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Telefone N. 239 • C. Postal 19

JARAGUA' DO SUL
Santa Catarina,.

o primeiro que não veio pedir. dinheir�

PAuLiNO PEDRI Imprésso na- Sociedade 'Gráfica AVENIDA Ltda. ASSINATURA ANUAL
CrS 50,00

o sr. Jorge Lacerda, ca de somente plantada.-
de Santa Catarina, é o 6 sr. Jorge Lacerda,

C
.

primeiro gov. que chegou que aqui está pará en-ar"lasao Rio sem vir pedir di- trentar os recursos eleí-
nheiro ao Governo Fe- toraís do PSD, que es
deral. /

pera derrubá-lo do Go-
- A situação no meu verD:0' acrescénta que o

Estado - disse _ é ótí-' am�lente em Sa�ta Ca

ma. Não vim atrás de tarína é de perfeita cal
dínheíro. Estou 'venden- ma.

do leite a 4 cruzeiros o - Movimento popular
litro e fInanciando o agri- não vai adiante. Qual
cultor de trigo na base .quer coísa que haja nas
de 100 cruzeiros por sa- ruas, .eu adiro logo.

LAVRADOR -' Rio Cerro. Não é admissivel, -Deverá realizar-se ho.
tratar suínos com carne de gado que morreu je em Braço do, Norte,atacado de qualquer doença. Esses ammars devem neste Estado a eleição
ser enterrados. e se possívél cobertos com cal. do novo Preieito. Na ul
Os Infratores ficam sujeitos as multas previstas tima

.

hora o candidato
no Codigo de Posturas.

.. do PSD e' o, vigario ;lo�
. OPE�ARIO _- Sã? Bento do S1.1).. O salärío

que o apelavam, acabammínimo ainda nao rOl decretado, mas apenas de aderir a UDN haven
aprovada a proposta feita para 9 nosso, Estado. do assim um sÓ' dispuEm Florianópolis, segundo a proposta, será de taute ao cargo de Chefe
Cr' 2.100,00. Em Joinville, Blumenau e outros do Executivo local.
'muuíeípíos de grande desenvolvimento, será tíe

A N· I '8 .T ,.1A Cr$ 1.900,00 e nos demals municipios Cr' 1.700,00.
INDUSTRIAL - Jaraguá. Os contratos com

N I &reserva de dominio pagam o selo em dobro.

,
O· as. O Senado aprovou a r :

_ O selo será proporeíonal quando os alu-
lei que, concede anistia zueís não' forem fixados em contrato e' a casaEm I t a j a í, Augusto aos operários condena- �ãO se destine a residencia, passando o aluguel

No.II-ciosTeodoro Filho foi caçar dos por-greve, aos [or- de CrS 300.00 mensais.
.

tatú, Passou pela venda nalistas processados ou CURIOSO _ Corupá. Chopim é um passarode Amadeu Alves, colo-· condenados por delitos brasileiro, preto com brilhos azues-ferrete. Também
cando a espingarda sobre de imprensa' e \ aos in- é conhecido por vira-Bosta, gauderio, Maria preta Londres _ Foram desco- do Sul, E. Santo, Baia, Ala/0 balcão, com o cano submissos a partir de e graúna. NãO' faz ninho próprio' e põe seus ovos bertos os corpos de 39 crían- gôas, Maranhão, Ceará,.Paraí-
para o Interior d� resí ,195a. nos das outras aves, dai também ,chamarem de ças escondidas em grande ba e Pará..

caixa de madeira no Cemité- I
- X -dencía, No momento em ehopím o individuo que .não trabalha, que vive á rio de uma maternidade em Rio _ Faleceu o sr. Fran-que passava a senhora Aumento para expensas da mulher ou de outros. São os cham�- Glasgow. Anuncia a Policia cisco de Souza, diretor doAlves, a arrua disparou dös "bôas-vidas", que enquanto as mulheres estao dessa cidade que foi aberto Serviço de.Meteorologia do Mi::.

indo o tiro atingir a OS .bancários trabalhando eles vivem salvando . o Brasil nas inquerito. Tratar-se-ia de ca- nístérío da Agricultura.
h sos de abortos em que esta- - x -inditosa sen ora no

mesas dos cafés. ria implicado certo numéro Rio r- Existem no momen-ventre. Conduzida para RIO,.21 - Está assen-
de funcionários da Materni- to sete vagas de generais deO hospítal, veio a mesma tado o aumento de 30% dade. Brigada, cujo preenchimentoSI falecer. Era mãe de 6 para os bancários, DumV· t Ca'.u o a v i ão - x - é de livre escolha .do, presi-....

.

f
.

t amos
. e.r .

.

.

Los Angeles' - Faleceu num dente. Há vinte coroneis quefilhos e estava para ter acordo eíto en re empre-
desastre de automovel o tun- estão em condições no mo-O 7°. gados e empregadores. ve iculos a Quinta-feira ultima, em cionário do consulado do Bra- mento de atingir o generalato.

,
" pleno atlantico, aas cos- sN nesta cidade,' sr. CarIo Al- ,

- x -

.- V.''O' 'nt'fa·d.·�·",;.C:..J:Jl�,' dO!l_ß.s..·_.�dQ�._�qJi1d: o..�wt,.:No."!W�astre,Jl� .• Rig,:;:::rts. ':r�bunál Milit·tar--,....__!'",!'!!!"""!'l"'!��.
.

" ,Ç' caiu um avÜio, murren- caram feridas seis pessoas, julgou' em sessão secr.e a?
»Ó. 7

. entre as quaís o sr. Otavio .proeesso referente aos Itn�li�Um dos diretores' d� do . 4 passageiros. 'Juarez Tavora, Who do gene- cados em atividades eomunrs-

General Motor' que en- O. avoião pertencia a ral Juarez Tavora. tas, na base 'aérea de .Grava-
- x -.. taí, no R, G. do. Sul, figuran-centra-se no Rio, veio linha venezuelana é di- Rio _ O Sr. Vieira de Me- do entre elesos majores For-tratar da montagem. de rlgía-se para. os Estados lo informou a reportagem que tunato Oliveira, Sebastião-

uma fábrica' de éami Unidos. Nereu Ramos está preparan- Loureiro e capitão Otaeílío
nhões. Em 1962 ela J'á do o seu .discurso afim de Lupí,

-
. que 'possa il'< aquela Casa do - x �

quer fornecer' - 100.000 Congresso' Nacional � Prestar Bonn _ Fontes àutorizadas
caminhões anualmente. V'.3·t· t,er' a'ÇU'car declarações .a, .proposito do revelaram que o atual em
No Rio Grande do Sul, pedido de convocação que lhe baixador alemão no Brasil o

f dí
.

ld sr. Fritz. MeIlers será tranfe-a Volkswagen, da Ale-
.

.

o�a _ �ngI_O·_·x rido para Angorá. O novomanha, quermontar outra 'Havia no Rio Grande Rio _ O Cat�te informou embaixador no Brasil será o

I para
'

60.000 automoveis do Sul falta de a�mcar . ..que o cheie, do govêrno .apro- sr. Hermus
.

Duywort, que a

por ano, e em São Paulo, A CO.FA.H interveio junto· :Vou os quadros de pessoal d� tua:lmente ocupa este posto
os italian.os querem es-I a USlDeIrOS do norte e IAPI e do IAPTC, para. etel no Oanadá .

. to de aumento de venClmen- - x -

tabeier uma terceIra um só carregamento tos. Tambem foram aprova- Rio - O presidente da Re-
fábrica para - 50.000 vei'l despejou naquele porto dos os quadros das caixas pública'sancionou lei uo Con
culos. 172.000 sacas. economicàs federais do R. G. gresso extinguindo a Escola

da Marinha Mercante do Rio
de Janeiro no Loide Brasi
leiro e criado no Ministério
da Marinha uma escola, des
tina à formação de oficiais de
diversas categorias da l\olari
nha Me;rcante.

- 'X -

,

Rio - O Departamen-
Obras do Hospital. Quinta- para a Europa. ,Agrade- Os jaraguaenses que to de Abastecimento' da

feira última teve lugar ceu a comovente home- amam esta terra, que COFAP procede� à aber
a festa da .cumieira do nagem o. rev. Padre tem um s�nti.mento de tura e �xa�e d�· pr�terceiro pavilhão do novo Antonio, que tambem ao amoi' ao proxlmo, deve- postas das fIrmas InSCrI

hospital São José, que fin.al fói saudado pelo rão contribuir para eSSa tas na concorrencia pú
está sendo contruido a yere�doÍ' A;rtur �üiler. 'ltãO. n_!'ce.ssaria obra de bliea p�ra importação
Rua Marechal Deodoro No proximo dIa .5 de

I. assi.
stanCIa em Jaraguá. de õ mIl toneladas d�da Fonseca. Agosto será realIzado ,', . . _

banha dos Estados Um-·,

A p r o v e i t a n d o essa um grande festival em Contmuam as pefS�UUlçoes. dos. A firma vencedora
oportunidade, a diretoria beneficio das obras dessa O PSD local contIDua a foi a INCOP (Indústria e
do - hospital O'fereceu aos tão, necessaria' obra de perseguir humildes fun- Gomércio de Participa
(}perarios que aU traba- caridade no municipio, cionarios. Não paga os ções) com séde nesta
lham uma suculenta festival esse organisado que pertencem a UDN Capital. A banha será im
churrascada a qual com- pelas senhoras desta ci- e ·remove os professores portada em partidas d� 500

Parecer.am �.ão somente dade . para o qual se que são simpaticQs a toneladas, deventdoda PR�Imei-.

I'
'

, -

d
.

t'd Al d ra chegar ao por o o 10 emalguns diretores do hos- espera a .colaboraçao e esse �ar I o. em a
meados do mês vindouro.

pital, como tambem os toda a populaçã? professora. Isaura Koeh- .

reverendos _Padres Or- O nosso hospItal pre- ler, remOVIda para Ga-
aos fun(}ionários p'efelando, vigario da pafo- cisa ser ·terlili';la<!_o. Ainda ribaldi, ag?ra acaba de
rencialmente serviremquia e Anto,nio, o direto.r agora, a Comlssao (}rga- se.r re.movld.a para Ga:

b ld f a EII em lugares onda trabaadministrátivo, alem dos nisadora, para que as rI a I a pro essor
lhem suas esposas. Fe.construtores A I ban o obras não sofram para- Lehnert Schultz, da es-

Kanzler e Alfredo Ben- lisação, conseguiram do cola de Rio Paulo. O lizmeme ainda temos uma
kendorff. Banco Inco um empres- marido dessa professora, Câmara Municipal, cujos
Ao final da festinha, timo. de quinhentos lD:il é pr?fessor Buma es�ola vereadores sabem repa

usaram da palavra os cruzeiros. Três alas Já proxlma a que leCIona rar as perseguições do
revdos. Padre Orlando estão terminad'aa, espe- a sua senhora em Corupá. sr. Prefeito, ou quem lhe

.

.

1 j F "d
- dita sesas injustiças.agradecendo a colabo. rando apenas _as Inst� � .01 remOVI. a, num espl-

Quando a UDN removaração de todos naquela ções, que serao adq'!url- rIto .mesqUInho de desu-
é inJ·ustip.a e quando. oobra, como especialmen- das em São Paulo, amda IDaDldade, acaba de y

?te ao rev. Padre Antonio, esta semana, pelo rev. separar o casal, desres· PSD per.segue, o que é.
em vesperas de viajar Padre Antonio.

. peitando a ld, que faculta (Cont. na última página)

'Imprudência
de caçador

Três Flagrantes
Por J. DE CASTILHO PINTO..

MUNDO
O afastamento de Molotov da direção

da diplomacia
..
soviética, verificado há di.as

atrás e justamente quando o marechal TIto
cruzava a fronteira. da Iugoslávia com a

Rússia, não surpreendeu os observadores
do Mundo livre. Pois o velho chanceler pa-

.

gava, então, o preç.o de' dois êrros conside
rados imperdoáveis, pelos novos dirigentes
do Kremlim : _. O de· ter influido . decisiva
mente no rompimento de Moscou com Bel
grado; o de ser um' Stalanista convicto e.

inimigo do Novo Curso. Outros afastamen-'
tos de elementos da Velha Guarda Stalinia-.
na advirão, não sendo nada impossível que
seja Wbrochilow a próxima vitima:

BRASIL

Parece destinado ao malogro a idéia
do governador da Baia,' no sentido de con

seguir a união nacional .através dijm en

tendimento entre Govêrno. e Oposição. Opi
nam alguns p'Jliticos que o papel da Oposi
ção num regime de Democracia como o' d,o
Brasil, é mesmo o combate sistemático ao

govêrno, e que sem isso não há razão. �e
ser da Oposição. Na verdade, uma OposIçao
orientada pafa o bem e', assim, conbatendo
e criticando construtivamente, é até bené
fica, porque auxillá o govêrno li adminis
trar; mas uma Oposição esc.rava dbas pai
xões policjais, só poderá crIar em araços
à administração governamental�

ESTADO

Está despertando enorme intel'êsse nos

meios políticos nacionais, o rumo que vai
tomando o recurso interposto pelo PSD jun
to ao T. S. E. contra a diplomação do
governador Jorge Lacerda. Esse interêsse
é tanto maior quando ,se sabe que a preva
lecer o recurso em questão, poderá haver
a nulidade, em toda Santa Catariná, das
eleições de 3 de Outubro último, uma véz
que o pleito foi realizado no mesmo dia e
com o mesmo colégio. eleitoral. Assim, se
riam nulàs as eleições para Presidente da
República, Governador do Estado e também
alguns Prefeitos.

.

Violenta geada, amaior
até agora registrada, de
vastou completamente os

c a f e z a i s do norte do
Paraná.
A geada foi �ã? forte

que as arvores fíearam
completamente destrui
das.

& P.ergunlas Aderiram' a UDN 'Rs Deß�Hs' �euoslHrHID
os cafezois �o Poronn

��,-----------�-------�--------"--�
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OORREIO DO POVO ,DOMINGO DIA 246-10M , �,,2

ESPORTES
NUDl prélio ,fraco o Baependí
venceu novomeníe

.
o Acaraí

2 x o a contagem final _' Taranto e Turibío os marcadores
Renda irrisória. - Bôa arbítragem de Georg F. Doster

Outras Notas

antes de comprar um piano .•• :

ouça �m Schwartzmann
o melhor som no móvel mais atraente!

"

• Apresenta 88 notas, 3 peilais, cor-' ,

das: cruzadas e chapa de metal. Diver
sos modelos,e vário,s preços. OUf� ,,�a
demonstraç�o sem compromisso; ,

REVENDEDOR AUTORIZADO�'

•

'Oasa ·Lothap Sonnenhobl
OS QUAIS V. S. PODE !lDQUIRIR PELO PRÊQÓ DE FÁBRICA

jogando amistosamente versas vezes operou de- feita não agradou, e o re

domingo último no gra- fesas de vulfo, mas o Ia- sultado final nos pareceu
medo da rua Abdon Ba- to é que as oportunidades' justo, pois' realmente o

tísre, o' Clube 'Atlético desperdlçades . com arre- Baependi em que pése a

ßaependl colheu novo tri- messes sem direção ío- má' atuação de seu 'ata
unfo sôbre a representa- ram tarnbem ne verdade que, ainda assim foi in-

,

çäo do Acarai, pela con- em número muito supe- discutivelmente mais qua-Iragem de dois tentos a rior á equélas defendidas dro dentro do gramado.
zéro, num prélio em que pelo goll>iro, ru�ro. Entre-: OUTROS DETALHESseu conjunto foi evidente- tanto o que mais nos cha
mente superior 'durante mou a atenção e nos ceu- Local: Rua Abdon Ba
quasi todo os noventa ml- sou mesmo grata surprê- tlsta - 1°. tempo: ßeepen
nutos, falhando todavia sa, foi a nova equipe apre- di 1 x O - Final: Baepen
sua vanguarda nos arre- sentada pelo Acaraí, cone- di 2 x O - Marcadores:
mates finais, cuja peça em

I
títuída na maioria por ele-I T,aranto e Turíblo - Ren

momento algum dernons- mentos jovens e prorms- da: Cr$. 460,00 - Preli
trou aquele entendimento I sores, que, si conserva'l mi!'lar: Empate.2 x 2 - Juiz:

,

qw��m�hahl�ad�a d�p���s��gMn-Gemg Fre�nco ��� , . _

vêr. A negatividade do de utilidade para o clube com höa atuação.
ataque baependleno foi de da rua Mal. Deodoro, pois
tamanha monta que o pla- o conjunto armado a últl
card .do primeiro tempo ma hora, apresentou uma
.Iol construido pelo médio defese mals ou menos

,1arauto, após a cobrança segura e um ataque 'que
de um escanteio balido sómente deixou de mar

por Nutzi tia esquerda-ao car por faHa de experlên
�passo, que o tento de nü-. cía de seus inte,grantes,
-mero .dols somente foi porquanto mag n i f l e a s
conelgnado ao apagar das 'oponunldadee iguahnente
luzes do préllo, E' bemj foram perdldas. -Em, sín
verdade que Q novato ar- tese, o' préllo travado pe
queiro Chíqulnho por di- I�s rivais da cidade désja

Quadros - C. A. BAE
PENDI: Rolli, Piazera e

Jorge; Tarenro, ,America-'
co e'Schwerdtner; Guido,
Nutzi, Ianôt, Hamílton
(Zico) e Turlblo.

S. D. ACARAI: Chlqut
nho, Mário e Vergundes;
Velho, Alíberto e Chico;
Paulinho (Lino), Arthurzl-

'

nho, Tião, Lelü e Fachini.

Agua Verde 4
x Ipiransa O

�================��

Indústria Textil Jarita
Edital d� convocação Proibo terminantemen-

A blé I' dinärí te a entrada de pessõas
ssem ela gera extraor marta 'e animais em minhas

Pela, presente ficam convidados os senhores propriedades sitas em

acionistas a comparecerem na séde soclel da socle- Braeinho, Estr. Behroe
dade, em Itapocuzinho, Municipio de leragué do Sul, der, Rancho Bom e Braço
as 9 horas do dla 30 de Junho de 1966, afim de de- do Sul, afim de caçar,
liberarem sôbre a segulnle ordem do día : pescar, etc.

-, a) - aumento de capital'
'

, Não me responsabilizo
, b) � alteração' dos estatutos pelo que possa acontecer
c) - assuurôs diversos.

'

,
' aos Infratores da presen-

" Contando com O comparecimento, desde já 'te proibição.

P
, .s ÓrÓ:Ó.

-- ,

,

h ,·t'
· ,

Bt&.' ,agradece
'

A DIRETORIA Estr. Schroeder, 4/6/56.'

rossegue em, mare a VI orlosa o o alogo JOÃo tUCIO DA COSTA. Dir. Comercial Paulo Roberto Gneipel
ROLANDO PISCHBR - Dir. Técnico

, ,Batido O conjunto do João Pessôa por 3 x t - Bõa arbitragem .

de Amandos Emmendöerfer - Quadros - ,Renda ........ Outras Notas -------- _

Colaborl!lç60 de WOR

Bom público compare- três tentos, dois dos quals, Pelo vistö, ambos os
'ceu ao gramado do alví- em erros lamentáveis do quadros, .pelo jogo postö
nego de Barra do Ri0 arqueiro Cláudio. Na prl- em prátita, estão capa'd.
Cerro, quando na tarde .meita ,fas,e do encontro O tedos à uma bôa figura,
de domingo último pre- Botafogo já vencia por no próximo certame de
Iterem as equipes do Bo- 1 je 0" tento de Anlonl- nossa divisão principal, 9
tafogo local e do, João nho I, cobrando uma fal- qual terá logo seu inicio.
Pessôa de Itapocuzlnho. ta fóra da grand,e área, e DADOS TÉCNICOS
Ambos os quadros vi- que o arqUeiro visitante

Local _ Barra' do Rio são os melhores e,nham de bôas jornadas, falhou, quando tudp ,fazia Cerro _ J u i z: Amandoscem ',' vitórias das mais, creJ: que a bóIa seria de'-
Bmmenoöerfer _ Bom.

- mals baratos -
convincentes, estando ca- fendida.

:Renda: Cr$ 630,00';, Pre-pacilados a realizarem mo- No período ,complem�n- Iimindr: Partida de Aspi-'viment(!da partida. tal' () placard subiu,' ii .

Entr�té!nto, Q estado do ,2 x, O, num 'tento de Gi- rant�s O x O - 1 0. :te�p'o:'
gramado, não permitiu, ról)a, quando '1a�cisio co- �o�a�ogo, A x � - Fmal: Indústria de Calçados
que as equipes, des�nvol- b�ando falta, atuou .em 0Qa 080 : BOTAFO- Gosch Irmãos S.A.
vesem tudo, o que era de gol, fendo a pelÓta SldG ' �a ro� .

s,e �sperar; ·pois as ChtF largada por Gláudio., e que 00. Maflo, Ol!ndo e. 'Afal
vas, caidas, durante a par- Girólla apro\T;eitQu bem, I

ter, �ombardl, GI�O�!�
fe da manhã, alagaram o finalizando, com" acêrto. (A�t�ß1nho I), e Ta�clslo,
local do prélio, prejudi- O te,rceiro, ,tento alvi-rie., Oh�JO (Andre)! _Bu�1 ,(Eu-
cando déste módo, em par. gro, su'rgiu de uma ter;::ei. gen-,�), Andre. (GJrolla), - Jaraguá do Sul _

te o brilho da contenda. .
rã fâlta, dest,a vêz" c�bra- '�fc�1O (Antomnho II) e

Contudo, muitos mo-
da

p,or Andre, que atlran- '

JOÃO PESSÚA: C!áU-I!menlos de emoção foram do lIO
\
arco, ,.nada poud� dio, Emilio e Bastião; I","";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-

oporcionados aos assis- fazer o ar�ueJro, colocan F't BI' h. Z'"pr do'-se assim o Botafogo' r� z, a oqu�n. o e ep�, ... '!"-" ...,..__ten'es, por. parte de am-
em defini,tivo FIO marcd'- )oao, (AtanazlO), EUI,

�as dS. equipes, numa par- dor por Õ x 1. O ,tento do Adolfo, Edegar e Harry. Prefeilu�a Municipal de Jaraguá' do Sultpl�f:o,OdIS:U���� :a��t�ri: João Pessôa foi assinal!!- t fMar�adAQretS pahra '1° BGo.:, do por Edgar em boa a ego. n onm o, I
ao fi�al vai fazer justiça trama do ataque dos co-,

rólla � André. Para o joão
a eqUipe qu� melhor atuou, Q d 'Ett"' u n- Pessoa: Edegar.
e que soube tirar provei- man ,a os por I, q a '

_

lO de estado pouco reco-
do o _plélcard �

éra �e 2 x O.

mendável do campo. E' O Joao Pess�a, amda, t�
bem verdade" que o qua- ve uma penalidade maxI

dro visitante, teve mais m� perdida! quando Ba!o
domínio de meia cdncha, I qumho! atJ�ou a. pelota
mas seu ataque, em tarde que fOi ter a trave.

pouco 'inspirada, encon- Assim o Botafogo, con
Irando ainda uma defesa firmou seus úllimos bons
firme, não poude atuar resullados, diante de um

com desenvolturd, perden- adversário que em mo

do o duélo sustentalilo mento algum entregou-se,
contra ii defensiva alvi- valorizando ainda mais o

negra. triunfo ·conseguidó.
Por seu turno, o Bota- Está de parabens a di-

fogo, com mais disposi- reção alvi-negra, onde tem

ção, soube controlar-se no, treinador R i c a r d o
nas horas de pressão dos Hrushka, uma pessôa com

visitantes, e fruto de bôas petente, desin'cumbinda-se
cobranças da marcação até o momento satisfató
de faltas, assinalou seus riameßte de sua missão.

IrR G O'

;

Pro'dutos da:

Caixa Postal, li

Santa Catarina'

:.1.
.•..

NA 'FALTA DE
APPeTITE

\

M�greSa
Cal1çaço,

-

Palliâez
,-'_" ..."

Fr:aqueza" .

É indKpeDGav"
ó ueo do '

,DE,ORH'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMA�OES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

t

S/A. Proibição

L E I Nr. 16
Isenta de emolumentos ás plantas
e licença para construção da Igre-j

,
ja Luterana de Rio da L�z It

\) snr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni
to. tempo: Agua Verde cipio, que a Câmara Municipal votou e eu promul-3 x O - Final: Agua Ver-

go a seguinte lei:
de 4 x O - Marcadores: .Art. 1. _. Fica isento do pagamento de emolu
HorilÍvio 2, Bagé 'e Dori -

mentos ás plantas e licença para construção da Igreval - Juiz: Helmulh He- ja Lutherana de Rio da Luz II, de acordo com o re
ring - Renda: Cr$ 120,00. querido pelo snr. Ricardo' Krüger, Presidente da Co-
Quadros � AGUA VER. munidade.

DE: Ticó, Liba e Paiva; Art. 2. _ Revogam-se as disposições em con
Mabinha, Horávio e Ade- trário, entrando a presente lei em vigôr na dafa de
mar; Pereira, Bagé, ,Age- sua publicação.
nor, Francinha e Dorival.
IPIRANGA: Nascimen-, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 12 '

to, Rafael, e Bduardo; de junho de, 1966.
Faustino, Bauer e Norber- ' Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
to; Garrincha, Lourenço, 'Joio Malhias Yerbinenn - Dir. do Depart. do Exp.
Pinter, Paulo e Malheiros. Paula Eleonora Plaslwlch - Escriturario Z - 3

Proibição
Devíde os estragos so

fridos em IDeU terreno,
em Rancho Bom, fica
terminantemente proibidb
a passagem, caçadas e

pescadas.
'Não' me responsàõilizo

'

pelo que pOssa acontecer
aos ,contravEmtores deste
a\'iso.
Estr. SChroe,de.r,._4/6/56.

. - '"

, LEOPOLDO WALZ

"rP����
:�L Meeanieo �
,

� .

comp�tenté �
,� com conhecimen- �,

� tos ':
.

tornearia e I
� ferramentas �

'f ,Cia. Maquinas FAMAC I
�����

------ -

�A���t��L
CONTÉM

EXCELENTES

ELEMUTOs T�NICOS

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

Tonlco dos convalescentes

I Tonlco dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberãu a to

nificaçã? geral do orga-
msmo com o

.----....------...._----
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
80 J A H R E

1976. Sechs Kanus kreuzen gegen die
tobenden Wasser des Itapocú in Richtung des
Urwaldes von jaraguá auf. 24 Männer, darunter
sechs schwarze, gehen ín's Unbekannte, Ero
berer (bandeirantes) katarinenser Bodens.

Im letzten' Kanu ein Mann von aufrechter
Erscheinung, energisch, der weiss, dass er
mit dem Schicksal auf Leben und Tod zu

ringen hat. Schlachten gewohnt durch denKrieg
von Paraguai, wo er sich die grössten Lor
beeren holte, kommt er jetzt, um dem Lande,
das er als sein zweites Vaterland verehrt, einen
weiteren Dienst zu leisten. Dieser war der
Oberst Emilio Carlos jourdan, der verdienst
volle Gründer von Ieregué.

Die Fahrzeuge, die von Barra, Velha aus
durch erfahrene Ruderer gesteuert werden,
nähern sich dem Ufer des Itapocú, wo in dies
sen der Ierszué-Pluse einmündet.

Die Männer landen und die Kolonie Iara
guá wurde gegründet.

'

1896 Distrikt. 1934 Munizip und gleich
zeitig Haupstadt der Komark. Was wir heute
senen, ist eine moderne Stadt, hygienisch, ein
Empfangsraum des Staates Santa Katarina.

Demnach vollenden wir letz 80 lehre. Wir
sind alt genug, um zu verstehen, dass wir die
Arbeit von Iourdan mit vereinten Kräften fort
zusetzen haben, um uns jener würdig zu zeigen,
die ihr Vermcegen und Leben fuer dieses bis
dahin unbekannte Land aufs Spiel setzten.

Am 22. Juli muessen wir vereint zu den
Festlichkeiten des 80, Iehresrages der Gründung
jaraguás erscheinen, noch mehr deswegen,
weil wir an diesem Tage

-

auch der, besten
wirtschftlichen Klasse des Munlzlps unsere

Ehrung zuteil werden lassen, den Landwirten.
Ehren wir am Gründungstage von Ieragué

'

die Pioniere, die den ersten Samen in dieses
Land pflanzten, ein Samen, der aufging und
alle, die das Wohl dieses Landes wollen, mit
Stolz erfüllt.

.

Artu� Müller

Pöler Jolio
-

�IOII!

Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.

PERTUSSIN
Das weltbekannte M. i t t e I

gegea Keuchhusten, Bronchial
Katarrh wie alle Affektionen
der Luftwege ist wieder ueberall

____• zu haben.

Teppeno

Terreno com a área
de 91 alqueires e meio
distante desta cidade
17 quilometros na

estrada de Mcdra To
do cercado. Conten
do c a s a de mo

radia coberta de .te
lhes, barbaquá novo,
p a i ó i s, potreiros,
manguelrões, chlquel
ros e grande depósi
to para herva mate.
Servindo de ótimas

aguadas. Bôas pas-
,tagens. Três mil pi
nheiros índustriallze
veis e ainda outras
madelres. Muita - le
nha. Herval pare fa
zer todo ano 1.500
arrobas. No mesmo

terreno ainda tem 15
alqueires te terra de
cultura cercado a

parre,
junto com a casa

grande lavoura cer

cada.
Preço: 7 mil o al

queire corrido.

Informações com

Alfredo .Gàrcindo
Caixa Postal - 56
Canoinhas - S. C.

m====------------------;IINERVINSCHlfAECHß
Allgemeine Ermattung und

Bluhrmut finden rasche und
zuverlaessige Hilfe durch eíní,
ge Flaschen Arsenoferratose der
Firma Boehringer So.hne·Mann·
heim. Arsenoferratose regt den
Appetit an und wirkt Blutkoer
pereben bildend und nervenstaer
kend, Schmeckt gut und wird
auch von empfindlichen Personen
ausgezeichnet vertragen. Jetzt
auch als Tabletten erhaeltlíeh,

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cllniea Médica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 (ex-rasídeneia de dr.
Alvaro Batalha). ,

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
._IU_ln_In_ ... _ 111_ lU_UI'" 1_1I1_lUa!!!!! UI _I'

- Atende chamados ·de día e a noite -

_ II _. iiI

o

LiMORIGTÚElnf SilNANHCOnr I
Vermiíugo suave e de pronto Iefeito Dispensa purgante e dreta l

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo u"ma LOMBRIGUEIRA
•

MIIANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

jOINVILLE

--�--.--------- I
-

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro.cautérização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.I • . H_rragend beaIãhTt bei: '''_'

Rheuma HexenschuO
Ischias Nerven- und

. t
Gicht Kopfschmerzen

[ TabletteD Erk.ltungen • Grippe
Togai ist im In- _d AuaIamd bewIhn aadâaerlamnt� eilwImt
nach aDCI zuverJ.lMig. Seihet ba haráIIckigenFIIlJmawa:rdeD....
Erfolge erzielt. UuclIIdlieh _dpt yertriglic:h. Togai venlieat
aueh Ihr Vertra_ - maebea Sie DOCh h_te .... Venaehl
Togal.Tahleu..lbaclba.u.aApochebaerblltL

-

til

llí'::=:::::::·:=::::::':::::·::::::::=�:::::'··;:::::::::::::::::::::::::-';õõõ::::::::::::::::::::.;::�Es i:

li I. It ... e •• UI e _ .. ••.. II
ii· Ii
II _ II

Iii
- JARAGuÁ DO SUL "

, ::
II ii
ii Medicamentos e Perfumarias !I

'I.! Símbolo de Honestidade :I.!
&I Oonfiança e Presteza

&I

___________----.-----� ii A que melhor lhe atende II
II e pelos menores preços i!
�:::::::::====::::::======�:::-.:=:=::::::::::::::::::::::::==.::::::::::::::::::.})

Der Tod des hochw. Paters João ôrolre,
der circa 11 lehre Vikar dieser Parochie war If=::::::::::::==::'=::::::::::::::::::::::a._...._=:::::::::::::::::::::::::::.-:::!:..\und der die Erwelrerung unserer Mutterkirche !:

lThTD>. �m>TU'IBI W "1UTC!iMT 1\ N�T
.

anordnete, bewegte die Stadt zutiefst. lUJl.I.'i. �l.I.'i.ll\L 1l)\8l l['!Vll.BU�l�
schla�:'a�"���d8:��m��':��76":r�":�r.� �:��: .EDIt:;O t:;IRUItGU.O $.. ,

-,

dem er in die Kongregation zum Heiligsten
Herzen jesu eingetreten war, sprach er zum

Formádo pelas Faculdades de Medicina das Univer-

.i,.·
.,.

"

ersten Male am 29. September 1898 und wurde sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre /.,
arn 10. August 1903 zum Priester geweiht. Am .1 f I20. Januar 1904 traf er in Brasilien im Hafen

!i CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E

i! IJ I· Frut/feras e
von Florianopolis ein. Im folgenden lehre wurde II CLINICA GERAL ::

"'-..A:-:AS··;·ft.Ill tJ L A S �... Ornamentaiser zum Vikar in Brusque ernannt und 1906 ii LORga pratiea em Hospitais Europeus ii
r I ou'",

zum Vikar in São Bento do Sul, wo er bis i.:i.i Consultório e residência:
H

A ft<BA D.f MOSS ',I1920 verblieb, um dann nach Porto Franco :.
U'

versetzt zu werden, wo er bis 1926 war. 1926 Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 aAo' IN f A t l t V E f S
bis 1932 war er Vikar in Iaragué, wo sich CONSULTAS: r"'O$ Ma Prt� cf; V�seine Aktívlteet durch grosse Initiativen in der '

. e ,.---
Parochie, einschlie.sslich der Erweiterung un- Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ) r- e � mmen'ias do

Jserer Mutterkirche, bemerkbar machte. Von 1932 Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas· !, F I G A OO .�
bis 1939 war er Rektor des Seminars in Corupá �, �,E S 'OMAGO
und ging enschllessend darauf nach São Paulo, Atende chamados, tambem à Noite li � 'M i ÉS T "si OS \
wo er in verschiedenen Parochien tretig war. \\::::::::::-::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::-.::::=::::::=:::::::::::::::::.__ ::::::=:::8
1954 zog er sich in das Hospital von Iolnvílle '8ISII!Jos. AdiJ. Vom-ho."
zurück, wo er em 8. d. M. starb. Er wurde in 1!_�;�!mI 11EE"�1i!l===;m:�l!=i!��. � I:n�ij,os,
jener Stadt beerdigt. III ' 'II � dO Fi-g.edo...

.

Der Verstorbene war ein grosser Konfe- 1:""1' iii ��d f>renoS-iJS
renzlsr, ruehmlicher Prediger und protugfesl- =- Foto Piazera w O'5'r.e-s ee e.Sf�� M&�scher Lehrer. m

-

iii _�H� Re-�ellçao de mtfti;s..Der Kongregation des Heiligsten Herzens OI III � _
( "jesu spricht der "Correio do Povo", der an

Im,I..
1 Jaraguá do �Telefone 296 ·1=-11' Vehéle-se em toda pàrt:e{dem hochw. Pater Stolte einen seiner grössten ! ��Mitarbeiter halle, sein tiefstes Beileid aus. 11 .

________________� A(�ORA MELHOR INSTALADO BEM DOO��i���'
____� m DEFRONTE Á PREFEITURA MUNICIPAL m � CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X 00

�ta�Ea::::"b0:J1 Ur. OSr!.U�,�abD�!,sT�;Aquinß I
zzs CLINICA • CIRURGIA BUCAL· - PRÓTESE 00

f�;j::-:.:��:;"�=:.:::=:==;=:==;.::, !li MDd�=:::S d::�I�s=c�=ee 1I::I���.ldl iiI! DO ••Q ••••11••• 111 n m �UNH1- d:! � à� � R 10
Ji

li MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA ii zzs TARBE - Atende com horas Marcadas 00.

" A melhor aparelhada em Santa Catarina li 00 Residência e Consultório ao lado da 00
II Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" ii 00 Prefeitura Municipal - Fone 220 .00
II '_ j O I N V I L E - !! 00 JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA 00

II========�==__,I �::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{) oooom�.�OO�OO

. �

IMUDASI I

Corupa

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iabotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlles,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., ete.

:>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel
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CORREIO
. - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM �

24 DB JUNHO DB 1906 - SANTA CATARINA � N. 1.896 " Caps-ulas Antlsesonlcas I
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I .

Minancora" "Faleceu o I Em Todas as Boas Farm,�cias 1.1'
General Elcheqoyen

.

L O C A I S I �. um produto do. Laboratórios MINANCORA I
I' . - Joinville - Sta. Catarina, - 'I

___.... i!IISIiiI!HI!!!!!:;;;;;II!iiIEi_f�==;=:_:=ra=;__HEEliE

�NO XXXVII JARAOUÁ. DÓ SUL DOMINOO,

No discurso que pro- lo ao velho companheí
feriu no sepultamento .do ro de lutas, das lutas de ----

general Etchegoyen, de- 22, 24, 26, 30 e 45. Sem- Câmara Municipal. Na sua vígarío .da Paroquia e de
clarou o general Juarez pre pudemos entender- sessão da semana em outro o rev. Padre Mau- nome, de todos os paro- em Estrada Itapocú e
Távora: nos como irmãos ao Ion- curso, a Câmara Muni- ro, reitor do Seminario quíanos, que tanto de- membro do D i r e t ó r i o
"Aqueles que amanhã go desta dura e longa cípal, deliberou sobre os do Sagrado Coração, se- viam ao homenageado, Municipal da UDN.

historiarão OB aconteci" caminhada em pról da seguintes assuntos: Lido guindo-se os reverendos juntando as preces e VO,- Dia 27 a srta. Olga
mentos da nossa pátria, edificação da pátria, de o expediente, que cons- Padres Bernardo, Guí tos os demais oradores Koehller.
deverão guardar lugar que se orgulhem e se tou de um telegrama do Inerme, José Kaulíng, também os dos padres Dia 28 o sr. Mário Me
de destaque para a vida sitam felízes nossos fi- sr. Chefe' Civil da Pre Padre José, Capelão do ali presentes, desejando lo, protessor em Rio da
e lutas do ex-presidente lhos. Certamente ainda sidencia da República, Ginasio São Luiz e Tar- uma boa viagem ao, seu Luz.

_

do Clube Militar", Após não foi atingido esse sobre o sinistro da As- cisio. colega e breve regresso Dia 29 a sra. Paula
salientar que não irá Ia- ideal, mas sem dúvida sembléia Legislativa, o O homenageado foi a nosaa terra. WieIe, funcionária do
zer bíogreíís na sua des, nossa geração tem feito sr .. Mario Nicolini fez re- saudado em prtmeíroIu- Por ultimo falou o ho- Depart, dos Correios e

pedida, prosseguiu o gal. por ele, em consciência, I querimento solicitando gar pelo seminarista Lí- menageado que comovi- Telégrafos nesta cidade;
Juarez: tudo o que estava ao diversas informações ao no Bortolini, 'seguindo-se do agradeceu a festa que a sra, Edica Hemann,
"Etêhegoyen, agora Ia- seu alcance". sr. Prefeito Municipal, o com a palavra o proles- lhe éra oferecida, dizendo esposa do sr.: Kurt He

que foi aprovado por sor José Moretti, talan- que se alguma cousa fez mann, residente em Rio
unanimidade de votos. do em nome da Congre- por Retorcida e pelo Mu- do Sul; a srta. Terezi
O mesmo orador ainda gação Mariana e demais nicipio, o devia ao bon- nha da Costa; o sr. LuizResultado da extração da rlfa fez um apelo ao sr. Pre- agremiações religiosas doso povo que sempre Prestíni e a menina Iria,
feito para mandar cobrir de Retorcida, que oíer- apoiou suas iniciativas e filha do sr. Erico Bruhns,
as pontes sobre o Rio taram a homenagem. O deu o necessário auxilio residente em Joinville.
Cerro, na Estrada Jara- orador resaltou 08 bene- material. Dia 30 a sra. Hildegard
guá e Tavares Sobrinho, Iíeíos advindos para Re- Em longo discurso hís- Grubba Meister, viuva do
na Estrada Ilha da Fi- torcida com a admínís- toriou as dificuldades sr. Oscar Meister e a

1. Premio' n. 820 - Waldemar Gurnz - 'Itapozuslnho gueira. O sr. José Pas- tração do rev. Padre An- para levar ao termino as menina Eunice, filha dó
2. « n. 14 - Alido Zimmermann - Estr. Nova qualini encaminhou re- tonio, a começar \ pela obras que lhe haviam sr, Germano dos Santos,
3. « n. 1132 - Irma Barg. Nesta querímento do sr. Altee- construção da magesto- sido atribuidas para professor.
4. « .n. 418 - Ingo Müller - Nesta do Lange, de Corupá, sa Igreja. Terminou o construção mas graças A todos os aníversa-
5. « n. 637 - Gustavo Hansehel • Nesta solicitando o pagamento orador solicitando a pa- a Deus e ao povo; as riantes os cumprimentos

.. da gratífícação. a que te-Ilavra do sr. Artur Mül- poude levar a bom ter- do "Oorreío do Povo",6. «, n. 198 - Victorio 'Binaminí - Nesta Y

7. .«
. n. 1289 - Fritz Pfan - Nesta ve direito como sub-do- ler convidado especial mo. :Ao, Padre Antonio I

, legado de policia daque- para a. festa. Este fez um as congregações relígío- Casamentos. Realízaram-"
'8, « n. 178 - Vigold Schallski - Nesta

le distrito. A Câmara por relato dos serviços e be- d R t
' se ontem nesta cidade

,9. « n. 934 - Ervino .Hass - Nas,ta sas e povo e e ores-
os seguintes casamen-

10. :_«,' n. 1.885 .,. Guilherme Heiss - Nesta- maioria de . votos, apro- nefícíos prestados ao da ainda fizeram entre-
tos: Ricardo Weise com a

..': ;:Y:_ �:',
'
.' vou o' parecer dá Oomís- Município pela Congre- ga de uma

_ importancia
___,�,_......__........... são de Finanças. e Orça� gação do Sagrado Cora- para auxiliar sua via- srta, Augusta S. Kopseh;

- meato pedindo a remes- ção, a começar pela prí- gem., João Erico LOtPes MElor�i':'R.',e",g'istro
---'-',-----,--- sã dos comprovantes de metra escola Paroquial, "Oorreío do Povo" as-

ra c?m. a sr .a. VIra
_' Pte.cis'a;;'Séc I talões -e dooumentos dos hoje Ginasio São Luiz. sociando-se as homens- 'ZezuIn�, Brwím • Bach-

Artur Müller, Ötici�lbdo R,e- balancetes de ',Fevereiro Apontou�depois uma de. gens, deseja tambem ao ma��, com .8: srta.,Edela
gistro Civil do rO; istÍ'ito Sala-. para- escritó- e Março. Aprovando por zena de capelas as Igre- Padre Antonio uma feliz SteIn, HerClho FagUJ;ldes
da Comarca Taraguá do Sul, rio" de�, .preferancia unanimidade d i ver s o 8 jas de Jaraguá, Retorci- viagem e brê've regres- com a srta. 'l'eresIn_�8:
Estado de Santa Catarina, com dep6sito anexo, projétos abrindo crédito da e Corupá. O Semi'ná- so a. esta terra. Zapella e Werner R:lelp.

Brasil. nd. centro da cidade. especial, um que modifi· rio de Corupá e Nossa
!' com a ,srta. Iraçy Rel-

faz saber que comparece- Cartas, dando lo· ca o Código TrIbutário Senhora de Fatima de Inivers6ritis. Fez anos on. nert Wolinger.
ram no cartório exibindo os éalizaQão, aI u g ue 1 e que altera padrão de Ba�ra d,o Rio Cerro, são tem o sr,' HermenegildO"__"'l

__�""""'___

jdocumentos exigidos pela lei mensal, etc. vencimentos. Deu entrá"' obras de . vulto levadaR Manes, resideQte em Rio
"P-

;

afim de se' habilitarem para I,'
uSala Escritório" da na Câmara ulp pro" a efeito pelos Padres Negrinho. , rocura· se '.

casar-se: ao cúidado deste jéto de lei, solicitando' dessa congregação e, HOjA a srta. Joanira

�
.

Ijornal. autorisação para fazer não deveriamos esque- Hafermann; Odemir e Li-
'

A P rend ,-ZEdital n. 4.034, de 18-6-66. '-----.-._-----..1 um .emprestimo de cen- cer que tambem o hos- 1ian Eggert, filhos do sr.' � IGilberto Nasalo e to e vinte mil cruz�iros pital 8ão José foi obra. Gehardt Eggert. '

d' 't"OtiUa Stähelin para pagamento da· pri- dos referidos sacerdotes. Amanhã o menino Faus. e e8crl orlO

Ele, brasileiro, solfeiró, ineira prestação de como. Referindo-se ao Padre to, filho do sr. Leopoldo �, Cia. Maquinas FAMIC .�
industriário, domiciliado e'

----------- pra de um trator. Pot Antonio, declarou que Reiner; o sr. Carlos Gie· � �
residente neste distrito, â ultimo a Câmara .�pró- ele éra um, benemerito low e a sra. Emma Be- -----�------

Eslràda Jaraguá·Esquerdo, I
vou o pedido de isen- do municipio, pois foi o netta, esposa do sr. An- --.....�-----.

.Ção de imposto de Faus· administrador de parte, gelo Benetta. Cure seus males e poupe seufilho _de José Nasalo e de
tino Bortolini. do Seminário de Corupá, .Dia 26 a exmà; sra. bom dinheiro comp�ando na

Emilia Stinghen Nasato.
Ela, brasileira, soheira, Homenauem ao rev. Padre

da Igreja de Retorcida e Dna. Adélia Müller, dig- FAftMACIA NOVÂ
doméstica, domiciliada e At' O d R t

atualmente administrava na esposa do sr. Artur
n ORlO. , povo e e or� as construp.ões da Ma. Müller', o sr. Lud'gero Te,residente nesta cidade, á cI'da prestou domI'ngo Y ,

,
'

! triz e do novo hospital passé; o sr. F; Frederi- a que dispÕe.de maior sortimen.
rua Mal. Deodoro da Fon- ultimo uma merecida ho- de Jaraguá. co Moeller, 'industrial to na praça e oferece seus arti·
'seca, filha de Arnoldo AI. menagem ao rev. Padre Falou aI'nda o rev. Pa. nesta cI'dad"" e o' sr. A'1- gos à preços vantajosQs
fredo Slähelin e de Ber- AntonI'o prestes a vl'a

'" Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
, .

' -

dre Orlando, vigario, em, vino Hadlich, industrial ....-- --...filde SchJJlid: Stähelin. jar para ,a Europa, em

goso de férias e para
tratamento de saúde.

(Continuação cla 1 a. página)

em
.

beneficio da Igrej a .Evangélíca de

Jaraguá do Sul

Realisada no dia 17 de Junho de 1956

Civil

de ROBERTO M. HORST

E. para que chegue ao co·

nhecimento de, todos, mandei
passar o presente e<iital que
será publicado pela' impren
sa e em cartório onde l'erá
atixado durante I'í dias. Si
alguem 'spub�r de algum im

pedimento'
-

acuse-o para os

tins legais.
'

ARTUR MÜLLER
Otleta]

-

r
,

L

�
A homenagem culmi

nou com um grande ban
quete no Salão' Paro
quial, ao qual compare- I

I ceram cerca de 150 pes·
soas.

Sentado ao centro da
mesa, tendo d-e um lado

L-_";"_--'"--------IO rev. Padre Orlando,

BElOS f DEMAIS

AflCÇOES DO'"
, COURO CABflUIJO.

. ,
. .

,
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!I,· .Pudim Med'eiros - A M,elh·/or Sob.remesa II
�;::::::::::::::::::::::::;:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::!::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::=:::::::::::: ::::::::::-.::::::-.:::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= :!,j)

.

/

(()) §abäto

·Virgem • Especialidade
J.
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�a. ClAo ' WIEI�lEl ,JNJD)[J§1fiKA'l ]oR1t1lviUe., l' i

conserva o tecido da rou.pa porque lava' facilmente,� com .-rkpi'de�:
"

.

(rdarci llegi,Strada),

's��Ä� �IR�t�
. -. '.

[SP EC lAllOADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


