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Ata da Reunião Ordinária de 11-12-56

Aos onze dias do
�

mês de Dezembr�, do ano
de mil novecentos e oincoenta e seis,· pelas aete
hora I. na sala do Forum, edificio da Prefeitura
Muníeípal de Jaraguá do Sul. sob a presidênoia
do snr. Ney Franco, ,reuniram-se 08 vereadores,

..

snrs.: João José Bertolí, Fidélis Wolf, "João Lucio
da Costa, José Pasqualíní, Artur Müller, Mário Ni
colini Augusto Sylvio_ Prodoéhl, Erich Batista, Dur
val Marcatto e Raimundo Emmendoerfer� Havéndo "',

número legal, foi declarado aberto os
-

trabalhos.
Lido a ata anterior, o l'ereador snr. João Lucio da
Costa, solicitou f08se retificada a parta em que
pediu a palavra o snr. Durval Marcatto, havendo
um equívoco onde consta terem sido cobrados 08

impostoa no mês de"Janeiro; sendo que 08 mes

mos foraw cobrados em, Fev,ereiro, s, quanto ao

aluguêl da resídênoia
,
do ,Dr. I J,ub:;, de Direito, é

este já do ano .antsrior. Submetida â votaçlo, foi
a mesma aprovada e as�i:Da�a pela �mê�aó' O Expe- ,

diente constou: öCãn"it. dos Formandos do Ginâ-
;

sio São Luiz. Agradecimento da Enlutada Familia
t

Grubba. Oficios Nrs. '449 - 450 e 451/56. do Exe
cutivo Municipal. Requerfmentos "nrs. 76 ,;. 77 - 78 .

_,

79. os quaís foram encaminhado" á Qomissã(f'dê'
EducaQão. Saüde e AIsis\ência Sociat, Ot.. .nr.

'

446/56, do snr. Prefeito Municipal, eneamínhaude o

Balancete do mês de- outubro. Foi Iído o requarí
meato do, Dd. Presidente da Câmara, Snr.,Ney·
Franco e em seguida o 'parecer e a Resolueão sô-]
bre o mesmo, os quais em votação foram aprova-]
dOI unanimemente. Livre a 'Palavra, obteve-a o ve

reador snr. Joio Lueío da Oosta; .requerendo a.eja
telegraf,do ao Exmo. Bnr. Dr .. , Luiz de Souza,
enviando Oondolêncíaa. do LégÍslativo Municipal,
pelo falecimento de seu progenitor� Em ,otação foi
aprovado unanimemente. Foi tambem aprovado
unanimemente pelo plenário, o requerimento do
vereador snr. Raimundo Emmendoerfer, no senti
do de ser telegrafado ao Exmo. Bur. Dr. Juscelino
Kubistehek, DD. Presidente da República, envian
do uma mensagem de regozijo' pelo esforço que'
demonstrou de incluir no plano Rodoviário Nacio
nal, a Estrada L-40, que liga Porto-União - Rio
Negro de Jaragoá do Sul, que é uma das grandes
aspirações do Povo-Norte-Oajarínense. Em votação
foi aprovado. unanimemente. Solicitou 'a palavra, o.
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snr. Fidélis Wolf, cem o vereador SDr. João" bucio f= 'UJall1lJillar \lllDJillCRfO tI ra X X X � (:
f ':Aliança,' da .Bahía

da Costa por., m?tivo d.e sua data nata1ici� a trans- g :::.ll::.�
) CapítalízàeãO S

\. A
-

correr, no próxImo dUl (13) treze, o qual soube '{: 'Interessa'a todos: Funtionários;� "anc'á- ,.-" .. , , � '. . - ..
'-:;' � "ä. , '

demonstrar sua qualidade de Lider Udenista, me'1:
rios; Estudantes, Senhoras Aposentados,' etc.

�.:
•

recendo si.mp8tia· e afeto ds seus nobF&8- co.legaR.:
Em S_Ü'(I� horas de folga, poderã�o ,ganhar t� ,Extraviaram-se os títulos nO. 23.072 de

Com a palavra, o vereador snr. João. Lucio da � dinheiro facilmente, trabalhando para nossa t: Cr$ 20,000,00, pertencenfe ao sr. Rudi Morsch
Costa, sensibilizado externou seus agràtleeimento8 I: ofg-anização. Pagamos excelente comissão, B fi � éj ,no. - 340856, pertencente ao sr. Alfonso �
pela deferência com que fora distinguido. convi- g prêmios, etc. �eça infot:maçóes hoje mesmo, n �= 5cbtniri, que os declaram sem nenhum efeito e 1
dand� .seus, colegas p�esent�s,. parI! comemorar�m 1= sem COI1JproI!'ISSO,

.

.

_ =1 I�' dos quais os subscritores _vão requerer segu.'n- :1a festIva data, no Salao Joa<> Pessoa. Em segUIda 1=
a Caixa Postal, 8268 - S a o P,a u I o. =} = das ,fias. ," .', :

pass�u'_se á Orde�
>

d� Jf)'ia: Li�o o parecer ;,da �, ·'!.U • _·��· •• br·.,. 'I- r·.••.•• �::j.:;.o2'�õ ......••• 'c � b "'�r ó •••••..:: �•• , �'\; : �n ••••••�
Comissao Q_e' Legl-slaçao : e JustIça, ,referente ao '

'

" ,;
'.'

,� .

""' .__._....�

requerimento da Firma Tribrasil Ltda., foi apro
vado unanimemente em la. discussão. Com a pa
lavra, o snr. Presidente comunicou ao plenário,
que irã promulgar a Lei que Denomina Rua CeI.
Bernardo Grubba, a qual o Executivo devolveu

para esse jjim; de acôrdo com o artigo 30 da Lei
Orgânica do Municipio. peu ainda alguns esclare
cimentos'á respeito do tato' á Lei Orçamentária de

1-.-57, no qual 0- Executivo comentou sôbre, um I
têrmo não apropriado; a promulgação. Frizou o são o's 'melhOres e
snr� Presidente, que sua intflnção não, foi de deter·
minar o Executivo, pois a lei adota promulgar e,

- mals baratos ..-

,

sancionar, comosinônimos. Nada mais havendo a

tratar,. o snr. Pr'esidente encerrou a sessão, COD'O'

cando os snrs. vereadores, para 8 próxima que Be

realizará no dia 18 do corrente, com a seguinte'
Ordem do Dia:,., Trabalho das Comissões.

.Sala' das Sessões, em 11 de Dezembro de 1956;

(ass.) MÁRIO NICOLINI
JOÃO JOS� BERTOLI

. FID�LIS WOLF

COBRBIO DO POVO

Câmara M'unicipal
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: Despàcha'nte Aduaneiro
.

i' Matriz: Ru'.' àabitonga, Filial: Praça. General

I i
23 -

Ed.if.
próprio -

reie..
Osório, 115 - Edif. cSaata

.fone, 213- - Cx. P., 35 - Julia. - Apart. próprio, 32
End. Tel. cBranco. Telefone, 4773

S. Francisco do Sul - S.C. ' C u r i ti b a . - ParaDá i. I '

Importação - Expoitação ê Cabotagem
, (. Questõe. administrativas

� 'bem como 'tod�s os s(>rv'i'ços junto à AlfAndega

í
de Sio Iraneiseo do Sul, são executados com

• po.ntualidade 'e presteziJ,
.

dispondo para êste
fim' de uma organização perfeita com escrit6-

I
rio e técnicos."

L J _ • .tI ......

l.:,� .

Dispõe d,e páteos pí\ra d�P.ÓSifO de méldeira
Junto 'ao quadro da �staçao e nos trapiches
• 'embarque da Conta da Cruz, bem como

R��::S ,armazem para' depósito de mercadorias em ge
rai, junto aos trapiches de embarques na cidade.· '

DOMINGO. DIA 6·1�1957
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Proibição
Nós abaixo agiU.dos,

proibimos a �ntrada de
; p�.�sôa8' em 'Plo�sa. pro
J 'pl'u,djides I sItas' em Ne.!
reu "Ramos�"âfim de es

_ 1;r�gar e roúbar,' 88 "nos
., sas frútaa e 'plantações.

; I. !JNão· nos reltponsábili-
zamos, '.Pelo. que vos'sá
l&,eontecer a08 infratores
da presentedproibiCâo,

Q

I 1; ,�e,:eu R:amos, 11112/56:
1>

'�.'
'. ,'" ",Lülz ;r.J�r�fJ�i ,,'

.. :1 \ "S.!/y.,lno ,florilJ'nJ�
,

, Proibição
" proilio. termlnentemenre
a .entrada de peseôes e

a�imais em minha pro
proprledade, ' àfim (je evi
tar esrreger, as plantações
e abrir .ae .aguas de meu
ribeirão. -, ,

".

.Não me reeponsebtlíze
pelo que possa acontecer
aos il,lfratores da presen
te proibição. "

Braço Ribeirão Cavalo,
2/1/1957. -

,

Mário Menel

�VISO
A Sociedade E. R Fai

xa Azul,
.

têm o grato
prazer de comunicar aos
seus sócios que, transfe
riu sua sêde social da
RUa Cél. Emilio Jourdan
para a Marechal Deodo-

. ro da Fonseca N. 392.

Jaraguâ do Sul, 29/11/56.
Lourenço Ersching

Presidente
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OOHRI:IO DO POVO DOMINGO DIA 6-1-1967

•

Afoaada com Achou 4 pedras de Registro C.ivil Imposto de Renda
15 milhões de ouro no papo do peru Aurea Müller Grubba, Oficial descontado DO local

O D M T T d M' f·'· do ß e gis t r o Civil do de trabalho
. .o�tor a�iml la�o eo �r,? orgenstern, rancoS em JOlas A felizarda dona da I�'. Distritoda Comarca Ja-JUIZ de Dírelto substlturo, em exercrcio do cargo de

•

I

juiz de Direito da Comarca de leragué do Sul Es- Retirado do SeDa o casa anda a procura raguá do Sul, Estado de Quem ganhar mais que
lado de Santa Catarina, na forma da lel, ItC .. : corpo' f��c':s�oDária OAPETOWN, Africa do f��!�b�:t�!�a�!;���ce_: d��c�:t: �:::��oâe ti��

FAZ SABER aos que o presente edital, com o
. . Sul, 2 - A senhora Ken ram no cartório exibindo os posto de renda na fonte,

prazo de trinta dlas, virem, ou dele conhecimento PARIS, 2 - FOI retí- Sara, -Ielízarda dona de documentos exigidos pela lei a partir de janeiro próxi-
tiverem, que por parre de Ané/ia Enke /(arsten, rado ontem a tarde do

casa, está procurando afim de se habilitarem para mo. E' que a partir de
por intermédio de seu bastante procurador, advoga- Se�a, em Boul�gne sur- localizar a granja onde' casar-se: janeiro entrarão em vigor
do dr. Murillo Barreto de Azevedo, lhe foi dirigida Sell�e, suburbío desta

os perus de Natal são . 5 as modificações introdu-
a petição do teôr seguinte: "Bxmo. ônr. Dr. juiz de capItal, o corpo da sra. cevados a ouro. Ela es-

Edital n. 4:128, de 22-12- 6.
zidas na cobrança desse

Direito da Comarca de 'jaraguá do Sul. Vem, A"é- A.hce Oazal, esposa do tava preparando um pe- Laude.l�o Iunkes e
ímpoeto. Passará ela a

lia Enke /(e.rsten, brasileira,
.
casada, prendas do- dl�etor geral das �era- ru para a, ceia. de Natal, Anezl� panna i ser feild na fonte sôbre

mesneee, residente e domiciliada nesta cidade e Co- nneas de SarregueIDlne.s. na semana passada, El�, . brasllelr�, . �olte. ro, oe rendimentos do trabe-
marca, por seu bastante procurador, advogado abai- A sra.,. Cazal havía quando' achou no papo op�rarlo, domlcl!lado � Ibo e em parcelas men
xo assinado, á presença de V. Excia., a fim 'de ex- desaparecído, a 21 de da ave quatro pedrinhas ::sld��te öe�!f. cl�ade, a. sais. O desconto mínimo.
pôr e requerer o que se segue: 1.) - 'À suplicante, novembro, qu�ndo se

que ela soube depois
vem a

.

e u 10 ergas- é de 54 cruzeiros pare
como comprova a certidão de casamento anexa, ca- achava em ParIs,. tendo que eram pepítas

: de �h�o�, fllbOj � AlberJo quem percebe cinco mil e
sou-se pelo reglmem de comunhão de bens, com feito v�rias vislta� e

ouro.
ne .Iano .

un es e e
um cruzelros. Vai aumen-

Walter Iulío Oro Karsten, brasileiro, na época co- compras nesta capital. Veroníce P�II�. . rendo progresslvemente
merciário, e atualmente em lugar incerto e não sebí- Foram. en�0!ltrada8 em. .

Ignora-se a proceden-
.

Ela, �rasllelra! .s.oUelra, em 6 cruzeiros por cem,
do, em data de 31 de maio de 1941, passando a as- seu corpo JÓIa� c_alcula-I c!a

da ave e do seu pre- do�éstlca, dom�clh.ada e
sôbre os rendimentos ini

stnar-se Anélia Enke Karsten. 2.) - Que, desde os das em, 15 mIlhoe.s de eiOSO conteudo. A se- re.sld.e�le' neste dlsrrlto, e� ciais, até atingir o méxí
primeiros dles de matrimônio, Walter, pessou a dar- francos e que a Iínada nhora Sara Ken comprou Rlbelr�o Grande do, N.or mo de 290 cruzelros, Este
lhe méus tratos, espancando-a sem motivos justifica� usava no mo�ento do o peru de uma grande re, filha de Seve�ll�o desconto será feito nos
veis. 3.) - Que, não obstante estas cevlclas, ainda seu desapareotmento. loja que revend� aves Darme e de Herrninla

vencimentos daqueles que
viveu em companhia do marido por mai� de 6 (ci�- prov�DlenteB d� díversas Da�na. . ganham de nove mil e um

co) anos, período em que teve dele .os filhos Wale- granjaa da Africa do Sul. Edital n._4.129,d�27-12 66. cruzeíros a dez mil cru-
ria, Waldemar e Waldomiro, cujas certidões de ida- Que rem fun- " joao Bardln e zeíros, Os casados com
de esta aco�panham. 4.) - Todavia, não resistindo dar o Partido

_ E�vir� Sebasttana filho, desquitado, solteiro
mais aos maus tratos recebidos por parte de seu

A N
Pínhelro da Costa ou viuvo com mals de

marido WALTER, separou-se dele indo residir lun- Gétlalista no ovo san- Ele, brasileiro, soltetro, dois filh�s não sofrem
tarnen te com seus filhos em companhia de seus pai�, drento no Rio mo!orista, ,domici.liado � desconto d�' imposto.
onde alé a presente data vive. 6.) - Que, em segul- PORTO ALEGRE,3 - • reSidente nesta ;::Ida.d�,. a
da seu marido ausentou-se désta cidade, não mdis O· Movimento Getulista RIO _ Varios c.rimes rua Presidente Epllaclo ----------

aq�i volrando, �. estando atualmente em lugar incerto do Comité Popular Ge' e desastres marcaram a Pessôa, filho de José Bar- Espat.·�ou-see não sabido, como comprova o documento de nO. tulio.Vargas está orgaili- passagem do Ano Novo din e de Elisabetha Bar· II
1, isto há mais de 10 anos. 6.) - Que, duranie todo zandO diversas comissões aqui, inclusive alguns din.

. . �
.

este tempo, tem a suplicante, prOVido o ,sustento de de propaganda para a assassinatos. Ela, braSileira,. �?lfeJra, PAR.IS, 2 - Espatifou-
r seus filhos, não recebendo em qualqual epoca qual- futura fundação do Par- pro.fessora, dom�cll�ada e se numa encosta um

quer auxilio de Walter, seu marido. A"sim sendo, tido Getulista Brasileiro.
I reSidente neste dls!rlto, cm helicóptero que fôra

não querendo por mais tempo suportar a situação Nesta fase inicial de Nereu Ramos, filha de lançar de para· quédas \

criada por seu marido Walter Julio Oto Karsten, vem org�Dização, .0. futpro or- Chuva de Pedro p,inheir� da. Costa guias para os dois alpi�
requerer a citação deste por editais, na forma pres- gaDlsmo polIt-!co Já con-

•
e �e Rosa PlOhelro da nistas que estão perdidos

crila em lei, para responder aos termos da presente t� com o Comité dos Ar-
granizo Costa. no Monte Branco. Jean

ação ordinária de desquite letigioso, autorizada l'elo I tistas, composto dos sr�. , EditarN.4.130 de 29-1266. _Vicenson e Fernand
Art. 317 lfI e IV do' Códigó_ Civil, e contestá-Ia se Adolfo. d.l?s Santos Avel- No dia 20 do mês p. p. Norberto 'Feile� e Henry, já por nove noites
quizer, pen� d.e revelia, esperando desde já �eja aro, m;)l.raJara_ dos Santos

no distrito de Agua Do� _ Irma Pincegher na montanha. Ooorreu
presente açao Julgada procedente.e decretado a!malo .e EmtlIo �elo. ce, municipio de Joaça- Ele, brasileiro, soU�iro, o desastre a .al�uns me-

desq�i!e do cas�l, co� .as deVidas ave.rbaçoes no O Comité. p�ogram.ou ba, caiu sôbre aquela motorista, domiciJi�do e .tros dos alpIDl8�as que
Cartorlo de Registro CIVil da Comarca o que desde para. ()S; primeiros �1'.a8. localidade intensa chuva residente em Corupa, filho Iam ser socorrIdos, e

já requer. Os filhos menores d<? casal em número da Janeiro um comlCIO, de granizo tendo nas de Alfredo feiler e de segundo informàm não
de 3 (treis) Waléria_WaldeJr.ar e Waldomiro, ficarão quando será apras6�tado baixadas s� elevado a Emma Feiler. teria havido vitimas.
sob a guarda da suplicante como aré o presente o programa do partido. dois metros de altura. Ela; brasileira, solteir,!, _

momento; estiveram, declarando ainda, que o casal Cêi'ca de trinta colonos doméstica, domiciliada e
não possui bens· imóveis ou haveres. Em julgando Enchentes ' no tiveram prejuizos totais residente nesle distrito, em
V. Excia .. a ação. procedente, d'rve. ser condenado ém suas culturas e par- Nereu Ramos, filha de
Walter Juho �:o Karslen, como. conJulge cUlpado_ e Espirito Santo ciais em' sua criação. Joaquim Pincegher e de NOVA DELHI, 2 _ A
condenado amda ao pagamento das custas e pensa0 Os terrenos ficaram com. Tereza Menel Pincegher. "'enhor. Kamala deu à
alimentícia ao filhos do casal. Desde já requer" pro� ve;�:!,c?o�I!�p�ritos�t��� pletamente alagados e Edital N. 4.131 de 29-12-66 I iuz em Poncichery, um
varo o ale�ado com prova testemunhal, cujo .rol se-

se tomou medidas urgen.
inutilizados para cultura Kunibert klein e conjunto de quintuplos,

gue ao p� �esra, p��va documental, e demaiS pr,?- tes no sentido de refor- durante dois anos. Dia Luci Dumke segundo anunciam os
vas e� .dlrelto .ad�ltJdas, bem como �ela expedlça.o çar varias pontes da es- 28, depois de oito dias Ele, brasileiro, solteiro, jornais desta capital. A
de ed!tals de clt�çao pc;>r ser o paradel.ro. do suph· dessa catástrofe, ainda marcineiro, domiciliado e senhora Kamala tivera
c�do IOcerto e nao sab�do. �omo prehmlOar ao pe- ����:r,d�����'!�:B �Oel:� existia nas baixadas reSidenre ne&te distrito, à anteriormente sete filhos
dld�. requer de y. Excla., sejam observadas as for-

enchentes. As chuvas meio metro de granizo Estrada Jaraguá-EsQuerdo, cinco meninas e dois
mahdades �a le� 968 de .10 de dezembro de .1949, torrenciais que caira)Il acumulado. filho de Oito Klein e de meninos. A parturiente
com.� d�slgnaçao� de dia e hora,

,
para a f�ze d.e O sr. Mario Brusa, Sê- Maria Lombardi Klein. e os quintuplos estão

conclhaçao .ou acord<? sendo ral!1bem ..-<por edll<!l CI- sôbre o Estado, desde a

cretárI'o da AgrI'cultura Ela, brasileira, solteira; passando bem.
tado o suplicado. D�-se �o p.edldo o. valor de Cr$. :::a�:nE:s��a'dÜ:�::: seguiu pal'a o referido doméstica, domiciliada e _� _

2.100,00, ,p�ra 05 efeitos fiscaiS. ASSIm, p. e A. es-
tel pontos do interior. municipio. residente neste di3trito, em

ta com os IOdusos �ocumentos. Nestes termos. P. E. Garibaldi, filha de WalterDeferimento . .Jaragua do Sul, 10 de dezembro d.e Dumke e de Berta Küster
1966. (a) Murlllo B. de Azevedo. (Coladas estampl- Dumke
lhas estaduais no valor de Cr$ 7,00, devhlamente ,: .

.

UMA GELADEI-
datadas e assinadas). Testemunhas: Alfre_do Emmen· 1Lor Copia de Ed�,tal de Pro- RA KLIMAX EM
doerfer brasileiro industrial casado. Brunilde Maria' It me/(I clamas, de casamento, MUI TOB O A S
Picolli 'brasileira' solteira �aior doméstica. Alvina t'" �rL

recebida do Oficial do CONDIÇÕES.
I{arste� Schwe(t'Jet' bra;ileira' casada doméstica. ,,"'-'0 .,,80.,. Registro Civil de Belen- TARATR NESTA
Todos rlsid'entes e 'domiciJiado� nesta �idade e co- ��"'" zinho, São Paulo.'. GERENCIA,
marca. "A petição iniciallevou do MM. juiz o des- o BditalN.4.132,de29-12·66...... _

pacho do leôr seguinte: À. á �or.c1usão. Em 14-12-66. o Ubirajara Irente Silva e
,

(a) Maximiliano Teodoro Morgenstern. Conclusos os o Erica Hard�
autos foi proferido'o de6pacho seguinte: Defiro a

M
o

k
Ele, brasileiro, solteiro,

inicial de fls. Expeça o Sor. Escrivão edilal de

Ci-IOnBr
comerciário, domiciliado e

tação, depo,is dé designar dia e hora para ter lugar -residente em São Paalo,
a audiência de concmação, publicando-se o referido filho de Mario. David da
edital; um" vez no D. j. e duas vezes no jornal dê Silva e de Santina Irente
circulação local. Não comparecendo o Réu ámen·, da Silva.
cionada audiência, ficará desde já, citado para os • a soberana das bicicletas Ela, brasileira, solteira,
demais têrmos da presente aQão: Em 11·12 56. (a) � .para homoens, senhorO$ doméstica, domiciliada e

Maximiliano Teodoro Morgenstern. juiz de Direito "1\ lovens, crlonços residente nesta cidade, fi-
subst.". E havendo sido designado o dia 19 (deze-

. *-
material de primeira e

lha de Germano Hardt e

nove) . de fever�iro do ano vindouro, ás 10 horas, de Herta Grützmacher
para ter lugar a audiência de conciliação, mandou . Ijnda� côres

'

Hardr.
passar o presente edital de ciração, pelo qual chama RevencJécJor Autoriz.Jo Edital N. 4.133, de 21 -12-66.
e cita ao mencionado Walter julio 010 Karsten, pa' Mario Elisio e

ra comparecer neste Juizo, sdla das audiências, Edi- ea.a 1..... Alvind Schiochet
ficio do Forum, no dia e hora supra referidos, a fim Ele, brasileiro, solreiro,
de assistir a mencionada audiência, ficando citado motoris:a, domiciliado e

desde já, caso não compareça, para, dentro do préJ- cidade de jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mês residente em joinvile, filho
zo legal, contestar a ação, querendo, bem como Pd- de dezembro do ano de mil novecentos e Cincoenta e de Pedro Elisio e de Emi
ra 05 demais rêrmos da ação ordinária de desquite s�is. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscr(>vi. lia Elisio.
que lhe ,move sua mulher Anélia Enke Karsten, sob (a) Maximiliano Teodoro Morgenstern. Juiz de Direi- Ela, brasileira, solteira,
pena de revelia. E para que chegue a noticia a pú· to substituto. "A presente cópia confére com o ori- doméstica, domiciliada e

blico e conhecimento do réu, se passou o presente ginal, do' que dou fé. residente nesta cidade,
edital, que será afixado no lugar de costume, ás por- jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1966. filha de Paulo Schiochea
tae do Forum, publicado pell! imprensa local e no

I e de OUilia Demarchi
Diário da Justiça do Estado. Dado e passado nesta O Escrivão - AMADEU MAHFUD Schiochet.

, .

fdilill d� [ili1CIiO

Quintuplos

Vende-se

Edital N. 4.134, de 2-1-57.
José Köhler e

Anna Dutra·
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente neste distrito, á
Estrada jaraguá-Esquerdo,
filho de Francisco Köhler
e de Anna Donatti Köhler.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada jararuá-Esquerdo,
filha de Antonio Outra e

de Adelia Flores.
I

.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar. o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde

'

será
atixado dUlantt I'í di.lS. Si
alguem soub�r de àlgum im

pedimento acuse-o para os'
tins legais.
AUF EA MÜLLER GRUBBA

Otidal
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Deutsche Beilage des "Correio .do Povo"
Der Prêe�ident Teuerungen �lid

.

I pli ,:;·:.-;:;;I��N=�e�;;";;;:�·�l
. Gratubert Stel�uDgen II· '

II
Ellllm�11 earechlose sich der eigenen UDN, dass Der Her� Vorsitzender Mit der erneuerten Welle ii - JARAGUÁ DO SUL - II

die '''f're IIte Democretlca" sie' sich umnöglich mach- der Munizipal Kammer von der erboehten Munizipal� li
. IIdas ""P'r()t-okoll" zu zerre i ten, Alles war wichtige Jaraguá do Sul erhielt von u. Feder�I-Steuern,. steigen ii

Medicamentos e Perfumarias ii
sen, wllches 'sie vor der Aemter (sogenannte "Wei- S. Exc. dem Herrn ßun- auch wiederum die. Pro, ii Simbolo de Honestidade ii
letztem Gouverneurwahl chen-Aemter") in der Ver- despreeeídenten folgendes dukte �. verteuern Immer li Oo�fiança e Presteza iiunterzeí chner herte. weltung u.s.w. anbelangte, Telegramm: mehr dl.e Leben.serhaltung. ii A que melbor lhe atende !! .Dite d � m () k r a tis c h e wurde von den- beiden

,_ Rio, 24/ t 2/56. � Fre- Es stiegen die Moebel, !i e pelos menores preços ii
'

S"t�c'rho IIC'lISiilmm'mSelnaataeusstedlleter Parteiefn dfuer S'i�rebGkenos- undliehe Weihnachtsgrüse Schuhe, GCet,:enke (ein �".'-'--'------'-------"'_--N._.._---_�..;._,;,.__..__._tf=
"" sen ge or ert. Ie e amen und ein glueckliches Neues Choppen .

r.., 8,00, ein u __ _ _..__ __ N _ •••••••_
•..---_ .

UDN, IPS p. PDC und de1' Aemter im "Tribunal de Jahr wuenscht - Juscelino Doppet-Choppen Cr$., . . D F
-

·
-

A' t .' P' .

PL. �ie UDN haue 16 Contas", verschiedene Kubitscheck _ Praesident 13,00), Gazolin, Petroleum, r. - rancisco n onlo Icclone
Depuríerre, die PSD 2, Staatssekretariate und an- der Republik. u. alles was mit Sellos JU:�DICO

PDC 1, PRP J Deputierten, dere hoehe Posten. Aber beklebt wird. Cirurgia Geral de adultos e eríançae C11-
welclhe lIie Mehrheit im, nichts war ihnen genui, Die Praefektur : von Ia- nica Geral - Partos - Operações -
Deperjerren-Heus, in Flo- sie wollten immer mehr.

-8 . .

d d raguá do Sul erhoehte Moléstias de Senhoras e Homens.

rlanôpells, dersrellre. Aber Waehrend. di� PS� loyal rgentIß18n un er I.auch willkuerlich d i e

I
EspecialisUl em doenças de crianças

die Il>flIC und PRD, welche und aufrichtig mit der

O h f fi Steuern mit, 50, 100 und Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
mit je emen Deputierten UDN zus�mmenarbeitei�. eulscHe ICulanO' mehr Prozente.

.

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL
diese Mehrh(>it ausmach- gebaren die anderen Bel- D i e s"e s unglueckhche II

JESÚS DE NAZARÉ dae 15 as 18 hs,

ten, stellten derartige, den nur Unannehmlich- Die feiegraphische Agen. Land, WO Steuern erhoe-
,

coRupA � 8ANrA CArAH.'INA
ímmer groe;sSer werdende ketten. tur Meridional meldet. aus hen regieren bedeutet!
PordiertlllgeIJ lind sebo- Und jetzt ist die Bombe Buenos Aires dass im • _

tterren derart die Handlung geplatzt! Und sie platzte Rahmen des' technischen

hlder Stililtsregierung und "schon ziemlich spaet"... Hilfsleistungs p r o g r a m m Pelru�ras· Ou iUBliBnen•

der Vereinten Nationen
deutsche Fachleute in Kürze Nachrichten meldendass
nach Agentihien ausreisen die Banco do Comércio
werden. Die Experten ha- e Indústria de Santa Ca
ben die AufgGbe, die ar- tarina, von der Petrobras

_ j. M. . JARAGUA. Des neue "Imposto de Con- �enbtiniscdherneStaaatsfbahdneemn, Ztl.uorn AnuSaguatobrel."vl.eornt Obolridgean�
sume" Geeeiz rrer am 1 ten. ds. Mts. in Kraft. Die lOS eson e ue" w

Gebiete des Baues und ist. Es handelt sich um
neuen À baenderungen wurden schonG veroeffentlicht.

der Errichtung von Eisen die Obligationen, die fuer
Eine: vcllsteendfge Wiedergabe des esetzes in un-

behnwerkssteerten sowie die Petrobras-Abgabe der
serei Zei,ulJg ist, wegen seines Umfanges, nicht mö der Ausbildung von Et- Kraftfahrzeugbesitzer im
glicb, a her das neue Gesetz. befindet sich in den

aenbahnpersonal zu bera- Jahre 1954 aus CY e s t e II t
Geschaeúeraeumen des "Correio do Povo", zur Ein- werden.

e

sichl mer Ioreressenten. ten.

INQUILINO - JARAGUÁ. Bis zum 31. ten. ds.
. I

Mts. d uerfen die Mieten der Wohnungshaeuser nicht ZUM LACHEN:· I fuehlte sie sich nicht wohl
erho elut 'Werde�. "

O d· f � I III und ltess einen Arzt k?m-
. . lese rem Vloer ar men, der wegen semer

)a. G. - JARAGUA. Die er�te zu zahlend� Quot� I .

Grobheit und humorvollen'
der mu[]izipalen Steuern "Industria e Profissões Wenn man auf irgend Ar' bekannt war.
mUS!3 ill1 Monat Februar erfolgen. Das in Frage eine Weise reich gewor- Als der Doktor kam,
konnreade Gesetz wurde gelegentlich in dieser Zeí- den ist, möchte man doch begann die Proztin: .._------.---- ...

tung: veroefíenrlícbt auch vornehm sein, nobel - Herr Medizinalrat,�'"_ _ ! i !!Ii!!E il! __�@Ii!I! li L!ä'f'lê"_I818'_�

und gebildet auftreten. ich moechre Sie einmal
I FOTO PIAZERA •

\ Dazu gehoerr nach der insultieren; ich habe so

IN '1 Meinung' gewisser Leute Konfektion nach dem Kopfe DEFRONTE Á PREFEITURA - JARAOliÁ. DO SUL
'

eue u n b e d i n g r, dass man und bin manchmal ganz FotoEl'afias em Geral -

FotO.copiai
de

Documeoto.
s _

Fremdwoerfer. 'in die Rede konstruirt!" filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios
" Au'sg,rabu ngen einflechten muss. Eine- der Der Arzt erwiderte: - A' pedido. ateade a domicilio e tambem

vielen Neureichen halte "Machen Sie sich darue- em localidade. viziDha. Evorher in ihrem Laden, her keine Skrofeln, schi- <!) !iI!! _ �_a!II8!1�
Lau. Nachrichten aus dergrund : wie gelangten geschaeü allerlei unver- cken Sie in die naechste

New Y'ork durch die Uni ted diese Sluecke aus orien· stan,dene Brocken aufge· Hypotheke und lassen Sie iF:::::::::::::::::::::::.::::::=::::::::::::::::::::::.._·..·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'U
PreSis 'Jeroeffenflicht, ent- talischen Laendern in die fischt, mit denen sie bei sich fuer eine Mark reno- ri ln\TO> n:;TO>lll"'JHI 'ITr "lUfM " Nt�J ii
decl;te der nordllmerika- Haende von Indianer auf jeder unpassenden Gele- viertes - R h i noz e r o s o e I II' 1lJI J.l'i.o . LI.d� \t., ID\ 8\ . l.Vll.8\.1\U.� II
nische Arc:haeologe Dr. dem amerikanischen Kon· genheit· ihre Bildung zu holen." ti ltlEDIC'O CIRURGI.t\O iiHallte Shmilh, bei For· tinent? Di'e Hypo,hese beweisen. glaubte. Einmal V.P.S, , ii ii
schlJn(g'e11 ill� Mittelflorida, eines direkten' Kontaktes ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer� II
wo iII deli vorigen Jahr- wurde gleich beiseite ge-

I"""===================�II
ii sidades de ColÓnia (Alemanha) e Pôrto Alegre li

hunlderte verschiedene In- schoben. Eine der folien- II ii
dÍiIl.erstitedte existierten, den drei Hypothesen wird Apotheke "8ebuIz" ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ii
selten; Illld kostbare Stü- \wohl die richtige sein, . II CLINICAGERALlI.i,cke.cbine�iechen und ja- naemliche: entweder stam- .a,RaGUA DO QUL' .' ,

..JS. JS..5. i:!!!II

1',,1' Lo.ga ,ratiea em Hospitals Eoropela 1,1::
.

paniacbell P o r z e II tl n 5. men sie von spanischen
SadhV'erstaendige in orien- Schiffen, die an der Küste MEDIKAMENTE UND PARPUMERIEN Consultório e re�dência: li

ta li&iclJer Kunst prueflen vem Florida untergingen. \ II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 406 II
dies.e 8.uec:ke und stellten oder sie gehörten Piraten, Das Symbol der Rechtschaffenheit, des II CONSULTAS: U
fest, dilS& sie von bester die gefangen genommen Vertrauens uód der Dienstbarkeit, die Sie " 'I IIQualitllet lind gewissen- wurde, oder. endlich sind am besten zu den geringsten Preisen bedient. II Pela manhã: d�s 81'/2 ás 11 horas li
haftes.er Ausführung sind. es Geschenke von Mis- ,,' li

Alle sünd in guten ZlIstaIJd.,
sionaeren und iberischen 'I

Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horàs IIDiese EDldeckung stellt Kolonisatoren, die sich I Atende chamados tambem à Noite ii"in Probjem in den vor- im Lande ansiedelten.
.

li· J..·

K��GUE�Oll��i;�;��vi������ :V�:�
.: .: terreno para plantaçã.o.e BOBEBTO M. HOBST II Uma Motocicleta ii de café, banana, oereaes,

A que dispõe de maior sortimen. ii
--

li com muita madeira e
to na praça e oferece seus arti. I'

_

Uma bicicl�ta li lenha, medindo 220 mts.
gos à preços vantajosos li --

:I f 00' fRua Mal. Deodoro 3 . Jaraguã II T,ata, nesta Ge,encia ii de rente por 2.2 undos.

��� �::::::�=::::::::::::::::::::::::::::::=O= Tratar nesta gerência.

�----------------------.------.----------� .---------------------

POLITIK

Briefkasten

ZUM NEUEN JAHR
. Mit der Freude zieht der Schmerz
Irc1ulich durch die Zeiten,
5chwere Stuerme, milde Wesfe,
llaIJge Sorgen, frohe Feste
wandeln sich zur Seiten.

'\

War's nicht so im alten Jahr?
Wird's im neuen enden?
Sonnen wallen auf und nieder
Wolken gehn und kommen wieder
und kein Wunsch wird's wenden.

Gebe denn der ueber uns

waegt mir rechter Waage
jedem Sinn fuer seine Freuden,
i�dem Mut fuer seine Leiden
ilJ die neuen Tage.

,

JOHANN PETER HEBEL
\

Dr. Murillo Barreto de Azeved'o
II AD�oa DO

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)'
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul

Di. Waldemiro Mazureehen'
V&S.& DE 8AlJDE\

Rua Presidente Epitácio Pesôas 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-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis,

CONTÉM

; ,

EICELEIT&S

ELEMF.ITOI TOIICOS

I F6sloro, Cálcio, Arslliato

f e Valadato de s 6 d' i o (f'::====:::;::::::::::::::==:::::::-..==::::===:=:::::::::::=:::===:::==::::::===:::::.:=.-:::::::::::::::::::.:::====:::.u

'I,i Emprp Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. ii'
:: :MAr::.,IZ: JOINVILLE ii
ii ,:'.:: Para a nóssa distinta treguezia hlantemos em estoque:
i"i Iii,' Uma linha completa de motores ,uacionais e estrangeiros àe alta e baixa
II _

rotação, para 220/380 V. 50J60 'ciclos. APARELHOS DE MEDI- .Ii
li ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS
ii PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTICAIS LO-

'r",: OS, de .. ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para inst�lações de
luz e força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo.

II A nossa seção de instalações atenderà com presteza ,a quarquer pedido de
II instalação de luz e força. ,

li.
... • ... .l.._= ...l'�-------.-----.--.-.--------------•••- -- _._::::f,'

Tomeo dos convalescentes
Tonieo dos desnutridos I

. Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Edital de Praça
,

o Dö..,tor Maximiliano Teodoro Morgenatern,
Juiz de Direito, substtturo, em exerclclo do cargo de
Juiz' de Difeito da Oomerce de Ieragué do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasll, na forma da leí, etc...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de vinte (20) díae,
virem ou dele conhecimento tiverem, ou Inreresear
possa, que findo esse prazo, há de ser arrematado,
por quem mets dér e maior lance oferecer àctma do
preço de avaliação, em frente às portas. do ,ßdifi'cio
do Forum; no �ia 28 de janeiro víndouzo, ás 10 ho,
ras, o imóvel pertencente II IIIISID leihl'; em condo
mínio _com seus filhos menores Ad.'berlD, Inila •••1-
dellar lellzle, esie último maior, esta'odo ein lugllr tn
cérto e não sabido, abaixo descriminado ,:

'l°...) - Uma casa de material, sobrada para, re
sldeucle, construida no terreno sito á Estrada Feli ..
pe ôchmídr; no distrito de Corupá, nesie

. cÍiatri,o e

Comarca, evelíade em Cr$ 40.000,00 (quarêbta' mil,
cruzetros). ,

Assim será o referido imóvel arrematado em

primeira praça, por quem mals dér e maior 'lance
oferecer acima do preço da l.Ivaliaç"ão, _

isto é, Cr$.
40,000,00, podendo o mesmo ser, exammado por
quem Interesse tiver no 'Iocal em que"se acha <strua
do, no distrito de Corupá. B pera que chegue' a no- I

nela á público se passou o 'presente edital que será
afixado no lugar de costume, às' porras do Forum e

publicado pela 'imprensa' local. Dadö- e pas��do nes

ta cidade de jaraguá do Sul, 13, 'diaS.' de dezembro,
do ano: de mil novecentos e cincoenta e �eis. Eu,'
Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.

'

n-u

Mllximiliano Teodora ,MorgensleJR
\ juiz de Dlreíto" ôubetítuto

A presente cópia confére com o original, ê:M
que dou fé.

,

Jc::raguá do Sul, 13 ,dei dezembro de 1956.

O Escrivão - AMADEU MAIdFUD
.r'

.0 _n.ovo
"",'

, j

o Ministro da Extradição
Não loi apreciado o pedido da França I

RIO - Tendo o advo- nentes à situação interne

gado Jorge Chaloupe fel- cional de Marrocos, de
to declarações sôbre as onde procede o acusado
informações que o 'Iteme- Douchan, e à sua repre
rati prestou ao Supremo I sentação

no exterior, mo

Tribunal Federal a respel- tivadea devido às mu

to do processo de extra- danças na condição jurí..
dição do iugoslavo qou- dica daquele país que. de
chan Ioslfovlch, pedida protetorado francês pas
pelo G,ovêrno francês, as sou a ser nação sobera
quais considerou como na. Esclareceu o Iremare
contraditórias, pois nunca ti à justiça que, mesmo

aquêle Ministério teria si- após a sua proclamação
do favorável ao seu cons- de independência, o Mar
tltulnte, e noutra informa- rocos encarregou a Pran
do desfavorávelmente, pro- ça da represenração dl
curamos esclarecimentos plomática e proteção de
a respeito. E, no Itamara- seus tntereeses no exte-

ri, fomos informados de rior, até futura regulamen I,,==========================================�Ique, no caso em foco, as tação da sua política in- _-==-=--�-""'-------------m
informações foram perfi- terna. I Câ.ar� Municipal de Jaraguá do Sul

Dr. Feraan.o A. Springmann SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Convocação

Ficam convocados 08 snrs. Wereadores para
uma Bessão Extraordinária desta Câmara, para o
dia '8 de: Janeiro de 1957 J ne

_ horário e lugar da'
, costume, afim de deliberarem sôbre os projétos de
leis e materia pendente do ano de 1956.

,Jaraguá do Sul, 20 d� 'Dezembro de- 1'956 .

NEY FRANCO - Presidente •

OO��ifIOOOO_
� CLINICA DENTÁRIA _;_ RAIOS X

-

·-ii

I Dr. nl�,�lD!:::������;R���ino I
18IIl! Mo.!�:�m::�f:s d:í::r.I��S�'cr��:�e r��:DIJ:t���a.o i :�'�i;;::··;:J';�:·;···:

..

··;=;·
..

·:··
..

;:;�···;
..

·;;:;;;:J�I·::_ HORÁRIO il .

MANHA - das 8 às 12 DO 11••••M �

I
TARBE - Atende com horas Marcadas '

'MODBR�� B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA �

ReSidên.cia e consu.Itório ao lado da A meU\or aparelhada em Sanra Catarina :
Prefeit�ra Municipal - Fone 220 f� Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTI,CIA" ,�1JARÀGUA: DO SUL -' SANTA CATARINA H ,I

- J <;> I N V I L E - :1
�� IM••EfilmmmiBi ·� e.II!.: ••••••••• "�." •••l:."••.••••�*.'� -;....� ,: .,...'r �({-••

Pltroleo Brasileiro S/H! Petr8�ríz

,

"

•

•

Uva a todos os lares

as extraordinãrias

vantagens que: a-

refrigeração elétrica

oferece para a saúcl�

e o bem estar da

, I

Entrega de obrigaç�es ao' p o r t a d o r
A Agência do BANCO INDÚSTRIA E

COMÉROIO DE SANTA CATARINA S/A ..

désta praça, está autorizada pela "Petrobráz"
a fazer a entrega IWS contribuintes do exercí
cio de 1954 das respectivas "Obrigações ao

Portador", 'emitidas poJ,' aquela ,CompaQhia,
bem como a, efetuar o pagamento 9,os. di,jden·

1 doa referente aos dois. S8Qilest,:es de 1955 e ao

prim�iro semeS�re de ,1956. , ,,'):;

Os interessados deverão procurar a A2ên
cia local do "Ioco", munidos das respectivas
"Quias de Reoolhimento" do .exercíoio de 1954.
O prazo de ent'rega termina a 15 ae Janeiro

'I de 1957.

família. CLIMAX
)

,

\ ...

atende �ig()rosamente, a

todos os requisitos de
J

- qualidade, beleza

e economia.

\\

IUUIS

COMPRESSOR p. 91
. Capacidade 7 pés cubicos

Ago'<' equipado com o noy_o c,onipres$or selado ' '<

P-91, fabricado sob licença da
- ,

T E C U M 5_ E H P R O D U E T 5 C O .:
E C O N O M I CO - R E 5 I 5 T E IÍI TE - 5 t l E N'.c I Ó 5 a-

Mais de 120,000 Refrigeradores el1'm'alC no� ,1a,e� �,.e J��c:tP o p'ai's

F,.utiferas e

Ornamentais'

" Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras,: Jabo-fica
beiras, etc. Ro-

'

seiras, Dahlias,
Camélia�! ,.co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Sel�el

Corupà

.. ,

§ONNlENI8IOI81IL

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CllDiea �MMiea - Cirurgia Geral '- Partos

Oonsuttõrío e 'Residência: Rua Preso Epi
täoio Pessõa n. 206 {ex·residencia dc dr.
A:lvaro Batalha).'; ,

'

.

'

Oonsuttas: Das 9' 11s 12 e' das 15 as 18 hs.
_IFI_.í._ i'iI_ 111_111_.

--
_ Atende chamados ,de dia 'e a' noite -

•

i

: Ci ANJO PROTETbR: DE SEUS FIU-IOS É A M I LHOESlOM'OR,IGUfIßl MINANCOßA OE PESSOAS Tb USADO co.'

� Ver�itugo' su�ve e de pro�to .. RESULTADO O PGPULd
efeito Dispensa purgante -e dieta!

-,

DEPURATIVOSERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- J

,
MEon. 1,2,3e.�, E'LIX' IR 914Proteja a -saúde' de seus tilbos e a :.üa própria! _,

Evitará muitas doeD;:�é�i!oupará dinheiro em

I· a SIfU ATACA TBt • II8AIlS.

Compre hoje mesmo uma LO.BII&DEIB!

j'
O 8ac;e. o CoraoAo..

, .' MINAICORA para o seu tilhinho. " Pulmaee. • Pet.

f iUl'D produto -dos Laboratórios Minancora PnMIaa Dorn ft08O..,.•....m..
O I N VI L L E - ...... eec. Quecl.doCabe-

....------.....;...;...----------..: .. a.. Abortos,
,

Censul.. om�
elOlne o pepul., d.pur.tlvo·

ELIXIR 914
.........,.- .,..AIsmo. A.rada
_. como u. Uc6r. Aprovado co.

.0 euxl"ar RO trabtm.nto da SI.
Flus. REUMATISMO da meso

•• o'a..... p.to O. N S. P.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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unicipio em ·ßevista
ANO XXXVII - JARAOUÁ DO SUL DO�IN"'O-O-,-6-D-B-JA-N-B-IR-O-D-B-19-D-7----S-A-NT-A-C-·A-T-A-R�IN-A----N-t-9-2-0 Faça a campan a contra o alcoöl. Mesmo'
��!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!.� que sej aroos atropolados ou aehincalhados

<; pelos' viciados, aconselhamo-os:

Esperad� baixa.,no 'I L O 'fi'," ,
A /1 %;,� - Na convicção de que vossa senhoría, não'

preço do errez � se negaraa prestar o seu valioso concuesona

campanha, em n08SO meíocontra o uso de bebi
=--.--o - das alcoõlícas.' causa tão frequente de loucuras,Comerciante paranaense confia para isso Aßlversárlo$. Completou tal e Ano Bom das pes- crimes sll..icidi08 desastres e de outros malei

na entrada no mercado da safra de o�tem seu :30• a�ivers�- sôas. e firmas,
_

abaixo físicos '(e m)mtais,' difundimos entre peasôas.menos-
Santa Catarina rIO a menma ElIe,te, Ií- relacíonadaa: Joao Lyra esclarecidas seus maleficios. '

'

,

.

'

_
Ihinha do casal Bodrígo- e Familia, Vva. Maria

'

,
,

'

CURITIBA, 3 A C! varejo nao te� preço Olair Motta Nicoluzzi. Mascarenhas, Dr. Sadal-
- I - Não são apenas as, bebidas fortes,

proposíto da alta dás- fixo, cada varejíste es-, Fazem anos hoje a sra. Ia Amin, Alberto Bauer,
como o parat], o conhaque, o uisqu�; o vermute,

propositada dos
r

preços tabeleeende o de sua Luiza Funke' Orlando Herbert' Schneider e Fa-
os licores que fazem"mal a saúàe. Não. Er' preciso

do arroz, um
"matutino convenieno�a., • filho do sr.' Francisc� milia, Comércio e Iudus- proclamar que tambem as cervejas, o chope e os

local ouviu o conceituado "O aument� foi grande, Morbís ; as Bras. Florida tria Scnmítt S. A .. Trans. vinhos, embóra não sejam falsificados, enr.r. toda
comerciante do ramo sr. prossegue, pois, hámenos Bruch, esposa do sr. portes Aéreos Oatarínen-

e_qualquer bebida alcoóli�a t�ma�a. sem
'

�óde�a
Marcos Malucelli. de um 'mes, o preço no Alfredo Bruch e Paschoa se S. A., Banco Catari- çao, pode lev�r ao alcoolIsmo. cronlc.o, e, mfebz-

RESPONSAVEL O ,'at�cado éra de 850 cru- Pradi, esposa do sr. Eu- nense, Cia. T. Janér-Oo- m�llte, na.o �xlste nenhum meio_pr�!ICo de deter-

I.R.G.A. zeiros a saca. Portanto, genio Pradi Sobrinho. mércio -e Indústria, Ir. mmar o Iímíte ,entre a moderação e o a�uso.
O, sr. Marcos Malucelli na�a mden��fde 350 cru: Amanhã o sr. Alberto mãos Maristas do Gina-

'A -:- II -

t
E umb e��� suptr 91':1e 'h8.àa cb�ve- r

iniciou sua entrevista
zetros e I �re�ça com Zimmermann. sío Sãó Luiz, Esso nIe�Cla em. omar 'I a� a coo icas ura e o

discorrendo sôbre as
o preçto batlua. vlgtorandte A

Dia 10, Wilma B. Cor- StaD?ard do Brasil. e d�o trabalho"dseJaf .corP00l'al't_seJa mentaéJ, ou durante

d t
no es a e ecimen o e rea. Presídente e demals Dí- o tempo . o rIO. en ao ocorre, apenas uma

�ausa_s da presen ,e mta- que participo". Dia 12 ,o [ovem Arcá- retores do Centro Cata- ilusão passageira,' seguida, entretanto de efeitos
Joraçao ,o arroz no a a- . . '; . .

t
,cado e no varejo. I POSSIVEL BAIXA dío FIscher; a sra, Ma- rmenss. nOCIVOS e permanen es .

..;... "Quem' é culpado /,' dalena Braga, esposa do
I

- III - Outra idéia Ialsa é äcredítar que a

pela alta dos preços é Concluiu o entrevi�ta- sr, �auro �r�ga: o sr. A. to�os agra,decemos, bebida possa prevenir-as infecções, como a gripe,
o I.R.G.A.," ou seja, o

do luas declarações FlávI� Rubml;. as sras. retrlbUl��o os votos de o� outras quaisquer doenças.; O . que se ach� .per
Instituto Rio Grandense asseguran.do que dentro Cezarma A�aldl, esp�sa prospenda.de, no ano d.e feItal_Ilente .provado é que nos índíviduos alcoolicos,
do Arroz que exporta o' d� aproximadamente 20 do sr. Batista Araldl e 1957. Aos mumeros aS8I� quasi todas as doenças assumem caráter .grave
produto, 'fl:tzendo,o de- dH:�s o preço do. arroz Wanda P.restini,. esposa nantes

.

e leitores, que sôbre tudo. C?I:aç.ã?, figado, nos rins e no sistema

saparecer do mercado baixará de �aneIra es-! do sr. LUlZ PrestI�I. nos enyl�ra� telegramas nervoso de taíavícíados.
'

nacional e, desta forma, pantosa, pOlS, com. a
.

A todos os aJ�.lversa- de fellCltaç.oes o,s nos-
- IV _ Não é certo que há 'vantagem em

forçando o aumento".' safra de Sant!1 CatarIna, rla��es os. cumprlme�,tos 'sos agradeClmen�os, com dar bebidás tais como cerveja, inclusive a cha-

SI1,'UAÇÃO' ATUAL
o mercado fICará satu- do Corr-elo do Povo. votos de um FelIz 1957. mada Malzbier, vinho ou qualquer outra, às mu-

Entrando em cO�8ide- �ado do
-
produto. Essa

NascimenhJ. Encheu-se de lheres que estão amamentando. De fato nesse
mf.ormaçao .é. sobrema-

alegria a ,22 de dezem- Brindes. Recebemos e caso podemos observar que, pelo leite, são leva"aa
'

rações d�talhadas sôbre BeI�a tr�nqUlhzante-, pela bro p. p, o lar do sr.' muito ,agradecemos a ao fragil organismo infantil. E' um verdadeiro
o atual tabelamento do mUlto.sImples razao de

José K�8teller e sua
remessa d8;s folhinhas crime dar bebidas alcoólicas às crianças. Sómente

8,rroz,' declarou o sr. que vIa de regra apenas E
' D E T da8 I e g u I n t e 8 fir- comI) remédio em raras circunstâncias ' poderA o

Malucelli: .aumentos de quaisquer Kxmtal'lesPosla . .mlla mas: Companhi'a íf. Ja- Médico receita-las
" '

- "O preço atual np produto's são anunciados as e e�. pe o nascll�en- nér _ Comére-io e' Inpús-'
'

.

.

.'

mercado atacadist,a é de e raramente uma ,baixa to de ma�s um .garo,tin9o tria' Cia. WetzeL lndus- .

-, V - NI�gu�m deve, .lgn�rar os funestos
1.380 cruzeiros a saca, ou, ao menos, uma e8t� que na pIa batismal re- 'triaÍ; Bazar Elite; Beyer efeIt�s �a alcool!zaçao dos paIS .,ilobre a sua d!
mas em nossa firma, es- bilização prolongada 'é c�beu o nome de Jo�ge. & Cia. Ltda.; Posto de cendenCla, 08 fll!t0s de. alcoobst�s, , qu.and� nao

tamoB vendendo 8 1.200. consegui�a efetivamente. Ao J�rge e seus dIto-
Serviço Esso de Hans nascem mortos, sao quasI.s�pl'e lIpb�ClS" dlsfor-

_____________
'

_' '

S08 paIS, os vot!)S de
B � BI f Id & C' mes e degenerados sexuaIs, etc.

.

'

,

. constantes venturas do eyer, os e
,

la. ' ,
,

'

,

'0
.

d �. '� , '�1' :. ... "O
.

d'p" ,

Ltda.· Comércio elndús.
,

- Não cruze os braços, recorte ésta parte
-

. p'àra t -;'"'0'
-

IUIOT""",l1V·---- uÚr8çaf:� ,·;� .. ·��;�;5Irtt9�i:y;�c�be: �!t�,;f�:�t'��Ft: Fnt::iQ�d��:Ii��:�ä-i:tfi����ãc��fIi����y:rii"
. "

" ,', . . :mes fAlicitações de Na.;, macia Schulz. breve. Engarrafamento do Leite, Toddy e demais
LONDRES, 3 OonsegUIram os CI- '. . bebidas nutritivas. Depois poderá êle', estourar

·Pela primeira vez na rurgiões' do hospital .. _ __.. � _ __ _ _ __= _ --_..

sua mh'.io filhO badlcã�, .crudzar as pelt'nas, a�rlopeàlandoI 1 t d '1' I
-'

d '

:: _._ - -.-.- .-.- ----:: e ac mca an o Imltan o em ou ro esu o em-
ng a erra, eu resu - ISO ar o coraçao U-, :::$' ,'>::::: .' .

tado uma operação rante dez minutos, n OS MELHORES! I! brlaguez. Por LUIZ G. A! SOBRINHO
de tumor no c9ração, enquanto a tempera- !i II
graças 11, uma nova 'turä do paciente bai" ii Tapetes para automoveis, i!
técnica operatória. O xava, graças á técni- li Pl" t- t f t II .

K h Ch d h'b
-' ii as ICOS para es o amen os , li ,�l�ii !i..=liiiiiiliil!lI!iõi!ii5!!í===;!-II:�:::iiIi::i!E!i5!!!i.i;;�;=i;e

sr. ennet am- oa e I ernaçao, ten.- ii
o

_

"

•

'

ii I
'

'

" (ii
pion, de 26 ano� de do. a operação pro' � Batenas Ford. que duram maIs ii . Fl'Jbrl'!Js (Sezões, M,alárias, UI
Idade e que sofrIa de prlamente dIta dura- ii Pneus _ Brasil, General, Pirelli 'iii '�� �mpaludlsmö' , Itumor no lado es- do exatamente nove 'ii ' ii ) MaleItas, TremedeIra

q�erdo do coração, minutos. ,!I TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS !I '

,,-
CURAM-SE �APIDA�E,NTE C�� -::: ..

fOI operado an�es do - " ii PAR'À AUTOMOVEIS e CAMINHÕES li Capsulé;ts Antlsesonlcas, I
Natal,no Hospltal de Dr. ReiDoldo Mdr8r8 ii 1110• Minancora" mSouthampton. II .1 _�

Vindo de Curitib�, ?n- ii Biliit Is 'el.� i..... II Em Todas llS Boas Farmácias I
, Está passando ,aga·

de formou-se em dIreito, ii II" ,
,

..

ra perfeitamente ,bem, ac�a-8e entte nós, o Dr. ii Caixa Postal, 19 r
- Fone, 299 II I É um produto dos LaboratorIOS MINANCORA I

,

. .
'

I'
RemoIdo Murara, que II Á li

._

. . ,

o,.

e val deIxar o. alto vai advogar neste Es- !!:� JAJ:l,AGU DO SUL
..-;:U I - JOlD"llle -, Sta. Catarma - m

na próxima semana. tad�. h::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::===:::===::::::::::::::-.::::-.::::::::::::::!! L ..:; ll'=IO;;;;;;:===;i-'!f1!r'!-ji-:'-::::;ru lI__ii.'i

co·

��==================�\

.PARA FERIDAS,
E C � E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E i R A 5,
ES P i N HA 5, , E TC.

COURA caSPA.
QUEDA DOS Cl

BElOS E DEMAIS

IUCeOES DO r

, OURO CASHUDO.
TÖN'CO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA NUNCR EXI5TIU,IGURL
"

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::�:=:::::::::=::;::::::=:::::::::=::;===::::::=::::::::::::::::::::::.-=:::::..::::::::::::===::::'==:::.-::�:::::::::==:::=::."::::::::=:::;;::::::!':::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::==:::::::=::::�::::=:::::::::==::::::::�

!i Pudim .Médeiros - A' Melhor Sobremesa II
tl .

'

.

"

, ,( i!
�::::::::==:::::::::::=;:=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::==:::==.:::::::::=::::::===:::==::::::======::::::::::::::::::==:::::::=='=====:::==::::::::::;::::::::::::=:::.-=:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::;::::::::::::::?

I
Lavando COrTl Sabão (marca Ragtstrada)

Virgem·Especialidade
da C1LAe WEIlEt HNJI)U§IlRIAl ,co JJoinville s�'õÃ� YJRCt.A.. ;

...... '7
,

Esp ECIALIDADE _! •

I
•

I
economisa-se tempo e dinheiro.

•
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


