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uadr'oNolas &
Notícíos.Rg,ajustamento do

do Funcionalismo 'Estadu811 VIENA - o lider re- selho Municipal anun
volucionário Joseph Du- ciou que nos sangrentos
das foi condenado á mor- acontecimentos de Ou
te por um tribunal mílí- tubro morreram na ea-

�ar húngaro. pital hungara 1.700 pes-
I -x- soas. O total de feridos
NOVA YORK - Fale- foi de uns �1.560. Em to

ceu o famoso regente da a Hungría, .a revolu
Arturo 1,'oBcanini. O gran- ção causou de 2·500 a

de maestro italiano, uma 3.000 mortos, eD�uan.to o

das maiores figuras da número de ferldolil as.

musica em todo o mundo. cende a 19.000.
-x- -x-

FPOLIS. - Noticias FFOLIS. - Teve pro-
procedentes do Oeste do funda repercussão a no
estado anunciam quedas ticia oficial de qUe o
de chuvas com granísos. Estado de Santa Oatari.
causando enormes pre- na apresenta um saldo
juizos á lavoura,. -no balanço financeiro

,

-x- que ultrapassa a casa de
RIO - A cantora de cem milhões de cruzei.

rádio Neusa Almeida, fa- rOB.

lecsu num desastre de O governador Jorge
automovel.

'

Lacerda tem sido muito
-x- cumprimentado pelo crê, '

RIO - O frete ferro- dito financeiro de seu
viário e rodoviário de primeiro ano de gover
carga será majorado em no, sendo ressaltado que
30o� conforme decisão esse resultado aUspicio.
tom�da na assembléia 'so foi conseguido, meso

geral dos sindicatos das mo sem a exportaçio de
emprêsas de transporte. madeira, que prática.

-x- mente não
I
8e verificoU

BUDAPEST - O Oon- durante todo o ano.

O "Diario Oficial" do A lei é composta de São Coletoria. de la.
Estado, publicou em seu 46 ar.tigos e as respeti- classe, as de Floríanö-
numero de 14 do corren- vas �abelat!l. polls, Blumenau, Itejaí e

te, a Lei n. 1.629, que Joínvílle.. De ,2a.,· Brus-
reajusta o quadro do Ha diversas modifica- que, Caçador, Concórdia,
funcionalismo e aumenta ções do próprio Estatuto Joaçaba, Lages, Rio do
vencimentos dos civis, dos Funcionários, elassí- Sul, Videira, Chapecó e

militares, extranumerä- ficação de eoletorías e Jaraguá do Sul. As de
rios, mensalistas A ina-I outras medidas de ordem mais estão claf!sificadas
tívos.' .geral na parte funcional. em mais três categorias.

Aos inativos foi atri
buido um aumento pro
porcional aos ativos, não
podendo os proventos
ultrapassar os percebi
dos no exercicio.

Os interessados pode
rão tomar conhecimento
da Lei nesta redação.

Toda a policia bandeíraate
em -busca 'do falso médico POLITICA
Prêso em flagrante em Outubro do ano A eleição para Gover-I Uma. dupla de senado
passado, quando praticava abôrto crimi- nador . ainda está Ionge res Irineu-Jorge Lacerda,
noso em uma menina de quinze anos, Q

e já surgem os palpites ou Irineu Carlos Gomes,
e insinuação para as contra a do PSD Carloscharlatão foi sôlto quinze dias depois e, indicações ao cargo. Gomes-Atilio Fontana.

agora, no mesmo "consultörio", reali�oll a Para o Governo do
outra curetagem que levou sua descuidada Da reunião de Itajat, Estado estão se habílí-

,

paciente á morte onde todos foram reeep- tando Irineu Bornhausen
cionar o Presidente Jus- pela UDN, e Leoberto

SÃO PAULO - Mais loisa Rosa de Oliveira, celíno, apareceram cen- Leal pelo PSD.
alguem, além do falso causando-lhe a morte, didatos para todos os Mas até lá mui taB
médico Osny Saad, au- fato este ocorrido no gostos. aguas ainda passam!
tor da morte da jovem Hospital Modelo, onde a

==============================================fua.eiGDária pública He- jovem foi interllada ,pftlo '

.,..,.' , , ,-

loisa Rosa de Oliveira, fallo médico já em es- O'· G'O'-V'e'"r"'D,O
.... ,

e-o" .a·' 'E--lelrl-CI-,dodafato este ocorrido num tado desesperador. En-
hospltal, tem que ser centrava-se em estado
rêspousebtltsado por teso de choque e eram pou-
te crime.

.

cas as esperançee de ser Nunca se esquecerão, nossos parques industriais Diesel elétrtca de 10.000 I tee de tôdas as� classes
, salva. O médico de ser- em Santa' Catarina, os e Santa Catarina assina- Kw, a fim de atender às sociais. '

Preso em. flag:rante na viço, na ocasião, descon- esforços do atual Govêr- lará, então, uma incalcu- necessidades. d? �rande O ínterêsse que assint'tarde do día 5 de outu- fiando que Osny Saad no do Estado para SOhl- lável conquista na' sua parque de índúetrla do
se revelou, no ato da aber.bro ,�e 1966, .d?,Btro do não passava de um ehar- ção deflnltíva do problema marcha pare o maior de- norte do Estado. tura das propostas, con, •seu consultörío", quan- latão obrigou-o a alas- da energia elétríce, sem dú- 'senvolvímenro de suas fiadas agora ao Pronun,- do praticada' o aborto tar-s� da doente oomu- vida um dos que' se im- potenoíaltdades econôml- Pois bem. Para a com- elemento da Comissão�ri��n080 �u�: :fenbna nicando suas de�confian- põem, como fundamentais, caso pra dêsse potente' conlun- Julgadora, diz bem alroe

. anos. e I a e, 8-
ças ao diretor do esta- à propulsão da nossa O problema, p o r é m, to Diesel, a Empresul da ansiosa, expectativany Saad fICOU .apenas belecimento, sr. Castilho economia. Como se sabe, apresenta, ern ,certas re- dbriu concorrência, a que que reina em tôrno dessaalguns pouc�s dIas e�- Neto. Este tão logo en· o governador' Jorge La- giões, caracrerísticas de .pompareceram propon�n- solução de emergênciatre _as grades d� cadela trevistou Osny não teve cerda tem ativado as pro- premêncid, exigindo ime- tes das praças� �� RIO, para um problema de tãoe tao Ioga se pIlhou em, duvidai de que estava vidências necessárias pa- diaro ataque, para evitar- São . Paulo, CUI'JlJba e profunda repercussão naliberdade, voltou. a agir, cQnversando com um su- ra que aquêle relevante lhes as desastrosas con- Pôrto Alegre, ao todo 16 vida coletiva. O gOverna.da mesma maneIra, que jeito que poderia ser tu- problema, que não é, aliás, sequências. Daí, o fato de proposras, que foram aber- dor Jorge Lacerda, comvinha agindo há tempos, do nesta terra, menos sómente de Santa Catari- haver o governador Jorg-e tas no dia 29 do mês p. p., êsse ato de inconresrávelcometend.o a mesma sor- médico. Foi então que o na, mas de tôdas as uni- Lacerda autorizado a Em- na séde da Bmpresul, em assiStência imediata à an.te de. delItos. levou até os escritóri08 dades federativas da Re� prêsa Sul Brasileira de Joinvile, com ii presença gustiosa sUuação Ele ex.E fei exatamente, ago- do·Hospital e antes que públic-a, tenha, (jO Estado, Bletricidade S. A. (Empre- de industriais e interessa- tenso e importante parquera

-

no mesmo local, que Osny Saad fugisse deí- dentro do presente quin- sul) a adquiri!' uma Usina I dos, além �e represenrijn- industrial, ameaçado deel� feriu o utero de He- xando lá dentro 8ua in- quênio governamental, colapso. presta serViço de
===========

feliz cliente, fe-lo assi- (,omplera solução. Desde extraordinária significação,nar um termo de r�spon. logo, o ilustre governan- Em -Napoles o I fruta MaraVl1lho'a administrativa, nUm setor

=�========;;�
B&bilidade pela VIda da te tudo fh, 'jODto à Com ii em que tem .plicado gr.n.

O C jovem funci0nária públio panhia Siderúrgica Nacio· batalhão Suez \ de parte de sua� Preocu,O mau a ca. � esse �o�umento, anal,
.

para é! instalação de
U pações" para a d�finUiv..confIssão CInICa de um um tubo gerador de 12.000 NAPOLES, 18 - Che- NOVA DBLHI - m

solução do probletna, den:c,riminos,o, foi vazada po'r KW, com qu" será am- gou hoje. no. aereoporto cientista indiano anunciou
d...

d b t tro o prazo que absolu.
. . Olny Saad nestes ter- pll'ad- a Usina de Capi- de

.. Ca�odlchldo o a.vlao ter esco er.o urna rara -

dC fé.. d t r tamente nao po eria serDls�utla-ae no
_

a mos: varí; foi plenamente feliz ml1Uar norte - amerlca�o fruta que po e sus.en ar .

d dCatarmeilse questoes de
"Declaro que internei nesse sentido. Também a que transporta o contlD- uma pessôa durante. dois �o�sple�d�� �as d�g:as.aconsciencia, quando a!- H 't I M d I b construção da Usina do gente precurs()r do Bata- mêses, sem nece,6s_'dade

guem justifiCOU com mUI' ��nh:sP�:pon:a�l�daS:e, Cubarão com tO.OOOKw foi Ihão de Suez brasileiro. de qualquer outro ahmen- Santa Gatarina pod�la propriedade: Por exem- d. Heloisa de Oliveira, outra m�dida de sua ini .. Os, 60 oficiais e praças. to. Acrescentou o dr. Pra- portanto. estar certa d�pio, a consciencia do Pre·
de ul'gencia para trata- ciiltiva, coroada de êxito. brasi,leiros ,foram recebi- tap Singh que a frura tem que os_ interês�es. de SUafeito reside na cabeça do
m"nto". O delegado João Finalmenre, os esrudos dos pelas auroridades do um sabor semelhante .ao expansao economlca e davisconde. Leite Sobrinho, a quem para transpoaição das aereoporto e como pelos da batata � era consumida prosperidade de tõt!os Os

. -x-
o caso loi entregue para águas do rio do Júlio pa- rep!esentantes das Nações pe 'os antlg<;>s s!lntos, ao. que trabalha� pela gran.Dois pólUicos pessedis· investigações, em comu- ra o rio Bracinho e a Umdds. fazerem pemtenclll.. deza da próprIa terra não _

tas pediram uma audien- nicações radiograficas e grande Usina Termo-elé::' estão esquecidos: o go.cia ao sr. Irineu Bornhau- telefonicas, alertou toda tri.::a de Tubarão c o n s t i- veroador Jorge, Lacerdasen, para hipotecllr-Ihe a Policia do Estado de tuem empreendimentos Ca tas & Consultas lhes estó promOVendo asolidariedade nil candida- São PlÍulo e dos Eltados práticamente vitoriosos, r solução fundamental, COIll.tura de senador. Em com- vizinhos para que S8 colimando a formação de GUA, O t tos d t abalh pleta e cabal.
aça-o na-o serl·" di'VI' A. K. - JARA . s con ra e r o

,pena ..
-

mantenha alerta 'e pro. enorme rede de energia 1 (T rit d Ad
'

t" d estão isentos de Be OB. ,ranse o a, « Gazetadi o o car.orlO e um
cure deter else falso elétrico para movimenta- 'R. M. _ JARAGUA.'. O Gover;no do E.stado, de ,Florianópolis). ,»

deles e ao outro seriain médico que" reincidindo ção de tô_das as ativida- S ád d outra" vantagen- -e'gundo uma publicap.ão do sr. ecret rIo da --=--a as "', I .,..

nos crimes que vinha des industriais de territó- '" Y

b I ----=
--x- há" Educação, não concederá elte ano novas o sas

CORREIO DO POVOpratican�o. anos ma- riO catarmense.Viu t Viu. Aqui está um
tou uma Jovem ao pra- A

.

d descOlares. '

M
...

éartão do Kubischek, nas·
ti -lhe uma curet.gem partir o se�un o AI bollas distribuidas pelo UnICIpiO e que Leia

ceu no meamo dia que car, "

semestre do ano vmdou- deverão ler r.queridas á Câmara parece qua D' 1O falso médico conti- ro, tôda eisa imensa fôr- 'tiveram esgotado o prazo de requerer. em ,ã-t de IVU gueeu. . .

'BREDBRODES nua, porém, foragido. ça estará à disposição doa Dezembro. e Assine

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 20-'1-1967

Câmara Municipal Registro ,Civil Industria 8 CDmércio W. W88UB S:A.Declaração
Aurea Müller Grubba, Oticial .

do Registro Civil do
.
Bgon Sasse, est�bel�- Assembléia Geral Ordinária.

Aos' oito -dias do mês de Janeiro, do ano de 1('. Distrito da Comarca Ja- cldo· a Rua Benlamín -

mil noveeentos e eineoenta I sete, p�las sete horas, raguá do Sul, Estado de .Conetem, 373 com Mlni- CONyOCAÇ,AO
na sala do Forum, edificio da Prefeitura Municipal; ,Santa Catarina', Brasil, ca de bonbons e' éareme- São convocados os snr�.,acionistas desta so-

de Jaraguá do Sul, reuniram-se os vereadores, ' faz saber· que comparece- los, ,�nesra ci�ad,:, .,declara cíedade para a Assembléia Geral Ordinária a re

snrs.: Mário Nicolini, João JOlé Bertoli, }l'idélís rarn no cartório exibindo .os- para �� deVidos fIOS Que alizar-se no día 20 de Abril de 1957 8S 14 horas
W,olf, João Lucio da Costa, J9sé Paequalín], Artur documentos; exigidos pela lei no dte 27 ,de. Dezembro em sua sede social á Barra do Rio Cerro" afim
Müller. Franciscp Modrock, Augusto Sylvio Pro- afim de se habilitarem 'para

de 1966, �o traJet� da Ru� de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.
doehl, Erich Batista I Durval MarcaUo. Duendo casar-se: Mal; Floriano Pelxof.o ate 1.

-

__ Apovaçâo do Balanço-e' contas do exer-
.

,

número �egal, o snr. ,Mário Nicolini, presidente em i .

a sed� do es�abelecl�en- cicio de 1956 •

exeroícíó deolaron aberta a sessão determinando Edital n. 4.138, de 9-1·57. to, fol ,:xfr�vlado o hvro .

2. _ Eleição de novo Conselho Fiscal
aQ�snr. ;ecret�fÜ)'a ptoc�der a leit�ra da .ta, da José Sergió Sampaio e' Vendas a Vista no.1. Ro-. õ.,·�·; Eleição 'da nova Diretoria,'
sessão, ante,rior. S,ubmetida li discussão e votação, Rosa �8. Souza. ga e agradece a ..9uem o 4. _ Alsuntos de Interesse da soeíedade.
foi a Iriesina:aprovada sem emenda e assinada pe- EI�, bra�IleIro, �olteIro, encontrou devol�e:l� no , NOTA. Acham-se a dlsposíção dos sms. acío-
la mêsa. O Expediente constou: Of. n. 457/56, do fU��l�n��Ao,. p�blIco, .

do- endereço ;lIclma. ..... nistas os ·documentos a que se refere o artigo 99
Executivo Municipal, enviando o balancete do mês mIClI�a?of'� re81��nte nes- Ja�agua do Sul,' fi de do Decreto-lei n-, \ 2.627 de

'

26 de Setembro de
de novembro, o 'qual foi encaminhado á Comissão ta

. �Idade, à rp;f1.: CeI. Ianeíro �� 1957. 1'940. . ..

de Finançás, Ecqnomia e Orçamento. Telegrama Bmílío Jotlrdan! fIlho de ,EOON SASSE Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul) 7, de
do .

Dd, Pt"idente da República, snr. Juscelino Art�ur �ampalo e �e ," , .
Janeiro de 1957.

Kubttscheck,' eQviapd'o á Oâmara seus cordiais eum- .�arla plg;Z.�g, S�IQP�IO. . R�conhe�o verdadeira WQLFGANG 'WEEGE
primen tos de Bóas Fes.t.s 8 Feliz Ano N.ovo. Tele- EI�, b.ra��)e�ra, �olteu'a, e- '·flrma supra de E

..

gon

I
'" Ptesidente 1 r

grama - agradecimento, do Bacharel Reinoldo Mu' fU!l�l�nárla, p�bbca, d07 'S��se. -a« �.. ,--------_....._....."'iói!!"'"""...

'

_'......__
'

_

rara. Telegrarria do Ilmo. Snr. Seixas Doeia,: Dd. micI�la�a, e residente ne�. Ja�aguã do Sul, 8 de

l>�putàdo Federal. or do Ilmo. Snr.-Mário S",lema t� Cld�d., à rua �xpedl- Janeiro deo 1967. ,-C,.',,Jubej 'A�,l'tJr�.'I_ Vf,�e",.,rqe'"I. Coelho, Dd, Delefta�o, Fiscal 40 Tesoul'Q NaciQ- c�onárlo Gum�r91ndo d� Em test. f:iAS 9� ver-
,
'"' ,

_'.
'

�

nal de Sta. Catarina. RequerimeO��I,d� Bolsas Es· ;,ellva-fundo�, fIlha, de VI- dade.
._, . fi ',.': {. ,.:,tt A bl' :G' '·1 O· d�

, .' , ,> ,

col!lres. �ivre a palan�, obte,ve-a. o ��reador snt. <;,�q�.e Je�ulD�, d<e r�<\'Ilz.a' Á.' 'Q
. �beh.ao, ,I1ILl\RIO , ;;'

ssem éla, ará �_ l��,ria: f " '

:�
Joao L:oOlo da.9ost�, Lider Ud�Ulsta,_'ap�es�nt�n- e;. �� MarIa de . .AsSIS Pe-,

� LfOq �qUPflirtt· i I ' Convocação
do um req\Jerrmento, baseado nos s�gulDtel: ter- �e�r��de Souz.,. n .."

; '" '. . I

mos: "Considerando de grande .intereSlilê e utjlida�, 'Edital- n. '4.139 de 9-.l-5'7�.
;

,

.' '.'

de para posso Município, a chà,ma4a estrada: dó
.. ".:'-...,.... -: --, :.?i;i!_"'_�_ill

Manso. ·Oonsiderando aiöda que Campo' Aleg're,: ,�Andre:��hwlrkowskl e .

ID'un'icipio este até onde vai essa mesma estra1;la: OtIlla. �abocb .

contrar a Estrada :Estadual, demonstra' grinde in'.' "Ele, bra�leI�?,.s?lteIro,
teresse na mesma' estrada, tendo até 'as mâqJlin.s:�lav�ador, ,�.p�IClh!ldo. e

daquele município feito não s6 a estrada a�é a qi�; res.Üente. nes�e �lstrlto,
visa com nosso, mas" sim ainda párte dentro. dl!l! "m, ��aro)b�ldl, !Ilho d�
nOsso municipio o que para n6s t) humilhante to-j f':r",nCl'S�o ,Sc1!w.lrkows�l
mandö-se em conta' a e:XtenQão geográfim{ é sUua� e deMa_rla�c�wtrkow�kl.:
ção financlitira daquele municipio;' eobsider�ndo Ela .. , �raslleIra! �0.lteIr8,
·ainda que aquela' mesma estrada já 'é transitável, do�,éstl(�a_. dom]cll�ad� e

em te'móo seco, até' mesmo de caminhão. REQUEI- resl�eI;lte neste dlst�ltO,
RO, seja, depois ouvida a Casa,' o�icj'ado ao Inr.

em .Jaraguá-A1t<?, fIlha

Prefeito Municipal no sentido de ler, solicitado do
de ,Jo,ão, Wendebno Ra

mesmo sua máxima atenção para,' aquela estrada,l boc� e ti! �na R�poch. ""

pedindo ainda dar a mesma seu ret6que final que Edit'al'n. ,4.140, de 1'0:1-57.
alé� de .s�r àe p�uca mon�a em d�sP8za' é iii: Norb�ro 'Oliv�ira Cllnha
gr�nde u�I1�d�de a� mterca.mblQ" come.f�.al e.}ltf� oS".'à (lenia �.u:'n,k'es Pere.lradOll mUDlclplOS, ale,m de vIr ençuI:tar Im', .m:8-IB--, dei Ete = brastleiro solt�iro'

.

Proporcionam bem�estar geral,
40

.

kms. o trajéto á 9urUiba e elll;�.§-º.ôoJ�RlI.. á São oper�rio,. domi�iliadO".:J � facilitam a digestão, descon.
Bento, Mafra, CanolDhas, Porto UnIª,O, etc. Sala residênte .' neste" distrito gestionam o fígado, reg,ulari-
da� S,�s����, 8 de ,J1l!leiro de 1957. (a8�.) ��ão L. à Est�ada ,Ita�ocú'I;,iJho d I�. ' '. •

da Costa': Q �menc!ona�o ve�e���, ,',1,9�tlflOando de .. ,lte'ntique, de \Olfvéira
zam as funções o �� .S. ;),�,; .e 'R'.,e,.cr:ea,tiV$'.'8','"OAa' Am .·,za·�esau requerlm-enio, denfOu patente, q�e, -elllt ibsolu-, Cunhá e de AmeHI�c'Soa. -

. _,__ .
. .

to quer p�ejudic8r 8' Estrada Corupa -',São ;Bento, :res Cunha'.
'

, ,e "

fissemb/éia Geräl Oróinári(J'"
pois é esta uma Estrada Estadual e a outra é Mu- Ela bÍ"àsifeira viúva '

ni�ipal. Com a ,palavra, o' snr. D�r.v�l ::Marca'Uo, industriária, âomiciliad� � PeJo presente ficam convidados os. senhores
IÍrlzou, que a Bancada do PSD apOIa mtegralmen-:e residente neste distrito

---------- socios deste clube para a,Ässembleia Geral Or-
te O �1u.diQ� rElq�er�ineQ�o, esclarecendo que, o snr. 'á Estrada ltapclí, fiih� , dinarillJ a, realizar�se no di, 27 de .J.aneiro ás 14
PrefeIto tera o máXImo mteresse para ,.reabertura de Paulô Junkes' e de I; ft.: I "'À_' '\ horasiem sua, sede social em Estr. Itapocú-H,ansa,
óu cons}rução da �encionada Estra�a. S�bIÍ1etido 'RosaUa Fodi Junkei.

. I�eg'uclo afim'4e deliberare.m sôbre a se.guin�,e ordem �!l dia:
á votaçao o requerImento em questao, fOI aprova- t 10 .

.;.;... Prestação das, Contas
,do unanimemente. Em seguida pa81!10U�Se á Ordem E para que chegue ao co·' U rgen e 2°. '_ Eleição da nova dire.toria'
,do Dia: Lido o parecer da} Comissão de Legisla- nhecimento de todos, maódei 30. _ Assuntos de interesse Geral.
ção e Jüstiça, ätinente ao requerimento da Firma pas�ar o presente edi.tal que. Vende-se uma casa de

'

.AVISO': Não havendo' numero legal Da hora
Tribr�sil Ltda., foi aprovado unanimemente em 38. sera publicado, pela Impren-, madeI'ra, �perto d� cI'da- . Á"

,e U'ltl'm'a' ,dl'scu's"a-o, l'nc1us',v'e ..
'" 'emenda .requerl·da" t d aCIma. mdicado esta realizar·se-a em 2a• Convo-

., sa. e e.m car afio o.n � sera de: com' 3 ou 6 morgos ã 1'/2 b' ó' l'
pelo vereador snr. João Lucio da Costa. Livre a afixado dUlant� I � dl�., SI de terra. '

caç o
.

, ora ap s com qua quer numerO.

palavra, obteve-a o vereador snr. Artur Müllert alg�em soub�r de algum 1m- Tambem troea.se à ca-' Jarag.uà do' Sul, 9/1/57.
"

solicit�ndo informação, para qual Oomissijo foram �ediment.o acuse-o para os
sa com 3 morgos por

' . �. ERVINO MANSKE
enQaminhadolil os requerimentofil das Bolsas Esco- bns legaiS.

.
outra na 'cidade.' • ' Prtl$idente

lar'es, sendo informado pelo snr.' Presidente em AUfl EA MQLLER GRU�BA Imform,ações com 'o sr.
Exercicio, que encaminhou os mesmos á' Comissão Uuclaf Bernardino H. da Silva.
dr. Legislação e Justiça. Solicitou então o snr. Ar-Itur Müller que a respectiva" Comissão sé reunisse�'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':

amanhã á noité, dia 9 �e ,Janeiro, ...afim de delibe
rar os aludidos requerimentos. Näda lIlai,8_ have:p
do a tratar, o·snr. presidente' nem exercicio ,ncer
rou a sessão, convocando os snrs. vereadores l2ara
o pr6ximo dia 15, oom a seguinte Ordem do Dia:
Trabalho das Comissõel!l. Não compareceu á pra- completo sorti.ento com" - 8 -

sente sessãô', o
�

vereador snr. Raimundo Emmen-
12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos

doerfer. Sala das Sess6el, em 8 de .taneiro de 1957. naci��ais e estrangeiros

,(as8.) MARIO NICOLINt . ,

Pianos ,- Harmonios
JOIO JOSÉ; BE;R'tOLl Instrumentos -pl Orque�trt. ij:::=-=:::::::::"::::::::::::::-.::':::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::i

, FIDELlSi' \Vo'�F BaDdas e Jazz - Bands: if';- . 'li
Violinos - flautas - Clarinetas '.. I'

if:.:::::::::��=:::::===::::::=::::::::::::a:·__....=::::==::::::::::::::� :�i�:teTr�::�::s-c��:�:��� II IrnnSDórtes ßéreos Cqlarinenses S. ß. !i
..iI IDlo" EllICIBI J[�J[JfMLANN fi E:e�I��' ����'��:e��R ii II
..�.i MEDICO «;IRUBGIÄO .II!

DO RAMo v. S. encontra para prontra entrega na II
T� C<

·n
Fxpectição "LYRA" Musical de Paulo Kobs :: ,Agente local: SEROro THOMSEN I:

ii Formado pela,s Faculdades de Medic,ina das Univer- fi -' . ..il. - Escrl'to'rl'o Te'cnl'co-C'onta'bl'l "Thomsen" - I'I!.• II SAG BENTO De SUL - Calxa,Poalc;d. 39 - S. Catarina

li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre !l ============_õ-__=-=-=-======õiii: li Rua Mal. Deodoro da, Fonseca i:

ii
.. -- - II (enfrente â Prefeitura Municipal) !!

ii CIRUROIA - SE!NHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS B ii _ ;-'

'

·

II
ii CLINICA GER1\L ii Aceita encomendas e cargas, para qualquer li
ii LODga pratiea em Hospitais Eorope,os Dr'. lurl11lo Barreto d'e AZIvedo ii localidade do país, cpm fréte pago e a pagar !l
ii ii e reembolso. ii
,ii Consultório e residência: II ii
..

.. !

I I
ii Vende passagens ae'reas da TAC e Cruzel'ro ii

g TeL' 2'14 _ Rua' Preso Epitácio Pessôa, 406 '.:..:.' ..

. ii ii
ADVOa DO !! do Sul, à vista e crediário, para qualquer II

:.:.'
CONSULTAS: ii ·.il. localidade do país. ii

I h d 8 1/2' 11 h Escritório no prédio fÁ Comercial LIda) A.TENDE à venda de 'passagens lIéreas ao ii
ii Pe a man ã: as as oras ii ii
II

' i: Rua MárechaJDeodoro da Fonsecá N0. 122 II exterior, pela Scandinavian .. Ibéria - Swissaj.r. ii
ii Pela tarde : das 14 1/� ás 17 1/2 horas !i li ' n

:I. . II laraguá do Sul ii 'Informações departamento de Turismo TAC I tiii Atende chamados tambem à NoJte ii !1. .::
li ji ..

··�.I _.._.:....__ __ __ _!,,__ •.••••••••••••••••_._ ", ••••••__••••_.._ _ _._!!!!- _ -_ .•1"".•�::::::::::::::::::::=::::::==:::::::::::::::::::::::=:::."::=:::::::::::=::::::=::::::::::::::::;1' •
-- -

.
- _._

Ata da: Reunião,' Ordinária de 8·1-57

Instrumentos' de' -Musica

Dr. Waldemiró .iVlazurechen
.. ,

()&8& D. SAUDE

A
.

Diretoria do 'Clube Agua Yerde
.

convida" e
comunica à todos ,os seus distintos·associados,
que de acordo com o paragrafo I do Capitulo IV,
estatutos d9 Clube, ii Assembléia Ge'ral Ordinária
térá lugare no Safão Boa Esperança, dia 3 de fé
'vereiro próximo vindouro, às 9 horas da manhã, '

onde será deliberâdo sôbre a seguinte' ,

ORDEM DO DIA:
1. ..;... Pr.st�çãO de Contas' da Diretoria' ' -

'2;, '_ Eleição da Nova Diretoria'
'

3. _ Assuntos de interesse social.

J�raguá do Sul, Janei�o -(le 1967.
.

ERWINO MENEGOTTO - Presidep..te,
• PRISÃO DE VENTRE

ESTÔMAGO, FiGADO tiNTESTINOS

"",NOTA;' Só terão ,direito ao Voto' os sócios
quítes oom a tesourarià do clube. .

. ,pe, acordo ((om o ar,tigo 9°.: dos.mesmos es

tatutos, se na la .. cODvöcação não houver numero
legal 4� .ócios que é um térço d08 sócios quites,
a aSB:e�bléi�, J'ealizár-s'�-�J �e�a' 'h,ota após C()1l,1.
qualque.r. J)um-ero. I.

'

, �. � ..' !.
, ,.

' ',. '. : -

0, ,�\ � ._" "

, Em Geral, especia'lmente
Gaitas '. , Aéordeões

Rua Prelidente E-pitácio Peaôas N°. 704

(antíga residência de Emanuel Ehlers)
qiniça 'geral médico

.

- çirurgia de adultos e crianças'
Parto� . Diathermia On.das curtas e Ultra-curtas
Induto.termia - Bisturi-détri�o . Electra-cauterização

- Ráios Infra-ver:melhos e azuis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'''I-D'''' O maranha-O perspeenocs Umnovopasso Auxilio aos
V � � �w .

na luta contra 'desesperados

d·
-

t· t··
... oCancer . davida

e· aGOn eelmen 05 ImpreDlSIDelS NOVA YORK - À B!:::,)Alem�::�,i��zed,:ctencta acaba de dar ou-

Pede O TRE tropas fed'era-Is para
tro passo que relves es- d:e ..ß��:�es.: �::i���

..

"

I
c1areça novos L!s?eCIOS .do cas" (organizaçiio epís-processo químlco bastco ..,

.garanti r a .posse do vice govérnador na vida nomal e anormal, eopal) estão levando a'

.

-, I inclusive que poderia cha· efeito um plano que tem

_ mar-se de "Brros quími- por fim estacar a oada

"10 _..; Os deputados mente o candldaro a' vlce-
'

I
-

"
.

I f' d coe" no crescímenro e de- de suicídios que se verifi-
K .. ... a proc emeçao, empossa- enormen e, a Im ' e que ea atualmente naquelef e d e r a is. maranhenses governador, o er, Alexen- rão o candidato Alexan- o orgão maranhense pres- senvolvímenro do' cancer. .

I f atra-
Newton Belo e Cid Cer- dre Costa. 'dre Costa no cargo de tesse

, informações a res- Esse passo consiste' na pais." sso o azem

valho, bem como os srs. vice-governador. peito. O TRB respondeu produção sintética em tu- ves de conversas pelo
Renato Areher. Líster Cal- Sendo manobra ilegal' ao TSB que éra necessé- do de ensaio dum com- telefone.

das e Rodrigues Costa, - acrescentam - teve ínl- RIO - Prosseguindo nó rio o reforço de força fe- posto que parece ser Iden- _---------=
óra em São Luiz, telegra- cio com a consulta à co- julgamento do pedido de deral para o interior, pois neo em todos os sentidos
faram aos matutinos ce- missão apuradora sobre a envio de tropas federàis, sentia-se inseguro com as ao acido rlbonucleico, ele
riócas declarando que o dlspensa das eleições su- feito pelo TRB do Mara- tropas estaduais, incumbi- mente qunnlco fundamen
Estado' está possuldo de plementeres para vlce-go- nhão e adiado à ul,lima das da vigilancia dos tal oa vida, presente em

grende intranquilidade, sob vernador. A consulta será reunião, decidiu o TSE cartörlos eleitorais. A Alta todas células vivas e bac

perspec!ivas �e. a�ont�ci- respc:>ndida af�r�ativamen-.· co�tra o· voto_do sr. �Ii- Côrte não aceitou as es-
terias do ser hUJl1ano. Os

mentes rmprevrervers dtan- Je, vísro a maiona do TRE verra, dele nao tomando . _.
resultados de trabalhos

te da confirmação. dos ser composta, no momen- conhecimento. O julga. pllcaçãee e deixou de to- que conduziram a esse

boéros de que o TRB
I to, por "juiz�s pOlitioosl mento do re.curso foi con-]

mar conhecimento do pe- passo Ião importante to-

procura diplomar ilegal- íecíôsoe, que em s�guida· vertido em dili'fencia an- dido.
, I' ram anunciados pela So- -----------..

ciedade Norre Americana
::- _

eontra o Cancer. 05 tra
balhos foram realizados
por um grupo de homens
no Hospital Belevue da
Universidade de Nova

. York, sob a direção do
dr. Se.vero Ochoa.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AR
RECADAÇÃO E BENEFíCIOS, de conformidade

.

com a Ordem de Serviço n", 2.6!8, de 2/4/56 e em

vista do processo ns, AC-15t.825/56, designou o

sr. ALDO PRADA, como correspoadente do Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciá
.ríos para os munícípíos de Jaraguá do Sul e IGuaramirim. '

-
'

, O sr. ALDO PRADA acaba de instalai' seu I
. escritório, nesta cidade à rua José Bonifácio, 117'1onde atenderá, díäríamente, das 14 às 18 horas,
a todos os associados.

ausente até
30 . de Janeiro

Ajudantes
para fundição

\

procura-se
....-.

Cia. �aquinas Famac

MAGRO,5.

FRACOS

Instituto de Aposentadoria.
e Pensões dos Comerciários

Dasignação' de _ Corr8spondlnte COI'iTÉM

-

sAO PAULO -;- Maria A operação é pois uma operada uma outra crian- carinho espeCial por parte
� •• I de Fátima MinoUi,' com correção plástica, recolo- ça em idênticas oondições, das enfermeiras, médicos

16 dias de vida é uma cando o coração em seu que já leve alta. A meni- e irmãs do hospital, mar
menina robusta e se en- devido lugar, desafogando na Maria de Fátima, foi cou a presença da garôta

-

contra na Cala de Saúde o pulmão. transportada de Araraqua- que tem nome de santa.
Matarrazzo, onde foi ope- Segundo CISO num mês ra para esta capital, em Embora

.

se tratando de
rada, pelo professor Ve1r- aparelho espeCializado e intervenção das ma'is de-
gilio Carvalho Pinto, com BiL se tratando de ca- até á manhã do dia 11, Iicadas, o sucesso da mes-
a assistencia do ptédico so raro, e interessante fri- quando foi "conduzida pa. ma está assegurado, se
Plinio de Campos No· sar, que. o caso de Maria

ra a sal,. de operações gundo' declarou 9' médico
gueira. de Fátima é o segundo . '.

.

"Plinio Campos Nogueira
Nas.ceu em Araraquara, nos ultimos dias. Ainda permaneceu numa IDcuba- pois as condições pré

onde residem seus pais, na semana passada, foi dora tipo "!solete". Um operatorias são (Ie me�ho-
o sr. Aquiles MinoUi' e

\
res possiveis. O cirurgião

dona . Teresa Lugenikis \Íergilio Carvalho Pinto,
MinoUi. 16>_ -_�__� SlMiMSI!BI!8I_ ._, que' realizou a operaçãd,

A.
presentando

anormali_.I' FOTO PI .ZE·RA é espe�i�lista �o assunto,
dade de respiração, a pe- .

�
, fendo Ja reahzado CQm

queninél Maria de Fátima, DEFRONTE Á PREFEITURA - JARAOUÁ DO SUL êxito inumeras interven-
foi examinada em Arara-I Fotorrafias em Geral _ Fotocopias de Documento8 _ ções do g�nero.
quara. onde também foi Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acelsórios
tirada umá radiografia.
Constatou-se que a peque-

A pedido; ate.de a domicilio e tambem

nina era portadora de uma .
I
eml localidade. 'riziDhas E le\lado a'1.113

"hernia diafraamáfica", ou . I'er
-

!
,

dseja, no dizer do povo;=�.�I�� O numero e
nasceu com o coração do lm�m:s=�
lado direito. Casos como B@ CLINICA DENTÁRIA· - RAIOS X II missionários Balistas
o presente são raros. Sigo O O C b O'A

· �
����:rr�5m��S cr�a,v��: r. sny ,u as

. ,.qulno fi e(SNA)
- A no�eação

antes do aperfeiçoamento I CIRURGIÃO DENTISTA I. =
d 18 nOVOi oprenos em

ú==:::::::.;=::::::.:::::.::::::==:::::._-::::::=:-.::::::..-::::::;;;=:::::::::::::;::::=;� da cirurgia. Falando á m dezembro ultimo ele,vou
ii I'•••• e I " "8S e_ , 1188 ii reportagem, o médico Pli· CLiNICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTESE � a 1.113 o numero de mis-
i! II nio ·de Campos Nogueira - IrltllDeRtos de canaes s.� cI,ntrlle rllllolrifico -� sionários da Junta de

!.·.II ,_ JARAGUÁ DO SUL � li explicou que há uJIla su- Noemas Dontes má,ei. eil .ier.iull e oura .1.litla�o Millsões' Estrangeiras da
i! bita no hematorax esquer- H O R Ã R I Oli iii do e consequentemente ..U1BA- _ das 8. às 12 s:a:z Convenção Batista do

II Medicamentos e Perfumarias : .

. '''ft� Z8S � ....

=.:Ii. fi uma "atelecfaria pulmo· TARDE - Atende com horas Marcadas Sul dos
.

Estados Unidos.
=.1 Simbolo de Honestidade ,I! nar". Se não corriaida a O ú d

-

C f· P t I' Ö' Residência e Conllultório ao lado da n mero e nomeaçoes.
ti on lança e res eza I':. anomal.ia., li criança ,tem 1956 h 12n Prefeitura Municipal _ Fone· 220 em c egou a 1,
ii A que melhor lhe atende ii poucos dias de vida, 'vin- o que constituiu um ·'re.
li· e pelos menores preços 11 do a fdieeer pela impossi· SANTA CATARINA cord". O alvo para este.
�::=:::===::::::==:=:::=:::::::.-======::::::=::P bilidade de respirar. '\ ano é de 130.

\

Agradecimento
e convite para Missa

t indicado
nos C&IlO8' de
fraqueza. pali-.

, des, magrea e

fastio.
Em nUa fór'

mula e D l r b III

Vanadato de

sódio, Licitina, Glicerofoafatol,
Pepsina, .DOZ dlll Cola, etc., de

ação pronta e eficaz Doa caS08

de fraqueza e neurastenias. Vana
dial é indicado para homena, mu
lheres e cria�oaiI."Hndo.. Iua fór.
mula licenciada pela Sa.w. 'Pu
blica.

Dr. (rieh Kaufmann
EICELEITES

ELÉMUTOs TOIICOS

I Fósforo, Cá190, 'rsGniato
e Vanadato de s ó d i o

'VANAOIOl.

Tonlco dos convaleulntes
Tonico dos· desnutridos ,.,

n=:::::::..:::':::::::=:::::::::.-::::::::: : ,Os Pálidos, Depauperados,•••';1- '-;••••

:1' .Venele-se "ii Esgotados, Magros, Mães
.. I' que Criam, Crianças, ra-

li Um 9h_ã_0_de casa !l quíticas, receberão a to-

i! Uma Motocicleta !i niticação geral do orga-

li Uma _bicicleta ii I
.

nismo com o

�===::; ··::::_::)I S_-a_IDl_g_ll1l_e_IDl_O�
Escola Jaraguá
A direção da Escola Jaraguá avisa aos srs.

psíe que a 12 até 15 de Fevereiro de 1957 termi
nará o prazo para as' seguintes matriculas:

1. - 2. - 3. e 4. anos primários;
crjanças para o Jardim da Infância.
Pede igualmente, a direção o comparecimento

dos ars. pais de alunos para uma reunião, a rea

lizar-se à 6 de Fevereiro, com inicio às 20 horas,
numa das salas da Escola, afim c;le serem tratados
diversos assuntos de interesse da Soe. Escolar.

A Direçào da Escola JaNlguá

.\

A menina de,IS dios linha
.

coração do lado· direitoo •

Operada com sucesso em São Paulo

A Familia Müller comunica a seus pa
rentes e amigos o falecimento de

Delaudina Müller Soares

ocorrido no dia 14 do corrente, nesta cida-
de.

.

Agradece de coração as manifestações
de pezar que lhe foram feilal$ e bem assim
a08 que acompanharam a falecida até sua

ultima morada, especialmente ao fev. Padre
Orlando, pelas confortadoras palavras e as

, enfermeiras, do Hospital São José, pelo ca-

rinho com que o trataram.
\

Outrossim, convidam para a Santa Mis
aa, que será rezada por sua �lmà, na Ma
triz local, no dia 21 do corrente, as 7 horas.

Por esse ato de caridade, antecipa
tambem seu agradecimento.

Jaraguá do Sul, 16 de Janeiro de 195.7.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "Correio do·.Povo"
Brasilien und sein

'

Weizen Eine Million,'Dollar
luer Suez-Kaaal

Raeamung SANGUENOL
CÓNTÉcvi

, EXCELENTES

ELEMENTOS 'fí)&4!COS

I

Apotheke "Sobulz"
JARAGuA DO SilL,Telegramm - Nachrichten sprechungen der Regie�

aus Porto Alegre melden rung - die er gutglaubig
dass sich die Weízenland- in seinem Bezirk weiler
wirte von Riö Grande do gegeben habe - gehal
Sul erneuert an den Herrn ten werden.
Bundespraesldenren wen- Die Viação Perrea do
deren und ihn gebeten es Rio Grande do Sul teilt
moechten schleunigst die lhrerselts mit dass sie nun

erforderlichen Massneh- 68 Sondergueterzuege ge
men getroffen werden, um bildet habe, die insgesamt
den Weizen der letzten 469 Waggons haben u.

Ernte endlich abtranepor- eusechlteselích We i zen
tleren zu können. So z.B. transportieren sollen. Wie
erklaerre . der Praesident man ferner mitteilt gibt die
der União derWeizenbauer Leitung der Bahn' aus

von Cachoeira" er habe druecklich bekannt dass
sich niemals so bescheemt die Zuege ununterbrochen
gefuehlt wie jetzt, da er im Dienst des Weizen
einer der. Foerderer des transportes stehen werden,
Wlizenbaues seiner Ge-, bis. auch der letzte Sack,gend sei und nun erleben Weizen in den Haefen
muesse, dass keine Ver- sein wird. Hoffen wir e�.

MeDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten, Preisen bedient.

Die Agencia Meridional
meldet eus Keíro dass,
wie ein Regierungsspre
cher vor der Presse in
Bonn mitteilte, hat das
Bundeskebtnen in seiner 1'====================11
Sitzung am 9. ds. Mts.
beschlossen, eine Mlllíon ---.------------------
Dollar fuer Raeumung des :- --.
ôuez-Kahals beizusteuern.
Der Sprecher betonte, dass
dieser vom Kabinett ge
nehmigte ,Betrag eine
freiwilige und einmalige Entrega de obrigações ao p o r t � d o r
Zahlung ,darstelle. Das .

*'"

Zahlungsangebot sei aus- I A 'Agência do BANCO INDÚSTRIA E
serdem mit dem Vorbehalt COMÉRCIO DE' SANTA CATARINA S/A.,
verbunden, dass der Betrag désta praça, está autorizada' pela "Petrobräs'
auf speerer fällige Kanal- a fazer a entrega aos contribuintes do exercí-
g e hue h re n angerechnet cio de 1954 das respectivas "Obrigações ao
wird. Bundeschef

,

'von .. Portador", emitidas por aquela Companhia,
Eckardt fuegJe ergän�end 'bem como a efetuar o pagamento dos di.iden-

B R I E F K A ST E· N 'hinzu; d�ss díe eineMillion '

dos referente aos dois semestres de 1955 e ao
" 'Dollar in Vorschusszab-,', primeiro semestre. de 1956.

"

, lung darstelle, in welcher Os ínteressados deverão procurar a Agên-
A. K. � JARAGUÁ. Die zwíschen Arbeiregeber Form dieser 'Betrag später oía local do "Inoo", munidos das respectivas

und Arbeifsnehmer beschlossene Abkommen sind frei auf dje Kenelgebuehren "Quias de Reoolhimento" do exercício de 1954.
von irgendwelcher SeilOeVerpflichtungen.

"

angerechnet werde, sei O prazo de entrega termina a 15 de Janeiro
R. R. - JARAGUÁ.. Laut der durch das Erzte- noch nicht bekannt. I de 1951.

hungs-ôekretarlet unseres Staates veroeffentlichte
'- . -=

Bekanntmachung, w-erden in diesem Jahre keine neuen

$chU!·S1ipendium erlassen.
.'

L k 1
.

Was den munizipalen Stipendiums anbelangt, O a es
scheint es uns dass die Frist am 31. Dezember ab

gelaufen ist, denn alle schon eingereichten Gesuche
wurden der zustaendigen Kommission. unterbreitet.

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de só d i o

Tônico do.s convalescentes
Tônico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados
Esgotados, Magros, Mões

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberõo a to

nificaçõo geral do orga
nismo com o

Pllrllel Brasileiro S/H. Pelrlbrd'z

'Sanguenol

Particip�ção dos

Protestantes aa

Exposição Universal
I

de Braxelas

Sierbelall. Im Alter von 82
Jahren verstarb em 14 ds,
Mts. in unserer ôtadt die
Wtwe. Deleudína Müller
Soares. Die Verstorbene
war Witwe des Martinho
Soares und Schwester des
Herrn Artur Müller. Si,� hin
terlässt einen Sohn, Herrn
lleinaIdo Soares, _ �ohn.
heft 'in Mafra.

São Seltaslião-Fesl." J��aguá
do Sul feiert heute, rradl

tíonsgemaess, das Fest
"São Sebastião".
Die diesjaehrigen Pest

llchkelten finden im Neu
Bau des Hospitals statt.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBOIGUEIRA MINANCOßA pr�����nt;-be�a�!�:��
Vermitugo suave e de pronto ricamente fraca '(75.000

eleito Dispensa purgante e dreta l sôbre 8.'500.000 habítsn-
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- tes), mas cheia de diria

ME 1 mismo, faz, planos imo n, ,2, 3' e 4 t t � .

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! 'por an '8 P'í"ra, a partI
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I
eípação dos evan,gélíeosremédios na ExpOSição Universal
de Bruxelas, que serâCompre "boie mesmo- uma, LOMBBI6Ut:IU

,

'I
rêälizâda em 1958, é paraIUIfAIfCOBA para o seu ülhinho.'
a qual se esperam UDI!!E um produto dós Laboratórios Minancora 30 milhões de visitante.

,

- J O I N V I L L E -

Os protestantes belgas
,

reservaram lugar no
ji�.·•••••4• ."'••••••••• .:a•••..•••'"••••••..·.:..:u:..·....i•••••••••••-:-J".....4..'"i .... .t•••• .+..w••••••••�4\... centro da Exnoeíeão e,-1/ "!... '.,

y ,

-�.: ClfDiea de 011101 .. Ouvl.os - larlz e Gargaota

=j esC'olh,eram uma, "ma
=

D._.�"'••• '._ = quette" de linhas mo

� DO ••Q�. �� �, � I dernas, que um arquitetol� MODERNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA =' belga diz ser o melhor
.;....------- g A melhor aparelhada em Santa Catarina ' = de todos os projetos

E'rdoelquellen im. f= Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" g apresentados até agora
:

- J O I N·V I L E -
, B A construção custarâ 4

! A G' bl' t :ob.
-

,

t;::: milhões de francos belmazonas- e e ll:;...·..· ..,r· • ·,··_ • • • .. • .. • • •• li,
gas. Mais 2 milhões serão

Diei Agencia Meridional

I
necessários além dêsses

berichtet' dass in Anwe- Dr. Francisco Antonio Pícdeae 'durante os 200 días em

senheir des Herrn Bundes- '

::M:�DICO que estarâ aberta a Ex
praesidenten Jus c e I i n o

Cirurgia Geral de adultos e criançab CU- _ posição, para' fazer fun
Kubitscheck in der Haup-

, nica Geral _ Partos _ Operações _ cionar o pavilhão. Ha
stHdt des Staates Amazo- S H verá uma capela plua

II Moléstias de enlloras e omens.
medl'tafta-o e recolhI'm"ennas, Manaus, die Erdoe .- D � 1'J. d' d ,�- y

ff II' ,-speCIIl $&a em oenças e crliZnças to e para serVI'ftos r"ll'raffinerie' o izie emge- Al 'd HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS y '"

weiht wurde. Wie wir
ten e no '

giosos em diversas lin
wissen steht sie schon (Clara Hruschka), dás 9 as 12 hs. HOSPITAL

gual!!, informa o mensário
T d d' �1!lJII'clien BeIm'leotum Z B' b II JESO,S DE NAZARÉ dali 16

as,
18 hs.,

I "Cristianismo".,Wah�: �:ch s�hr e:.�:r�� U 'uu f II u ��� �t:r��r E����de�t���e co :RU ptA - 8ANrA CAr.A.:RINA
I

im Kalender !Stehen, mel-,
"O"

.

Of'
'. I" nach den Staaten des

. - _. - -
• - � -

''''ß'

-

den sich schon jetzt 'die Der
. larlo. Ic�a Nordens und Nordostens 1ir

- - - - - - -

-. } Proibiçãoverschiedenen partei-poIi- veroeffenthcht lO semer des Lande8. � f Celso Bpanco 1,
tischtn Bewegungen. So- Ausgabe vom 14 ds. Mts, Laut Bericht, destilliert

'

'

mit trifft das Interesse die das Gesetz n. 1,629, wel- diese Raffinerie taeglich Despachante Adualteiro

Wahlen, des neuen Staats-I ches �ie Ausgleichung des 5.000 Fass Rohoet, das " Matriz: Rua Babitonga, Fillal:. Praça General

gouverneurs. ,staa�hchen ßeaRltentums aus der Region von Aguas
- 23· Edif. próprio - Tele· Osório, 115 • Edif; cSalita

In der in Itaiaf, anlmss- .vorsleht. Das Gesetz be- Callienles in Perú kommt. ,.fone, 213 • ex. P., 35 • Julia» - Apart. próprio, 32
lieh des Besuches des steht aus 46 §, und ent- I • End. Tel. «Branco» Telefone, 4773

Hérrn Bundespraesidenten ,haelt �aemdiche Tabellen I S. Francisco do Sul· s.e. 'C u r i t i b a - ParaDá

Jus c e I i n o Kubitscheçk, fuer d�e. Neuen Ge��elter leiO 'lungen elOne' Brl'.IO_ I, � Importação - xportação e Cabotagem
wurdén verschiedene Na- der ZlvIl- und Mlluaer-

O O UO . Quelltõe. admiDistrativos
men erwaehnt und erwo- Beamten lies ,Staates.

I· li P f
' bem como todos os se-rviços junto à AlfAndega

gen, Namen welche �o Ausserdem sind ver� iBnlSCliei ro essors I �
de Sio Francisca do Sul, são executados c9m

ziem.lich álle befriedigen.' h' d Abaenderungen pontualidade e prestezo" dispondo pari;! :êste
S

sc Ie ene
Laut aus der' Vatl'kan� I li

"So zBeine cnato-· d St t t d B a � fim de uma organização pe,rfeita com escrito-, ..,

I
10 en auen er e m-

stadt durch dl'e Unl'tedrenoKandidatur r i neu -

h E' t 'I rio e técnicos.
'

,

Bornhausen _ Jorge Lacer-
ten vorgese en, 10 el un-

Press veroeffentlichte Mit-
gen der "Coletorias" und .

'

h' I ,da, od�r Irineu - Carlos anderes. "Coletorias" Ers- teIlung, werden versc le- 1 � Dispõe de páteos para depösito de madeira
Gomes de Oliveira, gegen KI

'.
d

. dene Fresken von Rafael, junto ao quadro da estação e nos trapiches , _

die der PSD: Carlos-Go- �r . a�seJ' sm BIene von
darunter die "SchuIe von de embarque da Conta da Cruz, bem como

o
-

mes de Oltveira - Arflio c;manopo I.S,. umen�u, Athen" wieder' hergestellt. I armazem para depósito de mercadorias em ge- Vende-se,Fontana.,
ItaJl!lf un� JOlOvIIle; Zweiter Die RestauraUoDsarbeiten ral, junto aos ',rapiches de embarques na,cidade.

Zum Gouvern"ur k'"ndl· -

Klasse Jene von �rusque, wurden von dem brasi-
I � � � Em It8J'a" U'm ótI'mo� u Caçador" Conc�rdla, Joa- I'

.

chen Profoassor n. de Enearrega-s8 d8 Embarques d8 Madairas a da outras '

t
.l, '

I t ãdatieren Irineu Bornhausen çabe, Lages, RIO do Sul, laOlS
.

'" K
• , erreno para p an aç o·

(UDN) und Leoberto Leal Videira, Chapecó und C�mpo.s gele�tet, �s5es30r :�' Marca�orias para o axt.eriuur I do BrasO e
I � de café, banana,oereaes,

(PSD). Jaraguá do Sul.' bel der DIre�tlOn. der ,
Localidades ras, ras

com muita madeira e
Aber... bifl/' zur statt- Mussen des Vatikans, der �A lenha medindo 220 mts.'

'

d O b 'C I sl'ch auf da- Studium und �radlçlo
da mais da 20 anos, da sarvlços constal"s

d f 't 'o 000f
'

f�ndung der Wahlen wir ie ue rigen •
o eto· �

• às maioras firmas do Estado e 'as lstados 'i,zlllhis. �
,e ren e por.ló . .o:; undos.

noch sehr viel Wasser den rias" sind in weitere drei die Erhalt,ung RaffaeIscher ii. ç:

Berg herab fliessen. Klassen eingeteilt.
-

Fresken spezialisiert hat. :.. ::
.

= ::
:...

� :: .:: :: :: :::> Tratar nesta gerência.

U.D.N.
Guaramirim

In der, am vorvérgangenen So n n tag
stettgefundenen Vereemmlung, zwecks Neu
Wahl des lokalen Vorstandes, setzt sich dieser

,folg�ndermassen zusammen:

Ehren Präsidenten: Dr. Paulo K. Bornhausen
.

Paulo Wagner'
Vorsitzender: Arnoldo ßylaerdr Inr,
t. Vize-Vorsitzender: Paulino de Bem
2. Vize-Vorsitzender : Rodolfo Tepassé
1. Schrlfffuenrer : Irineu Peters
2. Schriftfuehrer: Alfredo Pasold
1. Schatzmeister: Affonso Wagner
2. ôcherzmeísrer : João Chrasr
Vorstandsrat : Rodolfo Iehn, Evaristo Klein,'
Jacob Luiz Reinert, José Soares, Leo Eugênio
ôocrepps, Thomaz Raimund, Victor Wulf. und
Engelbert Kurk.

P O L I T I K Oie ßusuleichung, im

Proibo terminiInternente
.. a entrada de pessôas e
j animais em minha pro
propriedade, afim de evi

c � tar est�agar as plantações
e abrir as aguas de meu
ribeirão.

c , ,
,

Não me responsabilizo
� pelo qu� possa acontecer
� aos infratores da presen
, te proibição.

I �
���ço Ribeirão Cavalo

2f1 {t.<)57.
� Mário Menel

,
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lD:M����o Y��h 8m.ß"i�r,�,�1�1:� ii
Para a nóssa distinta treguezia 'mantemos em. estoque: . .iI afertl eS.111 811'1

c/ruseíro" Futebol Clube 1,11' Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa .,;'!.;I MI'ssties
_ rotação; para 220/380 V. 50/60 ciclos.' API\RELHOS DE M�D1- U

.

II ÇAO .....,. Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS i!

Leio muitos poucos artigos de jornais e re- u PARA O'.LAR: Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. ',:,1 (SNA) - A maior eter-
vistas, 'mas leio e releio a última pAgina de Ra- IJ OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de li ta, jamais alcançada pa
ehsl de Queiroz n' O Cruzeiro, embo�a discord,an- fi luz, e força de qualquer capacidade. Contad�res OE a prazo.. __ _

.
. II ra qualquer fim pela

do a.s yezes. do. pensamento
da festeJada cro�llsta 'I A nossa seção de instalações aten.dera com presteza a qualquer pedido de !l Primeira Igreji. Batista

brasileira. A:sslm, yelo-lne à m�nte, da� P�f;rtftas"1 instalação de luz e força.
.

. ii do Rio; foi levantado no
uma das últlm.as, que traz o titulo "Dínheíro do li '

'

. ..)) «Dia dás Milsões Nacío-
Povo� a criü�do ali amargamen� ole��ativo �==�=���==��=���=�����==���� na�» de 1956. AtiD�U
do Distrito Federal- e no finàl a aeção conclui com , . essa oferta a expressí-
isto: Futebol é bom, mil a vida não é sõ futebol!

.

\jj'OCE.. ��.A'.MBÉ.M'
"

'.�! va quantia de CN& •• , ,

Carnaval é bom, mal nem tudo é oarnual. Palití-
,

260.000,00, cifra esta que
ca, e18'8_ dizem que é nojento, - mas politica em '

corresponde a um déeí-
verdade é o nosso pão de cada dia. E enquanto I mo do. alvo da Junta de
você povo, eu, n61, tu, eI8., enquanto ladOI não Mislõ.s Nacionais d a
nos interessarmos por politica, vamos' indo de bu- Conv.nção Batista Bra-
raco em buraco, de des6[raça em desgraça. AOPE �o·�g-U IR sileira� Alias, já se tor-

Pois no meu rincão, pensei comigo, há o ear- .'
nau tradicional a delíbe-

naval, a politica, I mas, e o futebol � Perdão, não ração d e II a operosa
� havia o futebol; porque agora já exilte o Cruzeiro Igreja de levantar nesse

dia -especíal a decima
parte do alvo total da
Junta,

Futebol Olube, Desde que nasceu, .emmeados de
1956, mal seguro de sí, o Orussíro cresceu impe
tuosamente 8 hoje é o "rock an roll" da. ju�entu
de masearandubense. :e. justo, o leitor aesím o com

preenderá, ,seja todo o espaço esta vez ocupado
com o nascimento e vida de um Clube de Futebol.
Os mçços que ainda ontem viviam apá'ticos, ssm

.

esporte, apenas agarràdos ao baralhe ou conver
sas de rua, agora dão lições de futebol e até já
falam em Liga, 2a. divisão, etc. E pensar que tudo
começou com aquele jogo' em Luiz Alves. Foi o
primeiro. Ainda se recordam daquela linha de ata

que? Campos, Alfredo, Claudio, Erich e o autoi
destas linhas. De moço s6 o Claudio.. Sim, porque
os papeis do Oruseíro são, os velhos. Começou com

o Erich Rode e Antonio Dalmareo. Bx-lntegrantes
de ex-times compraram uma redonda e a coiBa pe
gou fogo. a- entusiasmo foi tanto que o Dr. Valé
fio ainda: mantêm firme seu lugar no 2°. quadro.
E a mocidade avançou cada vez maís. No 1°. qua
dro somente 3 dos velhos aguentam firm-e. Anto
nio, o goleiro, Ourt, zagueiro e 1'90, centro avante,
Estes são como o vinho. Quanto mais velho, me-:
lhor. O conjunto coeso que já passou por diversas,
provas de fogo, vencendo. a última por 5 a 1, me
rece, sejam aitados todos os seus elementos -. AN
TONIO, espetacular e arrojado 'goleiro. CUR,!, e
LOURENQO, zagueiros insubsutuini.; " INGOMAR� ,

centro-médio bastante: experímentado, uma daI
grandes�iguras; UDO e ALBIO, completam a Ií-

. nha média, aste melhorando sempre, já conhece
, dor d'e segredos de profissionais e aquele trabalha
muito bem no meio do campo, as vezes um pouco
ríspido. A Iíaha de frente é a "maior". Sua carac

teristica é a velocidade. Na ponta direita, OSLIM.
Deve ser o mais jovem, mas tem a .pínta para ser

um grande eraek. Se for bem orientado e nlo pe
gar mâlcara, terá um futuro brilhante em grama-
dos futebolisticos. Tanto ele como o'HORST, meia --- _

direita, levam rápidamente a bola para dentro da
defesa contrária e ali se instalam e aassaríeam, e Botafoao Futeból 'Clube
procuram angulo e voltam, e é aquele espetáculo. .

OUm deles devia ser/experimentada como meia vo- Assembléia Oeral Ordinária M I bH -ESlanto, ligando a defesa' ao' ataque. IVO: como co- Pelo presente ficam convidados "os senhores
-

mandante é completo e quando chuta, "pula gOlei-, sócios para 'a Assembléia Geral ordinári.a a realizar- BE PESSOAS tb USADO CO.
ro porque é no canto". CLAUDIO, ,meia esquerda, se no dia '27 de Janeiro as 9 ãO da manhã em sua

cuja atuação sempre agrada, tornando-se não ra- séde social, (salão Weege) e� Barra do Rio Cêrro, ... RESULTADO O .POPULUJ
ras vezes, o melhor elemento do ataque. VILI- afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: DEPURATIVO ,

BERT, na ponta esquerda, o homem de todas as 1. - Prestação .de Contas.
'

, ,'I

posições e dos sete tolegos. 2 - Eleição da nova diretoria para o período ',ELIX IR 914. At está Q esquadrão de aço. Futebol e bom de 1967. '

sim e se a vida 'não é 16 fute�ol, <) futebol pode ã � Assuntos de interesse, geral. 1 • SIfIUS •• Ta • OB8AIIS.
transformar a vida de uma vila inteira, fazendo' os ,', .

Cvelhos lustrar Bua bengala,. os brôtos adestr,ar sua .
Jaragua do Sul, Barra do RIO erro, 8. .de Ja· O ........ Baoo. o Corava.. •

v6z ,e os rapazes procurar a cama mais cedo, para neuo de 1957. ••....,. 'oe '-ul_o.. • P•••
·

(a) ANTONIO M. CORReA PnNItIa .........O..............
aos domingos, todos juntos, gesticularem, gritarem Presidente do BotafoO'o Futeból Clube. ...- CepeIN. Qued do Cabe-
e retesarem os musculos na pratic_a de um sadio e"

-

esporte, legit,imo esporte nacio.nal.
.. Aborbt..

G M I
. CoM o MêdIco

,

\ • Por'.. II
• I

I Dr. Feraa.do A! Springmaan ..... o pop.a., d.puratlvo

Aceita-�e Informando Interes.�ados ELIXIR ,914I Formado pela Faculdade de Oiencias Mé� t••,. _ .,......... Airada.
- SI VOCe quizer vender qualquer causa dica. da Universidade do Distrito Federal ... como Aprovado co-

como: terrenos, chões de casa, casas, ranchos, mó- Vbl lIédl Vl gl fi raI P te .
.-0 ....IlaI DO tratemento da SI·

veis, moirões, madeiramentos, carros, carroças, tró-
ea ea - ror a e . �

.

ar 8
Flue. REUMATISMO da 'me.

lias, animais, arados, moendas, alambiques, batedeiras, Consult6rio e ResidêQcia: Rua Preso Epi. ai. 0.'..... pelo O." S, P '.

'tratares, motores, bicicletas, vitrolas, radiOS, maquinas, tAcio Pessôa n. -206 \ex-residenoia de dr.
estabelecimentos comerciais ou industriais, enfim todo Alvaro Batalha).
aquele movel, imovel e utensilio, usado ou não, que Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18' hs. tF=--===:-.:::::::=:::====='=====:::==:::=:-�
vossa sl"nhoria deseja desfazer-se por falia de ser- •- '" - IE, - III .. III- III -" - III _. • - '" - IE, - IE'_ II II lD> '11'1\ � "Ir lf1\ TO> 18 Y 16 TI» ii
venHa, permutando, com este dinheiro futuras reali- I Atende chamados d.e dia � a noite'I n.. Ir J.( 'lV � 11 \lJI l[]) �

.

� I!zações. .'

ii====......... .... II II
- VENDEDORES, COMPRADORES, procure

-

I!'II RUA:MA.ruloHAL DEODORO DA FONBEOA, 158 1'1,conhecer o servivo de corretagem CANARIO em ----------------------
.

Massaranduba. (Um serviço para bem servir). ( II JABAGUÁ DO BUL BTA. OATARINA II
200 m. milita vargem e mato, casa nova« 280.000,00 ii Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, n
66 m. casa, rancho, plantações etc. « 90.00p,00 'I combustível e. acessórios. ii
100 m. mato virgem . « 86.000,00 b ii
70 m. cf 2 casas (situado centro Vila)« ãOO.OOO,OO r. LUbrificação-carga de Baterias etc.

II
1 ferraria completa cf aparo de' solda « 66.000,00 !I' CONSERTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- II

• II1 Irator 42 HP 6leo crú, cl arado etc. « ã60.000,00 ii MÓVBL B CAMINHÃO. 'I
1 máquina costura

.

« ã.OOO,OO n
. U·1 rel6gio Cuco « 2.600,00 II Á

. "I1 bicicleta « 2.600,00 I! SE,RVIQO R PIDO E GARANTIDO iiMassaranduba, 16fl /57.. �::;::=:::.:==�::=--======:::�--=:::==:::�==�:::!í.
I /

/

C.ANARIO infotma
VENDE-SE

t morgo de terra, casa, nova, (n«1.Vila) Cr$ 260.000,00
4 morgos, çasa, ranchos, (na. Vila) «160.000;00
ã/4 de morg'o, casa e ranchos novos,

.

(na Vila)
. « 120.000,00

DRIr
A SOBERANA D.AS BICICLfTAS

e, 'Mat�rial de

durcdourcs .••
a trcdlelonel

quálidade sueco

- Monark é.

a
.

preferida'
do Brasil.

• NrJ'j LH� �I/CI1/11IAf04
() PA(}AMENrO/

P.oibi�ilo
Nós abaixo assinados,

proibimos terminantemen
te a entrada de pessoas
em nossas Propriedades,
sitas a Estrada Ilha da Fi
gueira, afim de tranetrar, ,

tirar lenha e ração, bem
como deixar as criações

(

soltas, e fazerem estragos
em nossas propriedades.
Não nos responsabilisa

mos, pelo que possa acon
tecer aos Infretores da
presente proibição.
Jaraguá do Sul, 9 de

Janeiro' de 1967.

WALDEMAR MOHR
BERNARDO BEHLING

(.ure leus malet e poupe, seu
bom dinheiro comprando lia

FARMACIA NOVA
118 ROBERTO M. BORST

• que dispõe dermaior sortlmen.
to na praça e oferece seus arti

gos à preços van·tajosos
'Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
��

..

Revendedór .Autorlzado:

Casa .Lo'thap Sonnenhohl

• •

MUDAS
: I

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiras, Ka-

,kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias•.
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo'"
go Ilustrado

Leapeldo Seidel

Corupà
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CORREIO DO POVO Combate ao Comunismo
/

RIO - O Coronél Lu- chada ou "frentes legais",
na Pedrosa, diretor da do Partido Comunista do
Ordem Poli'rica e ôoctal, Brasil.
encaminhou há dias atra-
vés do ministro da Juati- Todas estas entidades
ça, expedíenre ao prest- tem sido obiéro de repre
dente da República suo sentação, ao Ministro da
gérindo o fechamento de Justiça, da "Cruzada Bra
diversas entidades que sllelra Anlicomunista" do
servem de órgãos de Ia- Almirante Penna BoUo.

ANO XXXVII - ,ABOUÁ DO SUL - DOMINGO, 20 DB JANBIRO DB 19'â1· -

Barbeou - se e
antes de ser

leu jornais
.executadoLOCAIS

Ainda os impostos. São, ge- CANON CITY - Colo- denado não havia inter- _.

rals as reclamações COD- Festa �e São Sebastião. Rea- rado - John G iI b e r t posto qualquer pedido Reaistro Civil ß "DIUlrioB fisen�oVle"
tra as' indevldas malere- lísa-ee hoje, nesta cidade, Graham, de 24 auos de de p-erdão, dando prova A M 11 G bbt díe! 1 f t d Sã 'd d d d d 1 1 nrea ü er ru a, Oticial
ções de impostos munici- 8: ra reiona es a e Ola e, causa or a mor- e notave ca ma e mu- d R

. Sebastião, padroeiro da te de 44 pessoas que tismo em todo o período
o e gis t r o Civil do

paBls�tâ 'semana, um colo- Paróquia. ' viajavam em um avião da sua detenção, que
1('. Distrito da Comarca Ja-

..

O f t' 1 d t t d' 1 d
.

d
' raguá do Sul, Estado de

no de Corupa�· nos mos-
s es 8J08 popu ares e rsnspor e no la 0. urou mars e um ano. C'"

ã 1· d d b d 1955 N- ci Santa atarina, Brasil.
trou aviso de que seu im. ser o rea Iza os no re- e novem ro e , ao e emonstrou remorso,
Posto sobre a _ produção cinto do novo hospital. colocando maquina in- tampouco. faz saber que comparece-

,

fernal ba d / D 1 d d ram no cartório exibindo os
agrtcola (conservação de . .

,nas gagenB a ec arou um os a -

estradas), havia sido el- �llYersárlos. Faz�m anoa sua mãe, que figurou vogados do condenado documentos exigidos pela lei

terado para mais de 5009/0. boje os SfS. MariO Tava- entre as vitimas foi exe- que Graham .

era alegre afim de se habilitarem para

Dentro da Prefeitura tem res da Cunha Mello, e· cutado na câmara de e jovial, não revelando casar-se:

havido sérios atrlros en- xli:roce o cargo de Tabe- gás da prisão do Estado qualquer "vestígío de Bdilal n. 4.141, de 11-1-51.
tre Prefeito contribuintes a nesta cidade; San- do, Golorado. apreensão

-

durante as João Julião Inacio e

e mesmo fu'ncl'ona'n'os es
tOB 'I'emaeellí, filho do

G h horas que 'procederam a. Geraldlna Anna de Iesüs.. ,. I '0 T 11" H' ra am morreu cora- 1'1 N '

----------

tes sem culpas pois estão Ir. naCI omase I, i-r .

t
.

d
sua exeeuçao. o mo- Cordeiro

apenes cumpri�do ordene lado Bona, barbeiro à I�s�men et aspIr�n °t p�o. mento da sua separação, Ble, brasileiro, solteiro,
Um -contribuinte colo� Estrada Jaraguá e o me- ó�' amen e .? Cl�ne o e disse-lhe G r a h a m: operário, domiciliado e

no chegou e perg�ntou a
nino Sebastião Bona, n- �. I� que t�e flsPlren-1 "adeus! Obrigado, por residente neste distrito, á

qu�ntia que tinha á paaar
lho do sr. Hilário Bona. dia eb uma dIn� co oca- ter vindo vêr-me, Não' Bstrada· Itapocü, filho de

". A-manha- a Híld a so a ca eira a que d t 1 f P dI' d S fl Ble bresllelro solteiroRecebendo a resposta com
n a sr. I a

estava amarrado. Perdeu
se esqueea e e e onar e �o nacro e e o Ia, , ,

a meíoração protestou Rech, eSPQBa do sr. Ro- . t'd 1
á mínha mulher quando Inaclo, alfaiate, domlcílíado e re-

'doHo Rech os ,sen I os a guns se-.
eg e

.. A d BI b ·1'
., sldente neste dlstrlto emalegando que não tinha .' gundos

.

d
.

d
r r ssar. pesar e a, rasi eira, vruva, ... ,

mais dinheiro Diante da Dia 22 o sr. Levino . depOIs e m:ne- Grlham nada haver pedido doméstica, domiciliada e Garibaldi, filho de Oscar

,discussão foi'chamado ao Spengler, protético, re- �a:a por um guar a a de especial para a sua 'residente neste distrito,' á Karl Friedrich Milbratz e

aabinete
'

do Prefeito o
sidente em Curitiba e a ' n�a que provocou última refeição, declarou Estrada lrapocü, filha de de Maria Fuzzi.

'

.ö , sr'a Ana SCh ldt a reaçao gasosa. h f d daa: A R d J
'

qual lhe perguntou quente .

.
mi, esp?sa .. � c. e e os �uar as. nna osa e esus.

dinheiro linha no bolso. do �r. Lmdolfo Schmldt., Graha� tinha apenas Sablamos que ele gos- Edital n. 4.142, de l1-t�57.
Diante da resposta, foi Dia. 23 o .sr. Dr. Paulo um calça0 de côr bran- tava de saladas e de Alfredo Artur Schraulh e
chamado o funcionário ,e Medeuos,. Ilustre advo- ca no m�mento �e en- carne assada .na grelha. Rosalina de Souza
baixado o imposto alé a �a�o, resldent&. em Jo- trar na cam.ara, de ex�- D.emos-lhe, pOlS, um bom Ble, brasileiro, solreiro,
quantia que o contribuinte mvIlle; a sra. EdIth Spe�- cuçá? DepOIS de t.er Sl- bife, uma salada de l�; operário, domiciliado e

.
era portador. gIer, esposa do sr

.. Le�l- do ligado á �adeJra, o gumes, .frutas e 80rvet-:'. residente nesta cidade, á E para que chegue ao co-

.' no Spengler, reSidente guarda lhe p08 �.mio J?epOIs d,e uma nOI�e rua Benjamin Constant, fi. nhecimento de todos, mandei
C�ldadD. com os .llaldros. em Curitiba: Na mesma ao ômbro e sorriu. O agitada Graham haTla lho de Augusto Schrauth e passªr o presente edital qlle

O IDter!or do Bstado an- d�ta a sra. Gertrudes condenado esperou cal- tomado uma �uch�, bar- de Anna Manske Schrauth. será publicado pela impren:da _cheio. de .
malandros, Fiedler, esposa do sr. mamente o momento da beou-se e leu Jornais; no- , Bla, brasileira solteira, sa. e em cartóno ond� ser�

ladroes, vlgarJs!as e ba- Leop�ldo Fiedler, co- j morte.
. .

tadamente 08 numero�os industriária, do�iciliada e
afixado dUIante I, dias., SI

tedo.res de carteiras.
.

merClant. em estrada
.

Casado e pai d� dOIS pormenores .a respeito residente neste distrito, á al�em soub::r de algum lm-

plz�m 9ue. em FIorla- Sch�oeder.. fIlhos, Graham fOI co�- d08 preparativ�s d� sua Bstrada Jarae-uá-Esquerdo, �ediment.o acuse-o para os

nopohs fOI feito avultado DIa.25 a Ira. Clara denado á morte pelo tri. execução. OUylU_ Igual- filha de Lourenço Felippe fins legaiS.
roubo, no valor de Cr$. Pedrom, esposa do sr. b�nal do .Color�do no me'!te �8 emlssoes de de Souza e de Apolonia AUREA MÜLLER GRUBBA
60�.OOO,00. Bra um� qua- Pedro Pedroni, residente mes de maIo ultimo em radiO sobre o mesmo Martins de Souza. Oticiä
drIlha de 11 malfeitores. em Curitiba e a sra. processo no qual se re· assunto macabro.
Investigadores da policia Milda Vogel esposa do cusou a responder a "Esse homem erá do-
estiveram em Jaraguá ca- sr. Eugenio Vogel. qualquer pergunta. O as· tado de uma grande se- ::=-.--.-- ---- -.--.. - -----.--.- -.---- -::

�fJ:�o� "C�I:i�:�Jo������ le�i:s��i�ãs�. d�s�l�:�: ::���� d!a;��50�ei��ll:� �:�!d�d:h!�!e��:'�u:�::; Ir --OS�-ME·LHÕRES-i
..

····-�Il
que estaria envolvido no cia de Policia de Jara- para a su� mãe. O con· 'depois da sua execução. II i!

r;::�:c�d�r��:a::s�e�tJ�:: guá do Sul. II Tapetes para' automoveis iiO larapio já havia fugi. A todos os aniversa- ml!liiii!li�:II!IiE!I!!IiIiiIE!' !I:=::: .. :r;;;;;a!!i!!i!i!i!iliiiiiii!!l!Elil! li Plastiços para 'estofamentos
.I!!do, mas consta que foi riantes OB cumprimentos I 1'- B' ·

F dpreso em Piçarras. do "Correio do Povo". F b (Sezões, Malárias, _.

II aterIas ·or , que duram mais II
I CuidadQ com eles!'

I
I-J rl-Js Impaludismo

I Pneus - B ·1 G 1 P' II' II
Casamentos: Realizaram- � � Maleitas, Tremedeira raSI , enera, Ire I !!

Falecimento. Com It idade se ontem nesta cidade - CURAM":SE RAPln._AM,ENTE COM -

_
!Ide 78 anQs, faleceu no os seguintes casamentol: ' TODAS AS PEÇAS e AOESSORIOS ..

dia 14 do corrente, nesta Norberto Feiler com a
" Capsulas Antisesonicas PARA AUTOMOVEIS e CAMINHÕES I:

cidade, a viuva'Delaudina srta. Irma Pincegher;

IM.·nan'cora" ii !I!!!Müller Soares. Kunibert Klein com a u
A extinta era viuva srta. Luci Dunke; José Em To�as as Boas Farmácias II BE.E. a el.... I...... IIde Martinho Soares e Köller com a srta. Anna II :!

�::a:�osr�.!r����ü�:f� �::aa eBrt��ã�IVrr:r�� I
É um produte dos Laboratórios MINANOORA

L!,I
Caixa Pogtal, 19 -, Fone, 299

:ii
..

!:.inaldo Soares, re'sidente bastiana Pinheiro da Join9ille - Sta. Oatarina
__

JARAGUÁ DO SUL
em Mafra. Costa. '

.',............""'!!!!l!!E!IIIIIE!a-.._a::l!lElllE_-=z liii
..�_.w__ __ . ..._:..__._ __ff··........"... III _._ _ _ _ __••• w. ._ .

I WASHINGTON, 15 -

O secretário de estado,
sr, John Foster Dulles,
declarou que existe uma

"grande possibilidade" de
que as tropas norte-ame
ricanas tenham de lutar
no Oriente Médio, a me-

.

nos que o Congresso
aprove a "Doutrina Bi
senhowe".

Edital n. 4:143, de 18-1-61.
Pedro Mllbratz e

Lony Streit

,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente em Guaramirim,
filha de Gustavo Streit e

de 'Bisa Wálz Streit.

�================��
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMACO ES,
COCEIRAS,'
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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Pudim Medeiros - A Melhor Sobremesa 'IItl
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afLOS EDENAIS

IUeçlES DO I'

,. EABROIO.

,Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade \

da (lAD WIEllEt HNDU§IruAl - Joinville

I•

I economisa-ae tempo e ,dinheiro.
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


