantaJosos
tiver uma ,ou não puder comprar ponha o yeneno A@soclaçã� Rural de Ja-' Rua Mal. DeodQl'o 3\ • Jaraguá
dentro de um saco e "vá batendo com. uma vara, raguá do �ul. �. �� ...�»---
que °AP:Ú::ti�:�ned�'ue se. g�sta :

por mOrgãO,� variá tf=:::====::::::,:::=====::::::=:.-.::�:::==:::==,
com, o processo que s'7 usá para eSpalhar o veneno. ii

Vle"to'ri-o' . ,.' LaZ�Zarl·S 11',11'1Com uma bomba, gasfa-sé mais ou meDOS 4 a 5 II .

.

quilos por. morgão. -Usando um saco gasta-se um' II
pouco mais.

, ) I II .... li
, Os prêços desIes venenos variam, de 30,00 até, !I V END E d· 1 t

II

70,00 o quilo,' ·Passando·se l,Im dêstE;S 'venenos em 1,1 , . . lversos' O es I!
tôdas as carreiras de milho,1 mata-se tôdas as lagartas !. . li

,que existirem: Por'ranto, aqueles agricu'Jtores que não !i nesta cidade. n
quizerem ter ,pr,ejuizos com est,a pragá, devem com-, ii . II
�f���aé �q6�:�,to antes m�ihor, pO�EJue o estrago �:::::::::::===:::::::::==:::=:;.,::===:::====:::...-===�=::J1'

" " , .

\
Os venenos' indicados pódem' ser encontrados .esta importância, perderão' muito m'dis, - pois estas

na Associá,ção Rural de Jaraguá do Sul" 'atrás da lagart�s chegam a estragar até 40% de uma plan�ção:Prefeitura 'MunicipaL ,Isto quer dizer que os senhores irão colher ·40%' a
Faremós agora um ligeiro cálculo do cusro para· menos de milho, se não combaterem as mesmas.

um morgã,o de milho: Gastqndo-se 4 qui'los ao preço
.

ACABES«) '; ,

de 30,Op (preço .do pó d�, pulga - BIiC) os senhores .' ( '.
.

,irão acabar CQm' as lag�rtas 'de um morgão de milho, ";, ·SERVIÇO DE EXTENSÃO,' RURI\L •

pelo pr�ço, de Cr$ 1'20,00.. , Se .• não quiserem gastin .,
. BSCRITÓRIO LOCAL

.
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Frutiferas e

Ornamentais .

\

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka-·
kiseiro5, Maci
eiras: Jabotica-

. 'beiras, ele. Ro-'
seirás, Dahlias,

I

.

Camélias, Co
niferas, Palmei-\

. ras, ,etc" etc..

::>eçam
. Carálo�

.go Ilustrado

Leopoldo Seidel
. \

Corupa,

.- .

/

MI LH (),E.S·
Of PESSOAS ltM USADO CO.

....._
.

BOM RESULTADO O· POPUUI
DEPURATIVO

ELIX'IR 914·
• sbU ATAÇA '8SI , 1BBAIis.

voara..... 8aQo. or� •

.........10. .,. Pulman, a P...
PNdua � Q.... _,.....

......0, Ctwu Queda do Cabe-
.. ..... Aborto..

C U Ih�
\. &owM .·'popular depuI.....

-

'\

ELIXIR 914-
� .. orca_mo A4rad.. ,

... COIllO u� UCÔI. Aprovado coo
11'10 auxUtar no tratem.nto da SI
...US .. "eUUAWISMO da m...

.� 0' ....., pelO O." $. P
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