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quatro éncantadores
quadros.
A excesstva modéstia

do autor de "Anita Gari
baldí", sr. Heínz

'

Geyer
,

não permitiu' que se ex

tendesse o ráío dé tição
de sua apreciada ópera.
Contudo, é de se esperar,
agora, que não faltem
seus amiges•. e pessoas
maís chegadas pará Iazê
lo transpor maís esta
barreira.
Amantes da arte de

nessa cidade que assís
tiram a apresentação da
ópera do maestro Geyer,
não titubeiam em afirmar
a excelência da peça,
comparando 8S apresen-

Movimenta-se a Associação Rural de Jaraguä do rações cofn 8! que assís-.

S I
.

t óxí dí 25 .de Julho
tiram em Buenos Ayres.

U com VIS as para o pr xímo ia Deve o maestro Heinz
-

" D i a do. C o Ion o
" Geyer envidar 'esforços

para que a ópera "Anita
Garíbaluí" seja acessível

auxlllos para o seu maíor l- Continuemos sendo o aos outros centros cultuo
brilho. Centro das homenagens raís e artíatícos. Será
Assim mesmo, nos .. úl- do «Dia do Colono •. Isso uma' colaboração ínestílimos dois anos, embora beneficia o nosso Muni- mável para a difusão de

o petrocínlo do festele cíplo. Faz-nos lembrado nossa históritl, alémtenha sido entregue ao como unidade que vive e fronteiras.
Município, em colaboração progride e deseja cola- Heinz Geyer é homem
com o Estado, as despe- borer no engrandecísreato de intenso trabalho, po-
sas, o excesso dos gastos do Estado. dendo orgulhar-se de
com recebimento de euro- sua ópera "Anita Gari.
rJdades, almoço e outros b ldí Ó h Ó·
recaiu pera a Associação, II An'lta nar'lhalril'

JJ
3�at�;, .P;��:" rl?��; ;:que não obteve até agora, f\ II U U .
3 atos, "Ciclo Smfomco

segundo tomes bem infor- Vocal", "O Imigrante",medes, o c o m pet e n te "S' B '1" d'
reembolso. É com satisfação que uíte rast e rversas

É de se esperar, contudo, noticiamos para os nos- séries para côro e or-

d sos distintos Ieítores que questra, e arranjo do
que tais espeses, pesando H' N' 1 8no vizinho Município de 100 aciona para
como pesam sôbre os óBlumenau estão se de v zes.
parcos recursos da Asso- I

. .

t dsenvolvendo atividades morou seus es u os na
ciação, não selem fonte

de difusão cultural. Alemanha, com piano e
de esmorecimento por .

I' A 1 � 'áCoube à S.D.M. "Carlos VIO 100. os a anos l
parle de sua dinâmica t tGomes" lançar em terras ocava em sua orques ra
diretoria que ludo deve

de Hermann Blumenau sinfônica, víolino. Aos 16
dar de seu entusiasmo f'

.

1- d 1 Ca pedra angular de uma 01 díp oma O· pe o on-
para que, lambém, o ano tó' d D' b
de 1963 se inscrevI' com dessas eruprêsas em que serva rIO e OlB urg.

a ação espiritual terá Oomo flautista tomou
leIras de ouro no grande

que ser a princip�l ação parte em .várias orques-

ALTINO PEREIRA I �r;i� :� ��l�:�:�ens ao
a desenvQlver. tras. �als tarde' teve

'.
' . '(!J:aguá dQ Sul conquis. 'Os dias 1.0 e 3 de junho oportunl<!..ad� de ,tocar

Rec_coettlOs em rJ?8SlJ tou através de árdua luta do mês em curso,

torna'l
sob a regenCla de R�c!lrrto

reda�ao o sr; A I tIn O êsse privilégio de ser o
ram a repetir os muitos Strauss e A. Nlblsch.

Pereira, e�.Coletor Federal polarizddor des'Sas horne- sucessos alcançados por Veio ao Brasil, por mo
de Jaragua do Sul, agora aquela casa de arte com tivo de saúde. Fjxou
em gozo de :n e r e c i d a nagens no norte do Eslado,

a apresentação da' con residência em Blumenau.
aposentadoria, visita cor-

graças aos seus h�mens sagrada O p e r a "Anita Inúmeras são. suas com

dial, ao mesmo tempo
que

..

sempre r e a g I r am 'Garibaldi" colhendo no� posições. Atualmente é
posItIvamente, quando se t' d diretor da Orquestraque apresentava as suas d vamen e o sucesso as

Do Sr. Secret'ário da Fazenda .do Estado, despedidas de nossa
trata e preservar um

noite. d 1 d Sinfônica e Côro da
D E D 'd d d diP ad t r i m Ô, n i o que é de

orgulho edoessbPIUemn 90nraPuaefna_ S. D. M. Carlos Gomes er. ufl�nio . oin Vi.ira, recebeu ésta Alsociação, CI a e, on e urante on-

t
.

Ofl
'

d'di'
lO os nos.'

ses, empenhados em par- membro da .DI·retorI'a .doum a enC1080 lCIO, pe 10 o para a ertar os con' gos a nos servIU com

tribuintes iôbre os diapositivos doe artigos 7.0 e 8.0 dedicação' o comércio, d ticipar de fórma ativa �onservat?r��; de MÚSICa
da lei acima sublinhada, que dis);)õe sôbra mais indúsrria e ti população M H' �I

nas realizações culturais� ��rt Her�ng .

"

elevados adicionais a sarem exigidos por falta de em geral. a x laß mayar artísticas. C Q r r e Iod o P o v o

pagamenlo dOI tributos em oportuna época. O sr. Allin'o PereirÇl, apresenta a08 compo:..
Chamamos a a tenção dos nossos associados e que tambem desempenha- A Ópera "Anita Gari- nentes da' ópera e ao

'conlrib��ntes em geral. de que a referida lei entrará va as funções de inspetor Repercutiu dolorosa- baldi", veio de confirmar seu maestro os seus

em vigor no próximo 12 de Junho corrente, que do ensino secundário, V�: mente no seio da socie· mai! uma vez os extra· cumprimentos. com os·

I estabelece o recolhimento .sponlânl:'o de tributos passar a r(>sidir na Capiral dade local, o infausto pas ordinários Talôres que votos de que novos lou-:
fóra dOI prazos regulamentares, acreseidas das do Esrado, onde se colo samento do sr. Max possuimos entre nós e, ros se juntem aos que
segúiÍltes penalidades.:

.

.-::ou à nossa disposição. Hiendlmayer, verificado 'porque estão tão perto vem de receber como

a) - 10% do 'ributo quando verificado até 30 80mos·agradecimos pela no dia '24 de maio de de nós, não nos aperce- prêmio de seu grande'
dias da data: prevista para o pagamento; visita que nos fez e alme, 1963, pelas 20,3U horas, bemos, por vêzes" o pa- esfôrço artístico e cu1-

b) - 30%. depois de 30 dias até 180 dias; jamos ao sr. Alfino Pereira vitima de enfai'te. trimônio aptistico que tural. .

c) - 50% äepois de 180 dias; mais 50% por e à sua digna espôsa, O ilustre extinto era representam, nas artes.· .

.

Período subsequente de 12 mêses. sra. Lygia de Frel'la" Pe figura por demais conhe- do nosso Estado e do pais�c��-«J...

'd t d
. -

A '

- IIt� seus males e poupe seu�

A disposição dos n08SOS Associados se encon- reira lôdas as felicidades Cl a bm o a a regIao, apresentaçao, _ou bom dinheiro> comprando DIl'
·

tr.a em nOBsa sed.e, a integra da lei. n.O 3174.
__

em _Florianópolis. comocompetenteartezão, melhor, as apre�entaçoe.s FARMAGIA' NOVA
_ __

• especialista em artefatos da Opera "Amta GarI- ,

de cobre e como det'lpor baldi" foram simples- u· ROBERTO M. HORST
tista de grande méritos, mente fantásticas, poden, II que dispõe de maior sortimen
tendo sido rei!lo tiro do do ser apresentado seID to na praça, e oferece seus arti· •

C.A.Beapendi de onde é o menor receio fóra de gas à preços ntitájoios
d Ó• BI

- Rua Mal. Deodoro 3 • jaraguã .

t.os mais próximos e seui!l Ultima audiência privada: um os poucos 8 CI08 ,umenau e, porque nao
���

médicos. A enfermidade Em 20 de maio, conoe, fU!ldadores,. ao tempo em dizer, além do nosso pais.
inexorável que se agra· dida ao card·eal Stefan que a agremiação' eta co
vara nos últimos mês�s WyszyosKy; último do nhecida como tiocieda e

CiDADB DO .VATICANO, 4 e que co.ntudo não havia cumento escrito: Epístola' Germânia, passando a t,er
-:- Eis o texto do com�- impedido o Vigário de a todos os bispos. Leva outras den�minações,.Olcado .peJo qual II ttádIO Cristo de cumprir com data de 21 de· maio e foi Em solemdade festiva,
do Vaticano anuncIOU a, vontade inquebrantável publicada em 22; último. foi agraci8�0 com o dip�'o
morte do Papa João XXXII:' e zêlo pastoral suas ár· aparecimento em público: ma de SÓCIO ho orárIO.
"Com

. profunda contur- duas' tarefas no alto oU .

,
Éra figura obrigatoria

bação na alma, fazemos cio, dobrou iua forte Nas janelas Qe SAU e8tú· nos festt"jos do Espírito contava com 77 8,008, 6 de pesar do legislatiyo
o doloroso anúncio' que constituição". dio a� mei� dia de 23 Santo, com a lapela de mêses � alguns di,as, a Jaraguaense. A proposi-
se'gue:. "0, Supremo Pan· de ma�o, o dIa da Ascen' seu paletó coberta de derradeIra homenagem ção foi unanhnemente
'Utice João XXIII faleceu. Olt,imas atividades são; Ult\ma transmissão condecorações, pelos .do seu c1:ube pr�fer�do. &PJ'Qvada peles" dém_ais
O Pal>a da Bondàde ex- �adiofôniclI: A.os operá. muitos feitos em !lU9, to-' Na Gamara. Municipal Senhores Vereadores.
pirou religiosa � s'erena- ofíciais de rios peregrinos na polô· mou ativa participação. de Jaraguá do Sul, o ve-

' ,

mente dep-ois de receber J XXIII nia, difundida em t6 de O seu enter.,ramento reador Victor .

Bauer, "Correio do Povó�' que
os 'sacramentos pa Santa· oão maio, porém . g r a v a d a deu-se no cemitério Mu- lembrou a profícua pas· sempre teve na pessõa
Igreja Romana,

.

n�s âe- vários dias a.ntes; Última nicipallocal, com grande sagem dI)' sr·..
'

M,ax 'Hien- do sr. Max Hiendlmayer \

pendências do' Pa1ácio C�:D�1ti:asv��;�t:�de!' designação: A do padre acompanhamento, sábado dlmayer por terras Jara- um· constante e amigo
Apostólico do Vaticano, oficiais doSumo Pontifice

Amleto Evaugelis como dia 25,P p, tendo naoportu guaenses. p.edindo inse .leito!', sente o desapare-
às 19 horas e lt9 minutos

foram as seguintes: bispo de.Viana (Brasil), nidade falado o Dr, Mu- rir nos "anais da cf!.sa um cimento deste ilustre
de ontem, dia 3 de junho efetuada �m data não dIlo Barreto de Azevedo, volo de profundo pesar homem de indústria e a-

d'e . 1963, amorosamente -

I

última audiência determinada e anunciada orador do C.A. Baependi, e transmitindo # família preseuta as suas· coudo-
'assistido por seús acóli- gertlI : Em 15 de maio; em 3 de junho. prestando �o extinto, ,que enlutada, o 'Sentimento lências à fa�ilia enlutada.

Orgão no interior do nordeste

JARAGUÁ DO SUL �Santa Catarina) Sábado, 8 de Junho de 1963

.
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eUGBNIO VITQR SCHMOCKBLArtur Müller

Noticiá io da
Associação Comercial e. Industrial de Jar�guá

Festa do' "Dia do' aolono"
ENERGIA ELÉ I'RIOA

"

Jaraguã do Sol, através désta ASlocisQão, se

fez presente às reuniões realizadas em Joínvtlle e

Florianópolis, que contaram também com a presença
de delegações de Mafra. São Bento do Sul, Joineílle
e São Francisco do Sul, em qna se debateu o pro'
blema da energia elétrica, cujo forneoímento normal
estava ameaçado de entrar em colapso devido a

·
prolongada estiagem que assola ésta região e em
face do desvio de parte da energia elétrica torne
cida pela Usina de CIiiP�varí, para a cidade de Itajaí,
ordenado pela Celesc. Na reunião realizada' no
Palácio ,lia Agronómica em Ftorianöpolis, que téve a

prestdi-la o Exmo. Governador do Estado Dr. Celso
Ramos; contanto com a acessoria técnica do Dr. Julio
Zadrosny, Diretor da Oalese, foram as classes pro
dutoras do Norte do Estado alí presentes informa
das das medídás que Q Govêrno do Estado estava
tomando para evitar o racionamento da energia na
zona' servida pela Empresul, entre 8S -quais vale
destacar a próxima inauguração da Vsin!! 'I'ermslé
trica do Pirai, que defará ocorrer no próximo mês
de Julho e o reinicio do funcionamento' da Usina
Diesel d� Florianõpolis. Assim sendo, por enquanto
não há a temer quaisquer restrições no fornecimento
normal da energia elétrica por parte da EmpresuI.
DIÁRIOS OFIOIAIS DA UNIÃO
E DO ESTADO

Os Iesteios alusivos ao
trabelhedor da terra já se

Iransformaram em aconte
cimento obrigatório no

Norte Catarinense, íezendo

Nos anos anteriores, os

festejos eram realizedos
em colaboração com a

Prefeitura Municipal e o

Governo do Estado, os

quais concorriam com

.

Encontram-se a disposição para consulta dos
nossos associados, os Diários Oficiais da União e

do Estado de Santa Catarina.

SERVIÇO INFORMATIVO

convergir pare a nossa
Cidade milhares de Iotas
teiros que alegremente se

iuntern aos Ieregueenses
nessa tão lusta hornene
gern.
Maoda, pois, a tradição

que êsre eno lambem se

r e a I i zem comemorações
dessa natureza, perperuan
do a gratidão do povo
àqueles que, anonimamen
te, se dispõe lavrar a rerre

para obter alimentos de
que carecemos.

Éita Associação já está apta li fornecer onde·
· reças a demais !-::lformaçõe:; sôbrü' fo,oucadores de
matérias primas, equipamentos industriais e m�qui·
nas em &Teral das. principais praças do país. O Ser
viço Informativo funciona todos os dias úteie no
horário das 8 às 12 horas, em nossa sede social.

LEI ESTADUAL N.o 3174 DE 31/1/63
- IMPORTANTE

):tnlutado' O Itlundo
co·rn O' Faleeim:ento

CpistAo
do Papa

Texto do' ,.

,
� ,

comunicad9 oficial Vende.:se
.

Cenário primoroso, re·.
velando o bom gôsto da
gente e dos artistas blu
menauenses, contribuiu
para r'ealçar o conteúd·o
dos três' átos, formando

1 casa e dois lotes à
Rua Jorge Czerniewicz.

, Informações com. o sr.

Frederico Schwedler -

Estr. Nova;' Jguá. do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ele, brasileiro, solteiro, Edital n. 5.546, de 29-5·63 mann.

lavródor, domiciliado e João Silva e

residente nesle distrito., Hercilia Ferraz Edital. n. 5.550, de 4·663
em lrapocuzinho. filho de Ele, brasileiro, solteiro, Santo Americo Bressani
Álberto Tail e de Maria lavrador, domiciliado e e Lucia Demalle
Nicolini Taif. residente neste distrito, á Ele brasileiro solteiro

.

(f';=::=::::-':====:::==:::=:::===:::=:::=:::::::::::::::::�' DIA 11: Ela, brasileira, soheira, E�tra.da Gar;�aldi,. f�lho lavrador, domidiliado �
li

O J
'

W 1.1
.

V"
.

O'
,ti doméstica, domiciliada e de Nicolau �oao da �Ilva I

residente neste distrito, em

Ilil: r. ose a uemar IBua IBS '1,1. doÄsr�ra·r. V�I:��� B���fhs�� ��i1���CU�i�s��, �:��i��
e ��a����:�:�i�a�aS�II:���, �����iORa��:�a�:lh� �:

Médico operador - insc.837 - C.R.M. Pr. ,
residente em R. de Janeiro; Benjamin Buccio e de doméstica, domiciliada e· Mélrfa Raux Bressani.. ,

li'· U 1 i 11 - o sr. A u g u s to Gracl'osa Buccl'o.' resideDle neste distrito, Ela brasl'lel'ra soltel'ra
!� Ginecologia Pediatria -' ro og a

II S h d
' Gb' , ,

:j' Doenças de Senh'oràs e Criança·s·
.

II
c mi t; e� ari aldi, filha de doméslica, domiciliada e

!� , "'Ultra-Viole� e infra vermelho li '_, Waldir, filho do sr. Joao Ferraz e de Sebas- residente neste distrito

II ii Roberto Renato Funke; Edital n. 5,543, de 28·563 tiana Fernanßes. em Ribeirão Cavalo, filh�

II
Rua Epilâcio Pessoa, 111 _. ,TeIs. 224:, e 376!! - a sra. Maria, esposa Lino Buuendorff e de Atilio Dematle e de-

I,; JARAGUÂ DO SUL -. STA. CATARINA ii do sr; Inácio Tomaselli; Hilda 'Schumann Edital Q. 5547, de 29·5·63 Otilia Ferrazza Dematte.
'

II
- Antonio, filho do sr. EI�" brasileiro, solteiro,

ii '

-

i! JOSé KasleJler. I d d I d
Germano Behrens Junior

ii ',Dai 8 às 12 horas e das 14 às lR horas,. II.i
avra or, omici ia o e

_ e Milda KrueO'er
II

' ..
'

, I - o sr. Adolfo Wacker- residente neste distriro, I Ö

II AteBder-se-á nás 4as. feiras das 13 às 15 hs: 11 hage, em 'Barra do Rio em Jaraguazinho, filho de El'e, brasileiro, solleiro,
II e aos domingos pela ma.nhi em·Nereu Ramos ·,Ii Cerro," Eurl'co Buttendorff· e de protético, domiciliado· e

ir '" ".' ) � (Retorcida) I li - o sr. João Gascho, WaU B�cker BUitendorff. residente nesta cidade,

-�,::::::::::=?=:::=::::::::::=:::::::::::::::::::::;=:::::::=:::=::::::=:f::::,.::::::::::::::::=::::�; resident� em )araguázinho; Ela, brasileira, solteira, ����e '��rI�au��e���re�:n;
m���� .

15 ����l�! ��i��!i$!'�.���$H�"�'�d�.m·
doméstica, dbmicili�d� e de Jda �eise Behrens.

...,.........-
... residenle neste dJsrrllo, Ela brasileira solteira

ml_�" � 'JTh'Iro", . ,Ml'�.·lUlr:llo���.
'

']Barreto" �e Al'ewe'�o II" e� Jaraguazinho, filha de iodusiriárla, dorr.lciliada �
.

..

Ricardo Schumann e de ,residente nesta c'dade

=:
.'

. t,

I
Frida Oestreich-Schumann. filha de Walter Krueger � Ela, bràsileirá, soltl"ira,

III'

II
�

I
de Rosa Bauer Krueger•

• dom�stica, domiciliada e

1111
'

:m::
Edital n. 6.544, de 29·6-63 residente neste distrito,'

..

'll.T bl tQ. h .' - .em Ilha d� Figueira, filha

I.
111111 I

!"..or erro uc uster e EdItai n. 5.548, de 30·5-63 de Paulo Jäger e de AdelaElvira Roedel Alli Dalcanali e Jäger.

'1' 'Com, escritório nésta cidade à A.v. Marechal Deodoro I
E e, brasileiro, 'solteiro, ' Ema Maria Murara

lavrador" domiciliado e E b I I
d·a 'Fon'seca nO: 122" para melhor servir seus c 1 i/e n te s � "d d' I 't Ie, rasi eiro, so teiro,

m/mantêm ést.reito; interdâmbio judiciária com o,s Escritório� 'I ��I eÕarib�I��:'� fil�! ri �� �:�r���;� ����Cili���ritQ�
...

de Kdvogacia DR. HERCIBIO ALEXANDRE DA LUZ, II �uc�us���uster e de Ida
em Nereu Ramos, filho de

I IJ u José Dalcanali e de Älice

·IR c�m séde em' Joinville e São Francisco do Sul; está em I' Ela, brasileira, solteira, Lenzi Dalcanali.
II

. doméstica, domiciliada e

1','1 condições' de" tatl;lbém" aceitar caus'a� para aquelas 00- RI residerHe 'neste distrito, Ela;' brasileira, solteira,

m·'. m,. a, rc�sJ Belll maiöre.s onus p'ara. seus constituintes. ' mi e Gari aldi, filha de doméstica•. domiciliada e

. A I b e r t o Röedel e de residente neste distrito,
Amanda Rirr Roedel em Nereu Ramos, filha de

.1 Il 1�l!Ell!ilSlli!lllll�lIi!11!!11i=iiE1Sjl.ES!!!!_i�lIe;=ltSliiIIi!!il!l!!EEl�I�l!SS=llJ Li •

CORREIO DO POVO SABADO, DIA 86·1963
�--- _·-� L _ .. �,_;__ _L&SkW 1!!!!'!S!!!!S-_!!l!!!!""'!J!II!!I!!���IiII!!I"!"�!!,,!!",--!"'!!!!!!!!!!S

\ '

,....,...."...�� ���� ������ _ _ .•_ _ y_ _-_••••.•. _ _._ _ ..

. o ....................•...�:'..-:':'. .,: C':" y•••r; , ••••••••••••••••••••••••••••
1••••••••••••••••• .0.

1(
•••--:·••_· ••• -""'"••• • •• _·._••••••__• __._._••••••• - ....•••••---••---- --.--.::

�
"COftRflO '00' POUO" I t� so C I A I S '�� iii na

I

WALDEMIRO MAZURECHEN 'ii
(fu.ndaçtio: flrlur müller - 1919) U: � , � :� !I M É O I C O IJ

, • • � II

EmprSlaJornalisticà : J...,
. ,

:
' : II Rua Presidente Epuécto Pessôa No. 104 II

"Correio do Povo" Uda. .�.:.:.:::.:.:.:,.:.:.:::.:.:.:,� " �::;·'.:':.""'c....:;..�t ..........�. !. t

(antiga residência de Bmanuel Ehlers) II
- 1963 -

•

I I D' 6 a sra lseu a Z II jl. GI I C II.
Diretor

ui : . '" r ape a ínica crera médico - Irurzre de adultos e
Aniversários P' kl diP

to I!

,EugênIo Vllor Sc;hmo-c;kel
rases I, esposa o sr. I crianças· Parlos Díethermtã ' Ondas curtas e II

. A sra. Da. Adélia Wolf OI
.

P' kt II I'ympro rases J; II Lllrra curtas - Incutotermia Bisturi-elétrico Elec- J

"SSINA'l'UR�: Weiler; II r terí
-

R' I f Ih "
,.

'_ Iris, filha do sr. DIA 12: ....

ro eau enzaçeo » aios n ra verme os e' azuis. II
Rnual '. '. \:' Cr$ 500,00 ' ."�, .., .J}
Selt1estral. . • CrS 300,OQ

\

Ditj 10: Francisco Modrock, resl-' n=::::==:::::::::::::::===:::::::.,,;::::::==:::==::::::::::::==�

Avulso: . . .. Cr$ 15,00
O sr. Theodoro Hlns-

dente à Estrada Jaraguá O sr. Walter Gosch;
•

. BNDBRBÇO: ching, nesta cidade. EsqU';ds��. Erna, esposa
- a sra. Aurea Luíza Il::::::=:::::;;::=:::::::::::::::==::::::==�:::::::::=:::=::::::::::::::::::=-'�

t\veniiaaiMaatõ!�ld��O, 210 'filha ��o::.taw�ft!� t�::�: �� j�ra��à�1:hO�reutzfeld, �Crl'd�alld�e:,����:�ao��g;:,a �I i.\.i DR. IVO K'AUFMANN l,t.I"jaragu. do Sul - S. Catarina residente em Nereu Ramos; ..

-
- o sr. Geraldo Henn, Dia 7:

- Karim, filha do sr. l,!, ClrurgiãQ Dentista �i
nesta cidade; Alexandre Heecke.

u
II

(f.f,======:::-.-:::=:::=� - a sra. Irma, esposa
- A era. Vva. Maria - o menino Roberto, 1.1

' ii
k Mascarenhas, nl cidade. filho do -cesal Hans e

Consultório: _ Rua Preso Epítecío Pessoa 139 II

;l c::::....... II do sr. Heínz Gaed e, em " II

'11 c::::J..::) - I' RI'o Cerro. Carmen Breithaupt ; ii (f t d ') II
CIS
- Itl em ren e a BMPRESUL II!!il...s::::=:: ....
CD II

V P I � hl t
- a srta, Ines, filha do

li c...::> Õ 10
I ii - a va. au a oc or- Fazem anos hoje: IIII, cO CIS 'ª" II I

tag, residente em Joinville; sr. Ioeé Scheuer, em Ja- - Aparelbagem modernissima - II
iI -- -

o <""" II lríneu Perers, em Curl- raguá 84. IIii L..I.-' � S ...... t:1 Dia 2' ib
' .1,1,1 RAIO X - CLINICA � CIRURGIA

I'
ii !Il - bO ii" ti a;
1" o al Cl ... 11 V L' tQ. h ider: DIA 1�

.. PROTESe - CLINICA INFANTIL II

II '....' =
.....

ci' � l! A sra, Wanda, esposa
- ve. ma oc net er, u:!1 I:

II c::::=) CI) O' !Il - I' _ o sr. Ney Franco, I I ii

ii '-g 1:QI- g; ':0 ; � II,'
do�ro'�����Cgi� �li����Z,.Zi; residente em Porto Alegre; O sr. Antonio Hafermann; :::::::::::::::::==:::�=::::::===::::::==--::::::=::::::=::::::::==== ii

II ..... I F
.

F's - a sra. Hilda. esposa
'

ii � O Cl 1:1 CIS GIl
I. _ a sra. Irene, esposa

- o sr. rancrsco I - lIi:--!!!!i!!!p:&ll!!!!!!, l!!!!!!!l''"-! !i!!i!lE!!Elm.é·Sa:$El·_EII!

I
'" > 't h . do sr. Leopoldo P. da Silva', - ..-!I c:::: .::;!Il.fi II do sr. Daniel Hamann "

c er, .�:1 s:::- O
- = "" . Neli' fllhe do sr

- Merta S. Warhaftia, O R J A R N S O E L T. E Rli c::::L::)
o = o �!1 _ Virgilio Nicolini, filho -,

.

residente em Curitiba.
&

• V _.

II L..I.- �Q �!Il:= � ii do 'sr. Julio Nicolini, em Edgar ôchmín, em Rio I CIRURGlffo DENTlSTfI I I
II '�al 8 -::s "" II ltapocuzinho. Molha; iii
II 2!1l al -; -: li

- o sr, Waldemiro DIA 14: Moderníssimo "AIROrOR" ..
li ª O

CIS .g�'�" Dia 3: Loewen, nesta cidade;
.-

ii . _ �·8. - li - Bernardo, filho do sr, O sr. Roberto Funke Reduz o rernpo de traba lho I
II ____.; ..... al :> Q., n Luiz Carlos, filho do G AI d Pílh
II"=;:::: c _ < '-' II,

usrevo persrae r, resi- I o; e aumenta o conforto do CLIENTE. •

ii --- = al sr. Faustino Rubini; deute em Irepocuztnho ; _ Domingos Reck; I!I ��"'" I! Alfredo, filho do sr. - o sr. Alfredo Krause; CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE _

li c::::...: al !i Augusto TomeJin. Fa�tm anos amanhã: Norma Terezinha, RAIOS X I� c:::::::l ii
- o sr. Aliberto Ewald. filha do sr. Alberto

sbar-I I\6
.. Eduarda Moreira, A sra. Alice, esposa do delatti', C I ó A G�: on su. t ri o: v. etulio Vargas, 19�

===:::=::::::.--::::::=:::;' filha d.o sr. David Moreira, sr. Evarisro Monteiro; - a sra. Carmen. es-

em Itapocuzinho; ,
- a sra. Wanda, esposa posa do sr. Hanz Brei. (Anexo ao .Depósito da Antarclica)

ff==::::::::::::==::::::=:::=::� - Ingeruth, esposa do do �r. Bernardo Kraemer; thaupt. =_IU!I!IIII!�!mi'-ll�!lEIi!I!:W::!!!!IIl!'S_Er'!iilliilllllmEmEI.ii
li ii sr. Hilário BaraUo, nesta _ Marta Salier;
ii � � S ii cidade. - a sra. Maria, esposa

Ii�, ô' ri) U do sr. Giardini L. Lenzi;
li � � g 'I Dia 4: _ Inwaldo, filho do sr.

'I:I! � � ':5 'I;'!' Fritz Lemke, residente em
......... Arlete, filha do sr. Da-

it � Õ 0!Sl II niel Hamann; Rio da Luz;
!! � Ci'5 l! _ a sra. Hilda Piazera

_ o jovem Leopoldo
ii

eil
� "" li Malheiros Jr.

..

'Y' �... ::s " Karam; espose do sr, dr.

II \:::::d:::I';; I
"" li Manoel Karam Filho, re-

- Iracema: filha do' sr.

ii m fi! r........!; sidente em Curitiba; Estefano Meier. em Es-

II ;:::::::.. � � � � li - a sra. Waltraud �. trada Itapocú.
i! "=::::J' �...... ...... li Z 'k 'd dII ,= � o li en e, ['esta CI a e. DIA 10:
::� -;,'0 S""tl
ii
0-

&. o:: "C <II II Dia 5::: .-.--.. = ..... "1

ii - � o
Cl lt

ii � iS Õ � II, O sr. Inácio Tomaselli;
i1 f'.� - � ii .....:.. o jovem Mário, filho
ii �.::i::;::I � Cl li do sr. Waldemar Rau;
li <

. � ii -- Maria Leocardia, filha
li O '" ii
" o ..... "" !i do sr. LindoJfo Schrnilt;
II 6 Z = li

_ a sre. Silvia, esposa!! .'� 'Iii·� _ C>-, I do sr. Roland Yanke;
II· O < li
II !! - Carla, filba do sr.

�\:::::::=::::::=::::::::::::�::::::=:::Ü Alexandre �aake.
.'

'

Transcorreram:

Registro C�vii Edital n. f>.545, de 29 5 63 Augusto Murara e de
Alvino Rosa e Paschoa Matledi Murara.

Aurea Müller Grubba, Oticial Maria Edite Gascho
d D

•

t C"I d Edifal n. 5.549, de- 30 5-63o " e gis r o lVI ° Ele brasileiro solteiro
rO. Distrtto da Comarca Ia· lavrador, domi�iliado �
(agua do Sul" Estado. de

I residente' neSle distrito,
Santa Catarma. BraSIl. em Itapocuzinho, filho de
faz saber que comparece- Abrão Rosa e de Amabile

ram no cartóno exibindo os Prestini:
documentos eXIgidos pela lei Eid brasileira solteira
dirn de se habilitarem para domé�tica domi�iliada �

casar-se: residente 'neste dislrito,
em Itapocuzinho, filha de
Constanlino Gascho e de
Glorinha Gascho.

Vitor Jacobi e

Valrrudes Neumann

.

O sr. Mathias Panstein;
- Carmen Zimmermann;
- Waldemar, filho do

sr. Ricardo Lemke,
- Terezinha, filha do

sr. João Weiler, resideote
em Jaraguázinho;
- o sr. Rudolfo Kressin,

em Rio da Luz Vitória;
-- o sr. Oswaldo Bor

ges, nesta cidade.

Edital n, 5.542, de 28·5·63
Claudio Tair e

Maria Buccio

Ele, brasileiro, solteiro,
panificador, domiCiliado e

residente em Joinville,
fjlho de Adolpho Jacobi e

de Veronica Jacobi.
Ela, brasileira, solteira,

dOlnéstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Helmuth Neomann
e de Luiza Schmidt Neu-

Edital n. 5.5&1 de 4-6 63
Paulo Lennert e

AldiDa 'Jäger
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste dislrito,
em Garibaldi, filho de
Migu�1 Lennert e de Maria
Lennert.

E para que chegue ào co

lbccimel1to de todos,.mandei
p:lssar o pre�ente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante r), dias. Si'
alguem souber de algum im
peeimento acus' -o para o�
tIOS legais.

.

,

AUREA MÜLLERGRUBBA
Olicial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Página D

Arqui-criminosos BRÁSILIA - Na sessão
• "t

I da C�maréÍ" � deputado
..

.

.) .

" , " ,�or JOC�P , Abel 'Rafael, do PRP de
(Artigo, publíeadó pelo nosso colaborador �oca'pf no M G
jo�nal "A Trn�una" de 20/10/946, de Joaçaba, ocu-

inas erals, declarou

pando-se dç JUlgamento de riuremberg, cujo filme da tribuna estar perfeila
, assístímos esses días, e republicado a pedido do mente de acôrdo oom

�
a.u�or) ,

"

'..
.

.

. \,,'. a extinção do privllégto.
Mét,is I urna

..vez, como pare demonstrar o velôr Lembrou a r�sp�ito �

as

• e. a grandeza d� urna eqüsa que já se tornou vlttí-! palavras de Leao XII sobre

nose e que ainda hoje .rome a éonciência qe todos venregens.

os. povoe ama'ntes,.da liberdade, o Supremo Tribunal E,' �m .rorn d� "blague",
Aliado de Nuternberg neutralízou, de uma vez pera pedlrl� ao ::>resldenre,. em

, s�mpre e 'com 'um 'simples pedaço de corda, a atua teque:lmenlo, o seguml�:
çao �ssassina de um grupo de hornen.;> que arrojando Sonslder�ndo, que o d�.a
de SI roda a honra e dignidade, enveredaram pelo D_ de .malo e. o d� arn

caminho da pilhagem da bárbarie e do crlrne orga-
verserio da minhe Cidade

nlzados.
' ,

- Juiz de Fora. que ali
" Mais. umá vez, como pera advertir os homens há grandes festas, a que

He que o, rumo mais acertado é o da descenda o
devo estar presente, CGD

da liberdade' e o da fé cristã' a Grande Côrte Ali�da stderendo que o sr. Dre

varreu do. mundo os úlrimps' representantes 'de urna sidente da, R e p ú b I i.c a
quadrilha de bandoleiros íríteruecíonets que pelo es- empr.e_slo� �a POUC,?S dla.s
paço de quasi 6 anos .poz em sobressalto Ioda a o, av�ao Vtscoum presi

qum'aoidade e messecrou Iodos aquêles que não dencíel pare qu.e o de��·
.

pactuavam dos seus Ideeís de criminosos natos.
. lado Leonel ßrtzole VISI

'Mais urna vez, corno para mostrar o inconfun- resse Porto Alegre, nos

dível predómlnlo do bem sôbre o mal, e, 'que entre seus pagos; considerando
este e equêle nunca houve e jamais haverá acôrdos que tanto eu, quanto o

salisfalorios, I)S juizes Aliados reduziram às suas

verdedetras proporções, os 'intuitos e desvairios

,çonquistadore� de um punhado de homens que rno

ralmente carcomidos. pelo vtrus que induz à treíção
e ao hom_icíd!o, e transformaram em chefes de um
autentico valhecõuro de ladrões, 'se fizeram dirigentes
{de _urna verdade'r agência de assaltos e assassínios
em massa.

deputado . ßrlzola 80mos

centre os privilégios, ve
nh requerer ou solicitar
ao sr. Presidente, da Re
publica, que é o petrono
da luta contra os privilé
gios, me seja concedido o
avião 1 presldenciãl pare à
visita que devo . fazer a
juiz de Fora .em 31 dêsre".

.

,

lAgricultor 'amigo.
., ,

Nosso artigo desta semana, diz respeito a cria _

çäo de gado pare- produç�o de leite. Mas queremos
contar, prlmetro Q que imos, a POUCOS pias, em nos-

sa. Viá�em a Florianopolis.
• "

Durante ci viagelJ1 a Ceptreldo Estedo, fomos

obser_vando e tipo de gado' que os agricultores criam
por.Ié:' '. .' ,

Vimos que ál. as criações som bem diferentes das
nossas aqui. .Não 8e ve uma só vaca' de raça ou

cruzada com holandez ou Jersey.
. ele,s so ente tem um gaflo feio, c-om chifres

grandes e ebertos. 7

Não é corno aqui, que quando se olha pera um

pesro, vê se vacas.melhedas de preto e branco,
holandezas, ou cruzadas com holandez e vacas jersey.

Notamo que', enquanto aqui, quase Iodo gado
descende ou é filho de boas raças como a holandez,
Jersey, etc. Já não. O gado não tem raça alguma.

Isto, quer dizer, que o' nosso rebanho deveria
produzir muito 'mels leite, do que 08 rebanhos deles.
\ No entanto. isto não sé observa. Aqui em

jaraguá, a produção de urna vaca por ano, é de 930
litros. Lá a produção é de 900 litros em média.

Vemos que a diferença é pequena, epeser da
raça que temos, e eles não.

Nossa produção por vaca/aDo, deveria no

minlmo ser 30% maior, quer dizer, deveria alcançar
1.210 litros e näo os 930 que alcança.

Perguntamos agora, como isto poderia ser con

seguido, sern gastar muito dinheiro?
,

A 'reepoeta é simples.
Dêm condições mais higienicas a seus animais.
Cuidem um pouco melbor. deles_ P!'ocurem lim

ptlr Iodos os dias, os eSlabulos e pelo menos uma

vez por mês, lavem os mesmos. Junlo com a lava
ção de estabulo, façam a desinfecção do mesmo.'

Isto podera ser feito, juntanto um pouco de cre
olina à' água, Desld forma os senhores criadores
evitarão o aparecimento de um grande numero de
doenças e tornarão o aparecimento da aftosa, bem
mais dificil.

Com respeito aos animais, procurem I�vá-Ios
uma ves por mês com água morna.

Isto ajuda -o animal a ficar mais forte e produ- ..

zir mais leite.
.

Combata "periodicamente os carrapatos e de 6
em 6 meses uma, dose de vermifuga (remedia para
bicha) para eles.

Verão o grande resultado que terão.-

I' OS gastos são muito pequenos, o que aumen-

tará é a prodçuão de le1t�.
, Lembrem�se que- urna vaca, hoje em dia, é um

grande capital. Zelem por ela, que serão recompen-
sados,

Isto que a.::abamOs de dizer qualqqer agricultor
poderá fazer, não gastando mais do que Cr$ 200;00
por animal, por ano.

.

t.
'

Frutiferd,s e Ornamen·t"is

c::=;:::a=::::::;::.c:::::::::.,.,...c::::::::oc:::::::.�

MUDA.S

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, -Ia
boticàbeiras, ato. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

o::::::::::::ac::::::::::.<:::::>�c:::::>r::::::;::.�

t ngríJ.dl!eim�nlp
X'X X

A Fa[sília profund.am�nte cOJl8ternada
pelo falpcimento de seu queddo eflpôso, pai,
sogro e avô

Max Hiendlmayer
ocorrido dia 24 de maio com a idade ne 77
anos e 5 ,meses.

A família enlutada vem externar por
êste meio os l5eus sinceros agradecimpntos
aos vizinhos, amigos a parentes que auxilia
ram e confortaram pelo doloroso transe que
passaram, bem como as sociedades, do Clube
Atlético Baependi, e Sociedade Recreativa e

Esportiva Hansa Humboldt, e a todos os

'que enviaram flôres, cartõf3s e telegramas, e

que aQ_ompaoharam O falecido até a sua

últim» morada. .

Em especial agradecem ao Revdo. Pastor
Ghering, pelas consoladoras palavras profe
ridas DO lar e no cemitério e Dr. Waldemiro
Mazurechen, pelos cuidados médicos.

A FAMíLIA ENLUTADA

ACARESC
SBRVIÇO DB BXTBNSÁO RURAL

Escrilório Local de Jaraguá dá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i

D ::h�n:�� :dO. OS Vonio. d. 'i'I�'! C o R R E I O O
...êste ano mais animada e mais perto da verdadeira
tradição de nossos, antepassados, constitui-se em JUNHO oe N.o �.231
um sucesso ímpar: a grande festa de Tir'o-Reí do ''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C. A. Baependi. .'

.

,
Siinplesmente notável a recepção oferecida

pelo Rei Rudolfo Hufenuessler aos atiradores e

SÓCIOS do C. A . Baependi. A marcha, a entrada na

sede social, o "comandante do desfile", as medalhas,
as faixas, a .müsica, o chopp, O' .pröprio povo pre
sente, nos fez rem.emorar : uma bem antiga festa

· desta naturesa, onde tudo era alegria, contraterni-
sação e amisade. ,

Positivamente um dos pontos altos do Baependi
é a preservação desta tradll;ão emocionante com

tanto carinho ao cuidado.
.

.

- Nas disputas pelo cobiçado "cetro' real"
do O. A. Baependi, sagrou-se rei o jovem atirador
Magnus Kaminskí ; 1.0 cavalheiro o. senher Willi
Sonnenhohl e 2.°' o jovem atirador (e atleta) Horst
Verch. Sua Majestade' e suas Altesas, os Cavalheiros
Reais, terão um reinado de um ano.
- Deputado Waldémar Salles, Ten.-Coronél

Leonidas Cabral Herbster e o industrial Josef
Fontana foram agraciadas com os honrosos títulos
de "Cidadão Jaraguaensa". Distinção conferida pela
Oãmara. Municipal e entregue no dia 31 de maio
'p. passado.
- Mário Tavares da Cunha Mello, M. D. Se

cretário dos Npgócios do Interior e Justiea, do
Govêrno do Estado, se fez presente a todos os

tradicionais festejos do C. A. Baependi, prestigiando-
os com sua presença. Prestação de Contas;

.

.... Nas altas rodas comenta-se que o próximo Eleição da Nova Diretoria;
Utulo de "Cidadão Jaraguaense" será conferido à Assuntos de Iuterêsse Social. Juíta Fuzzi e

Exma. Sra. Da. Hilda Hufenuessler. Esta honraria Presidente: LOURINOR SEIFFERT Ana Zanghelini
que lhe será conferida pelo Legislativo Municipal, Jaraguá do Sul, 27 de maio de 1963. �le, brasileiro, solteiro,
foi sujestão do nôvo cidadão desta terra Deputado lavrador, domiciliado e

W,aldemarSalles.·' residente neste distrito,
- A residência do estimado senhor Arno baile de Rei do C. A. Baependi. Parabéns pela em Garíbaldí, filho de

Müller, sábado último, foi invadida por uma turma escolha, Touinho. Juita Fuzzí e de Júlia
de alegres moças e rapases. As duas belesas da - Todo mundo quer saber e êles nada dizem, Horwarth Fuzzi.

.casa Zilca e Liliane haviam preparado com muito mas eu sei que o noivado Flávio Schiochet-Elvira Ela, brasileira, solteira,
ardor uma agradável recepção a seus amigos, Ies- Silva (que já veio de São Paulo) é coisa certa e doméstica, domiciliada e

tejando assim o natalício da Lilíane. Na. opinião para logo. Andaram experimentando alianças. residente neste distrito, ENTeNDEU MAL - Então
·

de todos os presentes, a festinha foi esplêndida. em Gartbaldi, filha de minha senhora -.... diz
- De Joinville veio um rapaz no sábado Antonio Zanghelíní e de um surdo _' foi ao teatro

.

- A soirée preparada pelas normalistas do passado e ficou aqui até terça-feira. O motivo àa Ida Zangbelini. ontem a noite?
terceiro auo.. ultrapassou o sucesso que se previa. visita foi uma linda senhorita que estuda no Curso N- t

J�

d
Há muito tempo não se fazia. algo tão animado e Normal e também entende de remédios. Quem E para que chegue ao co- :- ao, es ava cansa a,

com tanto entusiasmo. Tendo vor palco os salões será, hein?.. nhecimento de. todos, mandei Iuí às 8 horas para a

00 C. A .. Baependi, a soirêe nos fez desejar. que as - Pela primeira vez em Jaraguä do Sul, o passar o presente edital que
cama.

I
. .

belesas "de azul e branco", lembrem-se logo de Dia dos Namorados, será bem comemorado, pois será publicado pela irnpren- .

- Ah e havia muita

_. organizar outra assim. o C. A. Baependi, neste dia ou seja 12 do corrente sa e em cartório onde será gente lá? -

_ Pratos de 'gostosos doces e salgadinhos - 4 a feira - com um grande programa. Teremos atixado durante I'í dias. Si ELes TEM RAZÃO - Um

loram servidos a tôdasas mesas, numa agradável show no Oine Jaraguá às 20 horas e em -ssguida alguem souber de algum im- cavalo e um burro dís-

\ surpresa das normalistas a seus convidados. Dentre um grande baile nos Salões de Festas Baependianos. pedirnento acuse-o para os cutiram quem dos dois

as hrincadeiras a mais álegre e divertida foi a Haverá uma surpresa para o par de namorados e Iins legais. valia mais:

dança do limão, vencida por Milton e Neusá, Flávio para um casal, a serem.eacolhrdos no baile. AUREA MÜLLER GRUBBA - Sou um animal maís

e Elvira.
.

. .Oticial nobre, disse o cavalo,
'_ Digno de .loüeor também o empenho,

- DIa 15, mais um acontecimento Aoaraiano. Não importa, replica o .

. dedicação e alegria com que as moças do Normal O conceituado conjunto "0$ Batutas" de Blumenau, l!"-------..;_.....---.. burro, daqui a pouco os

sarviam e· atendiam a todos indistintamente na
estará abrilhantando suntuoso baile social no Salão Snr. Comereiante e

automóveis vão acabar

soirée de segunda-feira. De�eríamos citar OI. nomes Doedng. ltste colunistá em Blumenau ob'teve' os com vocês, mas "burros"

de tôdas, pOÍs tôdas -se des�álaram no' bom atendi- mais acalorados elogios sôbre'o conjunto, "classifi- Industrial: Prestigíe há de ter sempre na terra!

,menta, ma.s mesmo assiDi destacamos Aidil Lazzaris, cado como um dos melhores do Estado, tendo, 'na a tua classe, inscre-
· Zilca Müllêr, Maria 'Célia B�aga e Amazilda da Costa. opinião de muitos, alcançado o mesmo sucesso do gendo·te na Associa-

"Quinteto Catarinense".
, ,<ão Comercial e

_..:., .Antoninno Pradi, por fim apresentou-nos � Até sábado próximo, com outras notas, Industrial, de Jara-
a sua. bonita noiva pe Gaqtpinha. Estiveram. ambos, nO,tinhas e notícias_ guá do Sul.
em companhia .do Dr. Gerson-B. �'erreira no grande DR. (JA.-LßOO
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Atenção •• Muita Atenção EAZ-ME RIR • • •

Centro de Saúde de Jaraguá do Sul
NUM TRIBUNAL - o

advogado; furioso, ao

Promotor - O senhor é
o maior animal em quem
já tive a infelicidade de
pôr olhos.

Registro Civil

ENTRe VIAJANTes - É
melhor fecbar a janela
que faz .Irío lá fora.
E acha que ficará

quente lá tõra .se eu a

fechar?

EQUIVOCo - Uma se

nhora muito gorda ofe
gante a um carregador:
Oh rapaz! Você é ca

paz de chamar me um

automóvel?
Um- automóvel, propria

mente, não a chamarei.
A seuhora me lembra
antes uma locomotiva.

Proteja seus filhos contra doenças
infecciosas, vacinando-os contra difteria

(Croup), coqueluche e tétano, gratuita
mente no Posto de Saúde, todos os dias
na parte da manhã.

O Juiz: - Senhor advo
'gado, o senhor se esque
ce de que eston presen-
te! . . .

.

Assembléia Geral Ordinária

Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil. do
I Cl. Distrito da Comarca I

I a-
(aguá do Sul, Estado de LeMBReTe - Oh homem!

Santa Catarina, Brasil. Tu não tens vergonha
Faz saber que comparece- nessa cara? Quando hás

rarn no cartório exibindo os de perder o maldito
documentos exigidos pela lei vicio de beber?
rfim de se habilitarem para ] Cala-te mulher, olha o

casar-se: que o homem beber,
nunca há de fazer tanto
dano, como a'mulher 8
comer. Lembra-te da
mãe Eva.

TeM GRAÇA? - Uma
mulher ao seu marido:
Fazes mal em pintar o

bigode.
- Notá-se muito?
- Sim. . . no pescoço

da copeira � ..

Sociedade de Atiradores Progresso
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os srs. sócios desta sociedade
para a Assembléia Geral Ordinária a realisar-se
dia 16 de junho em sua sede social no salão Döring,
com início às 9 horas da manhã, com a seguinte

ORDEM DO DIA:

Edital n. 5.532, de 17-5 '63.

"Correio do Povo"
um jo�al a'

do povo

t� To.desanzeige
Hiermit teilen .wir allen Verwandten,

Freunden und Bekannten die tr'aurige"'Nach:
richt mit, dass es. Gott dem Allmächtingen
gefallen h�t· unseren lieben, Sühn.,

,

.

Gilma'r: Steincke,
am j.

-

ten Jun.i zu eich zu Rufen, iIi, Alter
von .7 Monaten und 16 Tagen.

-

An dieser Stelle danken wir Allen die'
uns in die schweren· Stunden �ur Seite
standen, die dem kleinen Sohn' zur letzten·
Ruhestaette begleiteten, die Blumen, Kraenze,

,

Telegramme ,u'ni1 KarteJi ,sandten.
Insbesondere 'danken wir Herrn Pastor

Rosenbauer fuer seine trostreichen Worte
in Hause und �m. Grabe�,

Jaraguá do Sul, Juni 1963

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


