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VitóriadaUDNnoseleícõee A ALTA DO
d 12 d M

· setôres e recantos do ler foi eleito o Snr. Flá- OOLARe e alO Estado, eficieritemente vio Righetto da UDN com
.

'. contribui para os resul- 1.266 votos; enquanto que
.

tados obtidos. .

; o candidato da Aliança
. Em Guaramirim como Social 'Trabalhista Ro- RIO - Extrema re- I que operam em câmbio,

noticiamos em outro 10- Iando Périca, conseguiu serva está sendo obser- mantêm-se retraídos, em
cal a vitória da UDN foi 653 votos. Em Itá, o can- vada pelas autoridades bora haja compradores

. Maiúcula vitória eon- lo partido presidido pe- eloquente,. e á par da didato Udenísts Snr. Pe- monetarias, no que se de moeda estrangeira,
.seguíu a União Demo- lo eminente Catarinense magnifica administração dro Palude obteve 880 relaciona com o mercado nesta praça e em São
crätíca Nacional, no pleí- Irineu Bornhausen, é bem Estadual, terá o -Prefeito voto�, ao pass.o que o livre de câmbio, agora Paulo. '

to de domingo último, um espelho da' magnílí Rodolfo Jahn, na Oãma- c!indidato da.Allança S�- completamente descotro- Admite-se nos círculos
quando em onze munieí- ea atuação politica e da ra Municipal a maioria, cia� Trabalhíste Snr. Vi- lado. Ontem, o dólar aou- financeiros que o Banco

pios, Itá, Deeeanco, Lau- sadia orientação partídã- para que como vem Ia- törío Henzel obteve 222 sou a taxa de CrI 77,00 do Brasil, a fim de Ior
ro Müller, Urubící, Vidal ria imprimida recente- zendo, continue traba- v�tos, e a UDN elegeu pata venda (cotação de çar o retorno do merca

Ramos, Capinzal, Itupo- mente ás ostes do Brí- lhando para o engrande- ai�da 6 vereadores e a fechamento), pelos ban- do ás posições normaís,
ranga; Piratuba, Tanga- gadeíro Eduardo Gomes. cimento

.

do .Munícípto AlIança sómente u�. �á eos particulares, e de anuncie
,

determína.ías

r., 'I'aíõ e Guaramírím, Tambem, o Govêrno do visinho. I e� D�SCANÇO '!- vitória CrI 75,00 para compra. medidas estãsemana. Ob
a sua Legenda, foi a pre- Estado, tendo a frente o Até o presente momen- Ioí .maiúscula, pois foram A libra regulou, para serva-se tambem que no
terída. pelo Eleitorado, Dr. Jorge Lacerda, dinâ· to, sabe-se ter a UDN eleitos o� � vereador�s saques, a Cri 213,00 e espaço de 10 dias, o dolar
quer elegendo Prefeitos, mico dirigente dos des- apenas perdido nos Mn- e o Prefeito Antonío para compra

-

de Cr$ teve uma elevação de

quer fazendo a maioria tinos do nosso Estado, nícípíes de Vidal Ramos Cunha Lemos. 207,00,tendoasoperações Cr$ 8,60 (de CrS 68,50,
nas Câmaras de

verea-,
foi vitorioso, pois a atua- e TaÍó, enquanto fez em Bsplendí

..

das

vitórias1ontem.e apreaentado para CrS 77,00), ou seja,
dores. ção administratriva ao Guaramirim, 4 dos 7 va-I éstae da União Demoerä- irregulares. de aproximadamente 13
O resultado obtido, pe- Govêrno em todos os readores. Em Lauro Mül tica Nacional.

,
Os grandes bancos por cento.

Nos onze municipios em que se verifiearam
eleições a UDN venceu em sete

..

Câmara Municipal
, o . CASO LACERDA

o caso. dos Telefones Automáticos
Parecer d. C · -

Derrotado o �ov6rno na, lI'Iagna s8ssão do dia t5
a omlssao É tíd t

-

d Ii
.

d t d
'

ra 1 a como cer a a concessao a icença para processar o epu a o caneca
'Com o Snr. Vereador viço, com escadas ás - Votaram à favor· de Oarlos Lacerda 67 deputados da maioria -

João Lueío da Costa, costas, ou trepado em
'

presidente do Legislativo postes, ou abrindo bura- Estrondosa vitória de concessão, 152 senhores secreto, 67 dos deputa- dente Kubitschek. Já 08

munícípal, reuniram se cos nas ruas á procura Democrrcia e da decên- deputados. V o t a r am dos . componentes da deputados da' maioria,
na última' terça-feira os do possível defeito. Não, eía, foi a da Câmara' contra a concessão 132 maioria, em desobediên- não são, mais cordeiri

seguintes vereadores, êles permanecem, cômo- dos Deputados negando senhores deputados. Em cia á's ordena do Presí- nhos tangidos' pela pa
para mais uma sessão damente, . sentados nos licença para ser preces- branco 13". Estava cen- dente da República e do lavra doce do J)C
da Câmara, snrs. Fidélis bancos da agência local sado pela Justiça o De- sumada a derrota do seu Lider, mas de aeôrdo

Wolf, João José Bertolí, da Cia. Telefônica, á putado Carlos Lacerda, Govêrno. com a sua consciência
Mario Nicolini, Martinho espera de que um míla- por suposta

.

dívulgâção e numa autodefesa, vo'-
José Hauck, José Pae- gre restabeleça os cír- do Código Secreto do Oontava o Snr. Vieira taram pela negativa da
qualíní, Francíeco Mo- cuitos ioterrompidos... Itamaratí. de Mello, com o voto de t concessão.

drock, Augusto Silvio
.,

Os trabalhos do pie- todos os seus liderados, Mais uma vez ficou
Prodoehl Erich Batista E alDda maiS, não só nário prolongaram-se mas, pàra surpreza geral, evidênciada a insegu-
Durval Marcatto e Rai� a maiOria dos 'aparelhos pela madrudaga do dia mesmo para a oposição, rança da orientação da4a
mundo Emmendoerfer.

.

se encontram néstas 16, onde da Tribuna, se com a arma do voto á maioria pelo Presi-
. .. circunstâ'Ôcias,mascomo fizeram ouvir as mais ================�===============,Lido o expediente que também, durante o pe- abalizadas palavras. do! .

con�t�u de }elegra�a.s riodo noturno, isto depois representantes· do Go· 'L 'O'C A· Isa gentil senhorita Hane·

e. OfiCIOS, á Camara diri- da meia noite, são des� vêrno e oposição. Afonso' ·lore Gachsch, elemento

gidos,. com pêsames, pelo ligadQs TODOS OS 'l'E-. Arinos e Vieira de Mello, de destaque d� socieda-
faleCimento do.yereador LEFONES, para que o travaram debates palpir PELAS SOCIEDADES edições darem08 mais de canoin�ense. •

�nr. Artur M�ller, fez funcionário de plantão tantes sôbre a matéria . Baile das DebulaDles. Será detalhes _dO aconteci· Para abr�lhaqtar o me�.
uso da palavra o_ repre- (que dorme ao' lado da em discussão. Verdadef- levado á efeito pelo mento sOCIal que empol- mo, seguiU neste. dia
sentante do PSD, Verea- máquina) possa dormir ros torneios de oratória, Grêmio das Orquideas� �a o mundo feminino para aquela. 10ca�ldade
dor purva1 Ma�cstto, que tranquilamente, já que a inteligência, sagacidade nos Salões po Clube Atlé- Jaraguaense. .'

o Jazz Guarany désta Cidade.

r�qu�reu á. �esa, lôsse central automática, faz e con.hecimentos J'ltridi- t' B . d' d" 6 d Pelo Clube I1161'lco Bae,end', Pedem-nos os compo-
dirIgIdo OfiCIO ao Snr .ICO aepe.n I, .ia e

. .. 'nentes· do· iazz Gua a.' .... muito barulho ao ser cos, tiveram lugar no Julho pl'ÓXlmO vlDdouro, vai mUlto �Dlmada a rea-' . "'. r ny,
Pref�ito AMuDlClpal no feita uma ligaQão tele- Plenário. Inteligências o BAILE DAS DEBU. li�ação' da tradicional para por meio. des�a.
sentIdo deste, ent�a� em

I fônica.· fulgurantes a dêstes dois TANTES. Festa do Tiro Rei por agradecer a Dlretori!i,
contacto c!>m os dir!g�n- Em seguida, pelos ve- representantes do povo Ci d é

. j 8'- ·d f t d' E bem como aos demaIS
tes da Cla TelefoDlca ran e o lD.eresse oc Siao a. es a e s- aS80ci'ados d t

.

á.' readores presentes foi no Parlamento Nacional. dós "brotinhos" do Grê- pirito Santo·; . .... .

es
_

a slmp �
CatarlDense, p.ara que aprovado por unanimi· Já iam pelas 3 horas mio das Orquideas, com Como' já é tradição, bca.. agremiaçao, pAla
d�ntro do �ais br�ve dade de votos o parecer da madrugada, quando, referência ao aludido·�llIe. naquele dia, todos os ge�tJlez,!- co� que foram
tempo p�ssivel selam da Comissão especial estarrecidos, ouvirâm os Os preparativos para velhos atiradores, com.

ahi destlDgmd08.
.

r�sta�eleCldas 8S C0!llU- de édis, DurvalMarcatto, deputadas componentes o enfeite do Salão, que parecem ás dependên-
Gratos pelo conVite.

�llcaçoes dentro �a r.ede� Fidélis Wolf e Francisc,o da maioria da Câmara, segundo afirmam as COal- cias do C. A. Baependi, Ealace Tepass6 - WilhelmJ� que por maiS de lu Modrock, com referên- pela palavra do Presi- t d GA' ar d REI '

diaR os telefones auto ponen es o .remiO, se-. P a sau ar � , . Teve lugar ontem nes-
,. .

-

cia ao recurso feito pela dente Holices. Campos! rá uma maravl1ha, estão Pela manha está pro· ta cidade o enlace ma-mátlCos de nossa CI�ad�, Professôra Helena Dias, o resultado .da votaçio. em pleno andamento, gramada a "passeata até trimonial da gentil se-::ã:��m:J::.�e :r:�r��� á Câmara Municipal. "Votaram á favor da pois contam as dirigen- a residência do Rei, on· nhorita Hildegard Tepas-
mente, a Cia. Telefônica

.

..

tes do simpático clube de provávelmente serão sé, filha do casal José-
Oatarinense, está rele-

lilA0'-0 eool,-nu I I· I
.

da mocidáde feminina de ·oferecidos gostosos "re- Leogata Tepassé com o

gando á plano secundá- ur ß nossa terra, com o apôio frigerantes" aos subditos, jovem Eduardo Francis-
rio, o serviço á seu 1:•••. integral das "débuter", e lógo após ao regresso co Wilhelm, filho do sr.

critério em n08sa cidade. . que têm se reunido cons· ás dependências do C. A, Max WI'lhel .

d t' 1·
· Correram rumores sôbre 'sua morte tantemente para feitura Baependi, será iniciado � de sua e���� ::p�i:aTem plena razio o

, da ornamenta�ão. TI've- o Tiro Real. .

.

d d' t , / Y Martha Else Wilhelm.verea or pesse IR a. S. PAULO - Ao chegar nascido em 1917 ainda mos oportunidade em As festividades se pro-I Ao jovem par e seus
As tarifas telefôDlcas, ao seu gabinete de tra- continuo forte». verificar por várias ve- longarão, por todo o dia dignos progenitores os

são pagas religiosamente, balho, o governador Jâ·
CAUSOU E zes,. como os trabalhos para a noite dar-se' � cumprimentos do "Cor-

pelo! assinantes enquan- nio Quadros foi surpre- . SPANTO vão adiantados.
.

posse do novo rei. reio do Povo".
);0 que os seus aparelhos, endido com a noticia S. PAULO - Oau8011 0s finos ornamentos Ao que' sabemos, os

permanecem completa- 'corrente no Rio sôbre e�panto aq�i a noti�ia de nossa sociedade, que festejos serão abrilhan- Aaiversúios. Faz. a n o 8

mente interrompidos, por leu falecimento. vlDda do RiO .. de Janeiro se apresentarão dia 6 de tados por uma FURIOSA hoje o sr. Alvaro Toma-

def�itos de instalação. A propósito de tais boa- de que na Capital Fede.- julho, no monumental e um _ jazz contratado em
seIli.

_

Os responsáveis por esta tos, Janio Quadros_ 41issa ral estavam anunciando Baile, estão entusiasma- Joinville. R Amtanh;lha :rta. �sesituação, nem. liquer, o seguinte: «declarem o falecimento do sr. dissimas com' a realiza- ,Sociedade d� lira. Alvo Ca- b:�:�. Ho:st. °p��'pri�:para "iludir" os assinan- àqueles que noüciarJim Jânio Quadros.. ção dêste sonho de me- nDllba�'r Realizou:se saba· tário da Farmacia Nova.te., procuram fazer os minha morte que ao que· Na realidade, -não houvé nina - moça e segundo do, d�a 11. na cid�d.e de Na me.ma data a sra.necessários reparos,mui- tudo iodica não ter o nenhuma alteração no consta os' vestidos já Ca.nolDhas o tradiCIonal Paulina Garcia, esposato embóra aparentes nas fato ocorrido e tudo la· estado de saúde do go· estão planejados e em batIe. de coroação .da do sr. Pedro José Garlinhas. Não se vê um rei para que nio ocorra vernador bandeirante mãos de habeis .

costu- Madr.lDha _

da Band.Ira ci'a, comerci'ante em Ne-funcionário siquer da nos próximos decenios. que está atendendo ao� reiras. dé t d d
concessionária pe�o ser-' Podem acrescentar que aSluntos adminiltratlvos. Em n08sas próximas ;� �����d� e�adrinha reu Ranos e o sr. Carl

(Cont. nCl ú1t1mCl paglnCl)

Vitória da Democracia,
da Constituição e do
Povo Brasileiro.
Derrota do Govêrno;

que quer arrolhar as

palanas inconvenientes
aos seus interesses ime
diátos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OOBRBIO DO POVO 2DOMINGQ DIA 19·5-1957

I '

::i)=======:::=:=�=:'=:::=======:::==:::::::::=:::===='::'::::=:::::::::::.==::::::\!:...
li Empr" Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. IíO Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de II �rH.Iz: JOINVILLE ii

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de ii iiSanta Catarina, Brasil, na forma da lel, etc... ii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
!
II

II 1=
FAZ SABBR a todos os que o presente edital I' Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros .de alta e baixa ii

virem ou dêle conhecimento tiverem, ou tnreressar ii _ rotação, para 220/380 /V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- li
possa, com o prazo de dez dias, que findo êsse pra- ii ÇAO '- Bombas para uso' doméstico e', tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii
zo há de ser arrematado, por Quem maís dér e maior I' PARA O LAR. Sortimento compléto e Variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- IIlance oferecer, em frente às portas do Edificio do iI OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em. geral para, instalações de n
Forum, no dia 27 do correnre, às 11 horas, o móvel 11',IUZ

e torça de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. li
pertencente a Indústria de Madeiras Cruzeiro Ltda., A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de il
penhorado na Reclamação Trabalhista, que lhe mó- l instalação de luz e força. ii

. H . N 'I E· h H ft H ·1· 'S· � IPveb� . dugo. �ged' nc oetr, erci 10 pezra, e 1:=:::=:::===:::=::::::=============:::=:::=:::.-:::====:::======;:
li alxo escrlmma 6:

' •

----------------------------------------------------------�---

1°.) Uma Furadeira de Corrente - Modêlo
O L H - N. 24843 - S. P. 3t50 Série F M R -

2380 - ano de fabricação - 1953 - da Fábrica de
Máquinas Raimann S. A., de Joinville, avaliada em

O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, juiz de

e-s 65.000,00. �ireit°Cda C:omaBrca .dle jé;lrfaguá dd'o SI�l, Estado-de
Assim será o referido bem, arrematado por

öanta atarma, rasn, na orma a et, etc.

quem mals dér e maior lance oferecer, acima do �AZ SAB�R, aos q�e o presente edital vírem.]
preço da avaliação, isto é, Cr$ 65.000,00 (sessenta ou dele conhecímenro tly�rem, 9�e por parte de
e cinco mil cruzelros), O referido bem, poderá ser ,ELlSIÁRIO .sILVEIRA, por mterm�dlo de seu besten

examinado, por quem interesse tiver, no local em te .pr?�u�ador, adyo_gado d,r.�Àrqull�ede� .�antas, lhe I

que se encontra, depositada, em mãos do snr. Lou- íot dl�lg,da a. p�tlçao do teor segumte. E,x�o. Sr.
renço Gressinger, na Assoclação Rural, desta ctda- D�. JUI� .�e. Dlr�uo. da Com�r�ll de Jarllgua -00 Sul.
de. E para que chegue a noticia à público, se pas- �12) Eltalérlo Sdyelra, braslle.lF�! casado, escrevente
sou o presente edital que será afixado DO lugar Juramentado, residente e domiCIliado nes'a. Comarc�,
de costume, às portas do Forum, e puQlicddo pela por se� ba�tante procurador e advogado, lnfre ass.l
imprensa, na forma da leí. Dado e passado nesta nado!.. tnscríto na Ordem dos Advogados do �ras!l. �

cidade de jaraguá do Sul, aos 17 dtas do mês de �ecçao deste Estado, sob o n .. "387 e com escritório,
abril do ano de niil novecentos e clncoenra e sete. a. rua Marechal De�doro da Fonseca, n. 437, �est.a ESTÔMAGO, FíGADO E IH'lESTlHOSEu, Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. c!dade, .

que quer. Interpor o presente protesto .Judl-
.

(a) Paulo Peregrino Ferreira olal, d,e. conformidade com � .Art. 720 e' seguintes,
Juiz de Direiro da Comarca do Codlgo. de. Proce�60 I CIVil, contra �ertrudes

Confére com o original· dou fé. Dopke, d,: I,dentldade lgnerada, pelos motlvo.s que,
, ". "data vema' passa a expor: to.) que, em dies do

jaragua do Sul, ! 7 de abril de _1957. � mês em curso, recebeu por intermédio do Correio
O Escrivão - AMADEU MAHFUD um aviso do Banco 'Nacional do Comércio S/A.,

ag�nc�a desta cidade;' comunicando-lhe o vencimen-
---------------------- to URGENTE, em data de quinze do coerente, de

um título na importância de Cr$ 100.000�00 (cem mil ...1ii.tii.....lilliilllllllliIIIIi..
cruzelros], sacado centra o Suplicante, pela Sra.
Gertrudes Dopke, conforme prova o documento junto.

M I LH ·0 ·ES 20.) que, surpreendido com tel avlso, vez que não
assumíra compromisso algum de tel monta e muito
menos com pessoa inteiramente estranha pera o ôu
plícenre, dirigiu-se ao Banco expedidor do evlso �,
ali, lhe foi exibida uma Nota Promissória constante
da referida importância e de que' era credora a se
nhora em apreço. 3°.) que, examinando as carecre
rística.s do título apresentado, constatou o Suplicante
não ser sua a assinatura ali aposta, tratendo-se, por
conseguinte; de urna grosaéira mistificação nem co ... ii
nhecendo, ao menos, quem seja a tal credora e nem ii
com ela manteve qualquer transação. 4°.) O peticio- li
nário, afim de promover à conservação e ressalva li
de seus direitos, e evUa.r que, de futuro, qualquer:i Aceita encomendas e cargas para. qualquer
adquinmte do tflulo alegue boa fé, vem protestar, nos !,'i

localidade- do país, com fréte pago e a pagar
termos do Art. 720 e seguintes, do Código de Pro- I e reembolso.

cesso Civil, como protesta, anular pelos meios regu . .iI Vende passagens aéreas da. TAC e Cruzeiro
lares de dir�ito, qualquer ação contra ele

.

intentada. ii do Sul, à vista e crediário, para qualquer
EL IX IR 9-14 Nestas condições, requer que tomado por têrmo o !i

....

localidade do país.,

presente protesto, sejam publicados editais para, ci- li ,ATENDE à venda de passagens aéreas ao
lRofenalve _ .rI8A1e1Do. Airada- tação dd, Suplicada cuja identidade e residência se II exterior, pela Scandintlvian - Ibéria - Swissair.
... coma UtR lic6r. Aprovado co- ignóra, bem como, para conhecimento de terceiros ii
IPC) a&axJllar H trata,mento da SI. interessados incertos e não sabidos. Outrossim, re- II Informações Departamento de Turismo TAC
Flus. REUMATISMO da me.. quer que preenchidas as demais formalidades legais, ::� ._.. __ __ __ _ __..--=.-.--:T:·lAa orie.m. pelO O, N S. P. sejam-lhe entregues os autos int�pendentemente' de

---.-------- --.- - - - ..--.-.- _.-0.

--
\ traslado. Nestes têrmos, .A. esta com os inclusos ------.--------------......

documentos e dando ao feito o vaIor de Cr$ j .000,00,
_____________________ para efeitos fiscais. P. deferimento. (sôbre estampi-

lhas estaduais, I!O valor de Cr$ 4,00, devidamente

Edital de Leilão datadas e assinadas, o seguinte). Jaraguá do Sul, 2 O Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de
I

de maio de 1957. pp. (a) ArqUimedes Dantas". A Direito da Comarca de' Jaraguá do Sul, Estad,o
O no P I P . � .

J' d petição levou o seguinte. despacho: "A. à conclusão. de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc .....,outor au o eregrmo 1 errelra, UIZ e Em 2/5/57. Paulo Peregrino Ferreira". AUluado a C�)ß-
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de clu�ão, levou o séguinte desp�cho: "Defiro o reque- FAZ SABER aos que o presente edital virem
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc... rido. Proceda-se a citação por edital, desde que se ou dêle conhecimento tiverem, que havendo sido

FAZ SABER a todos os que o presente edital trata de pessoa de residência não sabida. Afixe o designado o dia 29 de maio próximo vindouro, às
de leilão, com o prazo de dez (tO) dias, virem ou edital no lugar de costume e publique-se o Ir.esmo, treze horas, para ter lugar a 2a. sessão do juri
dêle conhecimento tiverem, que findo êsse prazo, há uma vez, no jornal de circulação local, com o prazo desta Comarca, na forma da lei foram sorteados
de ser arrematado por quem mais dér e maior lance de 48 horas, para os fins do art. 723, do C.P.C. os seguintes juradOS, que terão de servir na refe
oferecer, em frente às portas do Edificio do Forum, Diligêncie 6 parte interessada para publicação reque- rida sessão: João Batista Rudolf, Rodolfo Fran
no dia 24 dêste mês, às 1 t horas, o bem penhorado rida, providenciando-lhe os meios.· Intime-se. Em cisco Hufenüesler, Walter Carlos Hertel, Waldir O·
a Paulo Lange, nos autos da Ação Executiva que 5/5/57 (ontem, domingo). (a) Paulo Peregrino Ferrei- Rubini, Candido Zanghelini, Tarcicio Motta, Leo
lhe móve Werner Streit, e abaixo descriminado: ra". Pelo que se passou o presente edital, com o poldo Fi'3dler, Bruno Leuprecht, Gerhard A. Les-

te() Um caminhão, marca AUSTIN, motor N. prazo de' 48 horas, com o
�
quäl cUa a suplicada smam, Jorge Mielke, Affonso Buhr, Arnaldo Schultz,

I K234205, de seis cilindros, chassis N. K 4 W AI L I <!�RTRUDeS DO�KE, por t�do o conteudo da pe- João Lyra, Herbert Marquardt. Faustino Rubini,
84023, de côr verde, fabricação do ano de 1951, com luçao e. despacho nele. tra�scf)tos, belT! como, pa!a Dr. Murillo B. de Azevedo, Walter Jarck, Julio

. 5.000 Kg. (de tonelagem), avaliado em Cr$ 100.000,00. conheCimento de terceiros mteressados IOcertos e ,nao Zach.rias Ramos, Rolf Ballock, José Ersching So·
.

,

sabidos. Dado e passado nesta cidade de jaraguá brinho, Afonso Piazera. A todoR os quais e a
Assim será o referido bem arrematado em lei· do Sul aos sete dias de maio do ano de mil nove- cada um de per si, convida-os a comparecer na

Ião, por quem mais dér e' maior lanle oferecer. Re- centos 'e êincoenta e sete. Eu Amadeu Mahfud es- sala das audiência deste juízo, no Forum, no dia
ferido bem, poderá ser 'examinado por quem interes- crivão o subscreví.' 'e hor,a acima designados, sôb pena de multa legal.
se tiver, no local em que se acha depositado, em' (a) Panlo Peregrino Ferreira Faz saber mais, qU& na referida sel\lsão, há de ser
mãos do sr. Hans Bayer, em sua oficina à rua Mal.

_ JU,iz de Direito da Comarca julgado o réu Ernesto Alvino Campregher e outros,
Deodoro da Fonseca, nesta cidade. B para que che- Confére com' o original do que dou fé.

I cujos processos se prepararem em tempo. E para
gue a noticia à �úblico e. ao conhecim�nto.de todos, jaraguá do Sul 7 de' maio de 1957. que chegue ao conhecimento de todos, mandou
se passou o presente edital, que sera. afixado. no . _' passar '0 presente edital, que será afixado às por-
lugar de costume, às portas do Forum, e publicado O Escflvao • AMADEU MAHFUD tas do Forum e públicado pela impresa. Dado e

pele irr.prensa local. Dado e passado nesta cidade s__ _ _ �@IilI__ .818_llB__• passada nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
de Jaraguá do Sul, aos 27 dias do mês de abril dó e sete dias do mês dea bril de mil novecentos e
ano de mil novecentos e cincoenta e sete. Eu, Ama- FOTO PIAZERA cincoenta e sete. Eu, Amadeu Mahfud, escrivão,
deu Mahfud, escrivão, o subscrevÍ.. DEFRONTE Á PREFEITURA - JARAOUÁ DO SUL o subscriví.

(a) Paulo Peregrino Ferreira
'

(a) PAULO PEREGRINO FERREIRA
Juiz de Direito da Comarca Fotopafias e. Geral - fotocopias de DocumeDtol - Juiz de Direito da Comarca

Confére com o original, do que dou fé.
Filmes e Material foto - Aparelhos e Acelsórios

Confére com o original, do que dou fé.
jar�guá do Sul,. 27 de abril de 1957. A pectido. a_ác:le a domicilio e lambem Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1957.em locaJldade. YJzinh(JI8

O Escrivão • AMADEU MAHFUD O EscriTão - AMÀDEU MAHFUD

Edit�1 de Praça

.-

-MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais'

Laranjeiras, Pe
cegueiros, . Ka
kiseiros, Maci
eiras, jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, . etc., etc.

::>eçam Calálo-_
go lIustrado

Leopuldo· Seidel

Corupa

EDITAL

EplTAL

Torno público qua no
corrente Dlês, será pro
cedida a cobrança do
imposto Territorial do
corrente ano, que poderâ
ser pago no próximo
mês de Julho,' com a

multa de 20%.
Para maior facilidade

e rapidez do serviço,
considerando os interes-:
ses gerais, solicita-se aos
srs. contribuintes a apre
sentação dos recibos do
ano p. passado.
Deeorrídos os mezes

acima, a cobrança será
procedida pelo executivo,
na forma da lei.
Coletoria Estadual de

Jaraguä do Sul, 9/5/57.
Escrivão

Moria de Lourdes Ramos

Proibição
Proibimos terminante

mente a entrada de pes
•

I soas e animais em nossas

'propríedades sitas em

Rio Cêrro.
Não nos responsabílí

zamos pelo que possa
acontecer aos infratores
da presente proibição.
Rio C'rro, 2 de maio

de 1957.
P. ijoeder S/A. Agr.

Ind. e Com.
GERHARD ROEDER -

Diretor Gerente
HEINZ ROEDER

Proporcionam bem-estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam ° fígado, regulari

as !unções do �-
.
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OE PESSOAS 1m USADO co.
BOM RESULTADO o PGPUUI

DEPURATIVO
Irlnsodrtes Béreos Cltorinenses S. H.

TAC

ELIXIR 9.14
• SIIU AT. 1à I ....S.

Agente local: SÉRGIO THOMSEN
- Escritório Técnico-Contábil "Thorneen" -

Rua Mal. Deodoro da Fonsecà
(enfrente à Prefeitura Municipal)o I'tI8dO. • lIaoo. o CoraçAo..

EetomalO. oe hlm6ee. a Pe••
Produz Dores nos O...........
dsmo. Cecuelra. Queda do Cabe
lo Anetnla.. Abortos.

.

Ccasu"'om�
• lOIRe o popular dapur."".

'Edital de Juri

I
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E S PO R T E S �:í�' oO!�!s����üc������ :r��r���8��!i�i�stod8!x8� �a!�s��:!��
-------��----------�---------final-, Carri�eB�maroaramparaosv�Mdor� e Jubnho

Direçio de J. Andrade Co/aboraçio de WOR assinalou o tento de honra dos locais - Renda: Cr$ 16.350,00
Correta arbitragem de Wilson Silva Outras Dotas;

Goleada botafoguense sôbre· o Ipiranga Por .I. ANDRADE
4,

Conquistou o C. A. O" I mentar, o tricolor joinvil- c�ndo até alcançar este

perário, da cidade de lense mercê de uma atuo maiúsculo triunfo.
JoinviUe, o maior galar- ação simplesmente espe- Oonségue assim o Opa
dão de toda sua exísten- taoular, conseguiu a mar- rário arrebatar para a

ola, ao vencer espetaou- cação dos -tsntos que no cidade de Joíneille, mais
larmente o campeonato final lhes valeu a grande um título do futebol ca

eatarinense de futebol da façanha. tarínenss, desta vez por
todas as categorias, ao Segundo notícias colhi- tanto dado quasi que
derrotar pela segunda das pela n/ rsportagem, exclusivamente a enörme
vez, desta feita no Esta- o triunfo do clube da' dedicação e grande fibra
die Oonsul Oarlos Renaux Usina Metalurgica foi de seus integrantes.
em 'Brusqueo, a equipe mais do que justo, pois Convenhamos, o oétro
representativa do Pai' lua equipe no cômputo máximo do futebol barrí
saD_ú, pela contagem fí- .eral das ações mereceu ga-verde está em boas
nal de 2 je 1. O primeiro indiscutivelmente a viM- mãos.
periodo da luta findou com ria, principalmente si le-
vantagem parcial do qua- varmos em conta o fator OUrROS DETALHES
dro brusquense .

por campo e torcida, desta
1 -x 0, goal assínalado vez favorarel ao clube
pelo centro-,avante JUlin-, brusqusnse,

e ainda

P,
or

ho. Entretanto no de- estar o Operário inferio
correr da fase. eomple- rizado-no marcador, mar-

Realizando uma atuação das melhores, o Betatogo "bateu" o

Ipíranga por 5 x 2 - Placar de 1 x 1 nos primeiros 45 minutos
Eugênio (2), Pedro (2) e Antoniho para os locais e Raul· e

Baloquinho (penalty) para o Ipiranga' Outras notas
Escreveu WDR

Local: Estádio Consul
Carlos Renaux - Brusque.
1°. témpo : Paisandú
1 x O • Final: Operário
2 x 1 - Maroadores pela
ordem: Julinho, Carriço
e Bía - Renda: Cr$.
16.350,00 - Juiz: Wilson
Silva - Quadros:
'OPERÁRIO: C(ecy,

Tião e Baixinho; Neide,
Bsntevi e Mário José,
Dinho, Carriço, Den, Va-

, dinho e Bia.
I

PAISANDÚ : Zanon,
Ingo e Pécinha, Wallac�,
Boloniní e Altair, Telé,·
Nilo, Julinho, Heinz e

Chico.

Continuando na serre campeonato que se apro- Renda: Cr$. 475,00-
de pelejas amistosas com xima.> Já da parte do Preliminar: Aspirantes
vistas aos jógos do pró- Botafogo, após a entra- de ambas as equipes,
ximo certame Jaragua- da de Eugenio e Pedro empatede 3 Je 3.
ense, eoteíon na tarde ds no ataque, o quadro vem Ooteío principal: 1°.

. domingo em seu gramado, produzindo mais, pois . a tempo: 1 xl'" Final
o Botafogo, contra a e- defesa, que tambem ex- Botetogo 5 x 2 - Mar
quipe da S. E. Ipiranga treou Bórbinha, tem mais cadores pela órdem: An
de nõssa cidade. confiança nos elementos tonínho, Raul, Baloquín-
O placard que ao final de frente, e com iSlilo ho (pênalte), Eugênio,

veio apontar a fácil vítö- ganha mais entrosamento, Eugênio, Pedro e Pedro.
ria dos Botafogueases, rendendo o esperado.
diz bem da superioridade Venceu portanto mais - Quadros - BOTAFO
dos locais em campo, uma vez o alví - negro,

GO: Mario, Siegfried e

apesar dos 45 minutos dando móstras que estã Guido, Walter, Tarcisio e

iniciais terem terminado progredindo, 'após uma Börbínha, Olivio (Anto
com um resultado parcial jornada das mais infelizes. ninho) Antàninho, (Zico) ...-------...-----------...
de um tento. Para o pe- A partida ofereceu os Eugênio, Keiser e Zico Dr. Waldemiro Mazureehen
ríodo final contudo o al- seguintes dados técnicos: (Pedro).
vi - negro, soube impri- Local- Barra do Rio IPIRANGA� Silveira, CA.SA. DE 8.&UDE

\
_

mir melhor entrosamente Oêrro. campo do Botafogo. Olimpio e Lauriei, Níval- Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704
em suas linhas, termi- Juiz: Jorge Ersching do, Baloquínho.Malheíros, (antiga residência de Emanuel Ehlers)
nando por golear seu da L. J. D., com regulär Moacir, Raul, Pedröea, Clinica geral médico - cirurgia de adultos e criançasantagonista por 5 x 2. atuação. Luiz- e Silva.

_ Partor _ Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
Foi sem dúvida nen- - Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-caaterizaçäo

huma o prélio do domin-

L
,,- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

��v�!:::��;on;, :;:s:�� Assembléia Geral da íga ----.-------------
::�a�� g����d���i���C!; Jaraguaense de D�sportos
chuvas caídas durante f

\

toda a semana. Contudo, Por convoceção extra-

esforçaram-se as duas e- ordinária de seu Preslden
quipes em apresentarem te, esteve reunida em As
um futebol, dignos das sembléta Geral á, Liga Ja
suas côres, numa nöta l regueense de Desportos
digna de destaque. O na última quarta-feira. En
quadro Ipiranguista, sur- tre os principais assuntos

preendeu, apresentando a tratar, �stacava-se a

uma formação toda nóva, eleição do V'iée�Presidente
com nóvos elementos, ad- da entidade e aprovação
quiridos em Joínville, o da tabela para o próximo
que, com um

. melhor campeonato citadino. Es
ajuste no quadro, POderão',tiveram prese,ntes os .re

serem úteis, para a cam- presentantes dos clubes:
panha do quadro no Baependi, Acarai, Botafo"

DrIt Francisco Antonio Piccione
:M[�DICO

go, Seleto, Agua Verde, Cirurgia Geral de adultos e eríançae C11--
João Pessõe, Ipiranga e nica Geral - Partos - Operações -
Avet, Inicialmente o preal- Moléstias de Senhoras e Homens.
dente sr. Eugênio Vitor EspecialiSl,lj em doenças de crianças
ôchmõckeí de ecõrdo com Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

noa Ordem do Dia, decla- (Clar.a Hrusohka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
rou aberto os debates em

I
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '\

rôrno do' preenchimento coR.upA - �!!IlA.NrA.. CArAlIiiItINA
ACaral'da vaga de Vice-Presiden-

te de nossa marer, lendo ------------------- ----

feito uso da palavra o R It d d f t B f'" d Ipiranga
representante do ßaependí, esu a o a es a em ene ICIO a
indicando á pessöa do-sr. construção do Ginasio Feminino Dois bons jógos amis-
Jefferson D'avia de Paula tÓIJOS, estão marcados pa-
para ocupar aquêle pôsto, Dia 5 p. p., no Grupo Escolar "Divina Provi- Ira o dia de hoje em nos-

para em seguida o João dência", houve festa Popular. kso municipio, como pre
Pessôa sugerir fôsse efe- Desta vez, revestiu-se de maior brilhantismo, parativos dos clubes, pa
tuada .a votação secreta. pois teve lugar a bênção litúrgica da Pedra Fun- ra o próximo certame do
Após ésta verificada, cons-I damental do Ginásio Feminino, que há 5 anos es- corrente ano. Acarai x
tatou-se o seguinte: Jel- tá a cargo das Irmãs da Divina Providência. Botafogo, preliarão no
ferson D. de Paula ,4 vo- Nesta ocasião usaram da palavra o Revmo. campo do primeiro, em
tos; Luiz Gonzaga Ayro- Pe. Orlando dos Passos Kleis Dignissimo Vigário sugestivo encontro, que se
so 3 votos e Lauro Bra- e o Exmo. Sr. Dr. Arquimedes Dantas. Ambos com afigura dos, máis equili
goa 1 voto, sendo portan- entusiasmo incontido, ressaltaram 08 beneficios brados. O quadro "colo
ro eleito para áquele car- dêste Ginásio, na formação da Futura mulher Ja· rado", está em bôa founa
go o desportista, em re fe- raguaense. vindo de resultados dos
rência. Com relaçdo à Durante o dia, seguiram-se os festejos nos mais expressivos, em' co
aprovação da tabela pará pátios do Estabelecimento. É com sumo' prazer .fejos inter-municipais, en
o próximo certame, em que a Diretoria manifesta seus sinceros agradeci- quanto que o alvi-negro,
virtude dos novos rumos m'entos aos Srs. Pesteiros, os quais com abnega': nos dois últimos cotejos,
tomados com o campeo- da solicitude, promoveram tão rendosa festa. Igual- conseguiu duas bôas vi
nato da divisão extra de mente agradecem a todos OI dE:"mais colaborado- tórias, uma frente ao Flo
profissionais, agora com r.es que tão ge.neros�men�e ofereceram seus prés· resta de Rio do Testo por
novas perspectiva5 no que tlmos para maIOr brIlhantIsmo da mesma, e, como 2 x 1 e outra frente ao
tange á inclusão do Bae- se viu, não mediram nenhum sacrifício. Que Deus Ipiranga por 5 x 2, ambos
pendi, ficou àdiada, mes- os recompense! � os jógos realizados em
mo porque, serià imprati-

/ RESULTADOS DA: Barra do Rio Cerro.
cável tal medida no mo, - Para o coteJ'o d""sta t"'""'Tombola CrI 76.290,00

� u,-

mento.
Barracas » 16.016,00 de, as equipes preJiarão
Bebidas » 13.288,00 complétas, aparecendo ain-
Bingo » '8.467,00

da no conjunto alvi ..negro,
Tiro ao Alvo » 815,00

uma
.

nóva aquisição, que
Argolas » 2.,\00,00 �t�� -per. �x�eri�nci�s.Pescaria » 2 080 00

o re ImlOar, a uarao

Tendas das Bonécas » 5:37t;00 aa'msbeoqUiopses IAbsPirantes de

Roda da Fortuna » _ 3.334,00
s c u es.

Churrasco » 8 185 00
Cosinha - refeições e café :It 19:035:00 .No outro enc_ontr�,. o

Lourino,. SeiHe,.t Ao término da reunião, Livro de ouro 3957000 Ipnanga, recebera a vIsita
to. Secretário Palpites

»
.

"'00'00 do Glória de Joinville,
o representante do Bae- » "I, num atraente' t r-

..

Doações espontâneas » 6.10000 ,1O.e mUDlel-
pendi requereu fôsse in- Rifas Diversas 7681'00 pai, que se afigura dos

rr:====;;'���;�=:';;�:====::, :::i:�se�n:i� :aa��s��:� Resultado bruto cr; 208:132:00 ��:������taE�tra�es�����
ii I' voto de profundo pezar DESPESAS COM: por uma nóvG fase, e já
ii I f I

.

d Churrasco Cri 6.161,00 para ésta tarde, poderá
ii •

Id d
pe o a eClmeQfo o sr.

Bebl'das C • 889 agradar plenamente, en-

ii 2 torneIros -e 1 so a or Artur Müller, fundador da Impressos diV'. O�. 1:6�:gg CrI 1668200 qu.ant� que o quadro de
:: J Liga JlJraguaense e por

. , JOlOvllle, tambem tem cre-
ii RESULT�,DO LIQUIDO Cri 192.050,00 denciais pard agradar aosii ,Tralar na ELETRO'"NICA duas vezes seu presidente, �

1.1. _

..
cuja proposição foi una- Jaraguá do Sul, 10 de,maio de 1957. esportistas que por certo,

- presenciarem este encon-\i-::::::::::::,.::::::::�::::=::::::::::=::::::::::::::::===:::�==::::-.:=:."::=:::=:::::::::=:::9 'n imemente aprovada. A DIRETORIA troo

J'ógos de hoje
município-
x Botafogo
x Glória

•

,AZ DE OURO B. C.
Quarta feira última o fanlOso, discutido e

" comentado grupo do Az de Ouro renovou ti seu
quadro diretor para o exercício de Maio de 57 a

Maio de 58. A eleição que t,ran8correu em meio
da maior cordialidade indicou a seguinte dir�toria :

-

Presidente: Henrique Geffert Jor.
.

Secretário: Eugênio Vitor Schmöckel
1°. Tesoureiro: Loreno Marcatto
2°. Tesoureiro: Heinz Rodolfo Kolback
Oradot : Raimundo Emmendoerfer

Correio do Povo esportivo· apresenta ao Az
de Ouro B. C. e á n9vel dir,etoria _ os seus cum-

primentos.
.

Soe. Atiradores Progresso
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados pela presente os Senhores
sócios desta Sociedade, pará a Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se, no dia 26 de Maio ás 9 ho
ras da manhã no Salão '''Doering'', afim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

t.. - Prestação de Contas.
2. -: Eleição da. nova Diretoria.
3. - Assunto� de interesse social.

Jaràguá do Sul, 15 de Maio de 1951.

\

Pela Assembléia foi ain·
da confirmada as inscri
ções do Botafogo e Sele
to, cOncedidas condicio
nalmente

-

pela entidade,
tendo em vista seus

pedidos terem entrado fó
ra do prazo legal.

Francisco Mod,.ock
Presidente

•
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Deutsche Beilaqe des ','Correio do _Povo"
Die Menschen Sind Wie .üíe Uhren ... KREBSAUGEN

GEGEN GICHT� VOM LESEN
Erica Sackes

J

JABAGuA DO SUL

Apot"eke "Scbulz"

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO . DOMINGO DlA 195-1967
. r

-

· Estarão em
.breve circulando as ATENÇ10

cédulas de cinco mil cruzeiros
lodl o o_Del circulante serd su�slillido Olf novls notos, que estOIßPHI desenhos lßais artísticos

terá, também, a faculdade gos, tendo, porém, o sr. por novas cédulas, que
de autorizar emissões de Daniel Faraeo,presidente estampam desenhos maíe
papel-moeda. Esse, aliás, da Comissão, contribui- .eomplíeados e mais ar

o sentido do artigo sétí- do de forma decisiva tístíooa afim de dificultar
mo do substítutívo.. que para a aprovação do a ação dos moedeiros
estabeleceu: "A partir mesmo ao usar da pala- falsos.
da data desta Iel nenhu- vra para o encaminha- Assim, as novas cédu-
ma c é du 1 a de papel mento da discussão. las deverão ter o tama-
moeda poderá ser fabri- Disse o representante nho de 157 miUmetros
cada ou' adquirida pelo pessadista que a apro- de comprimento por 67
Govêrno, em desacordo vação do substitutivo de largura.
com as condições ora seria, em espécie, uma
estabelecidas, ressalva- "lei reguladora do meio MEIO CIRCULANTE
das as encomendas já circulante". Para talleria
contratadas".

I
necessário, apenas, a O relator, Ir. Carneiro.

Os debates em torno introdução de uma de Loyola, num trabalho Abri a porta e o Pre- repleta de carga nova-

do substitutivo foram Ion- emenda, estabelecendo de pesquisa conseguiu sideote, muito preocupa- mente.
os prazos para o reco- saber o número de cê- do, falava ao telefone. . Todo dia é assim, -

..._ _.__. . __ ..__ . ._

lhímento do meio círeu- dulas circulantes no pais Era com Curitiba, pelo explicou-me aquêle rapaz
.('P__···_·_···· · ···_····=_····_· ··__:::1:: •••-""" lante. e estabelecer o número que ouvi' rapidamente. do seu lev.e sotaque do
!i ln\1D> �lQ)lTr1BI U i\1[J'lCM A NN II Extendeu-se o sr. Da- que circulará, quando Não entrei pretendendo vale do Itajaí.
III' "lUJ�. .II.d�ll\l" lb\..8\. llJ..Vll.8\�'U,� lU niel_ Faraco. em �onside- da emissão de notas de voltar mais tarde. Ferreira Lima tomou,

<, I raçoes várias sobre 08 Cr$ 5 mil. Temos em Já eltua no elevador, com a Bua fôrça de deoí-
ii

.

MEDIt;O t;IRUBGIA.O II" • • c'íreulacäo 44 milhões deii i! problemas Iínaneeíros y
• quando a secretária v�m são, as providências oa-

n Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii que nos- afligem, dando notas de Cr$ 1 mil. �om ao meu encontro. bíveil.
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II especial atenção à Iegís- a aprovação. do projéto O Presidente desejava Não ficou um miligra-
ii ii laçäo doBanco do Brasil. serao reduzidas para 31 me falar. mo sem embarque.

CIRUROIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS e ii,.! O SUBSTITUTIVO m16ilmhÕI'lehso!eSendqeuanntoOtasqdue·' Que eu entrasse para Tudo perfeito.
CLINICA GERAL .. o escritorio, pois esta va Ao deixar o telefone,

H O artigo oitavo do Cr$ 5 mil serão emitidas. terminando uma eomuní- estava visivelmente exa-

tORga ,rati�a em Hospitais loro".. .1.1 substítnuvo eotreu uma \ cação cem Ourítíba, usto,
Consultório e residência: emenda, que estabelece

" ,MODELOS Não se trata de JK. A TAC, na sua expan-

Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II como ..
se verificará o Os novos modelos dai nem do Governador Lu- são. ê um drama diário

!i recolhimento do papel, cédulas de 1, 2, 5, 10, píon. . que pouca gente eonhe-
:i CONSULTAS: ii' bem como às .m.ultas a 20, 50, 100, 200, 500, Era outro Presidente, -, ee, f6ra dos seus 6rgãos
ii Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas li 9ue estarão su]eltos �s 1000·e 5000 foram exibi. o Presidente da TAC, o de direção. .

!! u Intratores. As multas vao das à Comissão pelo Di- ilustre Professor Ferreira A sua escola, 'no ofere-

ii'
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas -II de 5 até 70 por cento e retor da Oaixa de Amor- Lima que, em uma ver- cimento de alto pádrãa

fi Atende chamados tambem à Noitel: dai até à perda total do

I tização sr. Claudionor dadeira angustia, se co- ao público, é a escola do
II li valor do papelvmoeda d S

'

L'
.

lí municava com o agente Cruzeiro do Sul, cujo
�:::::::.-=::::::=::::::=:::=:::=::::::===::::::===::::::=:::9 caso não seja trocada e:te;:z:ss:s-:g:��oe �8 da capital paranaense, crescimento já superou
---------------------- dentro de dois anos. trabalhos. para que êle desconges- os céus do Brasil.

Outro artigo do subs- tíonasse a carga, mandan- Iniciativas assim se re-

titutivo restringe para
.

( do-a imediatamente por vestem, sem düvida, de
10, 20, 50, 100, 500, 1.000 caminhões para ser em- um !IIentino eoonomíco,

. e 6.000 as notas de papel- barcada em Joinville e centra o qual os poderes
moeda. Em metal serão

Vende-se Paranaguä. públicos cometeriam 'fer-

CONTÉM
. 08 valores de 10, 20 e 60

,

Para que êsse serviços dadeiro crime, se deixas-
1 1 centavos, e, de 1, 2 e 5 se revistam da

.

pontuali- sem que a burocraoia
. Uma gaita pianada f

-

f' cruzeiros.
48 baixos e 1 ban-

dade e per eição "que o e- nacional o envolvesse no

recem, no mercado do taquaral cerrado de suas
donio. fréte aéreo. a direção da procrastinações.Tratar nesta ge- TAO vive horas verdadei!.
rencia. ramente dramáticas.

A companhia cresceu

muito, estimulando as

nossas fontes de produ-
-===1 _.1 __ ••_. __ 111 __ I_I l_nl_.U_1I _"I_II _ 'I! Qão. /""";> ErD:lo caminho sombrio!.,.
I'

.
. -I . Não há vôo em que a lembras tanto um coraçao

I Dr. Fernando A. SpriDgDl88D J TAC não exgote a capa- de ve�tura t�o vazi?_
cidade dos aviões. I m�s tao cheIO de afhçao ...
Em Joinville. em dias HELIO C. TEIXEIRA

do mês passado, foi ao
aer..oporto com o agente.
Ele está exultando.

porque, em dois vôos.
descongestionára tudo
quanto se acumulára, em
24 horas, na

.

agência,
aproveitada no seu espas-

__ 1"_111_111_111_111_'•• _1'1 __ ._111_111_111_1.
BO útil até ao této, e na

I - Atende chamados de dia e a noite - J estação de passageiros,
iii:r:-._,,,_. __ 11._111_ 111_111_. __ 111_; 1_ IFI_.--"51 of-erecende o mesmo es-

Torno público de que. " petáculo.
é proibido caçar nos ter- Quando regressamos a

renos de minha prop\'ie- ' O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A cidade,' a agência estava
dade, situados na "Tifa LOMOß'IGUEIRA MINANCORA�:�e���un::!�8�:i'::::� II .

.

'.,. I (jF"
__ � ��.����

��g�A� �iiMo. do Có·

.sERVE ���:'D�������;R�tg�FOR_ 1 ;;;-R�;�OldO lIupap�
maJl.aOradgeUá195d70.· 'Sul. 3 de�, . ME o n. 1, 2, 3 e, 4

"

t" II A��TOL:1ADO
.

III .

/ t
Proteja a saúde de seus tilbos e a l>ua própria!' .t:SL VI .....t:SL &

HENRIQUE FUGEL
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I 1 .'

J.

Iemédios' E ·t6· I d
.

scrl rIO ao a o tia Prefeitura ,

r==;:r�EiE-I=;� . tCo:'M:���1:����i�rir�:: I�
·1

.

"
�------------------------------------�

h II

I' RUA MAREOH� DEODORO DÄ FONSEOA, 158. I!

!I JARAGVÁ DO SUL - STA. OATARINA II
I· I:

li Secção de lavagem, dep6sito de lubrificantes, li
ii combustível e acessórios, II
ii d B i!
li Lubrificação-carga e aterias etc. Ii
" II

ti CONSBRTO - RepoRMA e Rl3TIPICAÇÃO De AUTO- II
" MóveL e CAMINHÃO. ii
" ii

!! n
II SERVIÇO RÁPIDO E. GARANTIDO li
·i :1�::::::=.::=:::==:::,==::::::=::::::=:::====::::::==:::==::::::::::::P

RIO Dentro em

breve estarão em circu
lação, as novas notas de
Cr$ 5 mil, Nesse sentido,
passo deeísívo foi dado,
pela Comissão de Eco
nomia da Câmara, no

. aprovar substítutívo do
sr. Carneiro de Loyola
(UDN) ao projéto do
Executivo solicitando
autorização ao Oongres
BO para a emissão das
novas netas, E se o Ple
naríó da Câmara acolher
o substitutivo aprovado,
o Congresso Nacional

Proibição

Consult6rio e Residência: Rua Pres; Epi
tácio Pessôa n. 206 \ex-re8idencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

,--------------------

Proibimos a todos os

moradores . vizinhos ao

nosso terreno que, fica
expressamente prolblda a

entrada ou travessia do
mesmo de quem quer que
seja Bob penas policiais.

. Ieragué: do Sul, 16/6/67.
ERNESTO BRUNS
RUDIBRUNS'

NQVO DESENHO

Tocto o papel- moeda
circulant� será substi-'
tuido dentro em pouco

SANGUENOL Formado pela Faculdáde de Ciencias ,Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CliBiea lIédie. Cirorgia Geral - Partos
CONTÉM
EXCELENTES

ELEMENTOS TôNICOS

I
----------------.----

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó á i o,

AVISOTônico d�s.convalescentes
Tônico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mões

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificaçõo geral do orga·
\ nismO com o

Salglelll
! ...

�-_._..- _ ,.••• • __ .
� _ .. ._w .. ..••_._ .

rr-···-···------,··-------·-·------···----·---···-�
II I••••el. uSe.llln ,IIII !
II

- JARAGUÁ no SUL -

II
II Medic3mentos e 'perfumarias !·.ilii Simbolo de Hdnestidade i
li Oonfiança e Presteza li
ii A I h' '.iir que me hor 1 e atende i

li e pelos menores preços li
�:::============:====:::::::=======::::::_==::!i

Lavra�ores Criadores I8
A Associação Rural em colaboração QO� a

Prefeitura Municipal, realizará no próximo mês
de Julho a tradicional festa do "DIA DO OOLONO"
avisa que haverá exposição de animais e produ
tos agrícolas.

Os interessados poderão inscrever-se na

Associação Rural.
O programa será publicado oportunamente.

Waldemor Grubba - Prefeito Municipal
Albano lanzler - Preso da Assoe. Rural

.-

preocupaçoes
Presidente ...

RENATO BARBOSA

,TROVA

(t:::=:::=:=::::::::::::::::::==:::::=::::..�
iI· Ptecisa-se
ii

I: de duas moças em

II casa de bõa familia
II em São Paulol
li Preço 3.000 a 6.000.

II Tratar nesta cida-
.. de com Tecla Presini. I'ii Rua Gumercindo iiii '. da Silvd. Ii
�.,.__._---_._•.•.•....._-_.__._jj

........__ _-_ _._-_._- ...,-

'Dr. Murillo Barrato' de AZ8ve�o
-

I ADV�ADO I
Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No, 122

laraguá do Sul

,5

•
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industrial Erotidel Hafermann, es

posa do sr. Carlos Ha
fermann, farmacêutico
nesta cidade.

Eleições
VITÓRIA DA UNIÃO DEMOORÁTICA NAOIONAL - Oo�segue
a UDN, eleger 4 Vereadores, enquanto o PSD 3. Fragorosamente

. derrotado o PTB. Abstenção. de 50,11%

A todos os aniversa
riantes os cumprimentos
do "Correio do Povo".

Grande fesla Popular. Terá
lugar hoje no páteo da
Igreja Evangélica desta
cidade, uma grande festa
popular. Haverá toda es

pécie de divertimentos
com ótimo's prêmios.

MAGROS,
FRACOS

e operários para
serviços no mato
Oosch Irmãos ,S/A.

VAN,AOI'Ol
'� indicado

nos' caros de
fraqueza. pali
dez. magrezlL e
fastio.
Em IlUil Iõr-

mula e n l r 11 III

VaDadatu de·

(

�=================a�

.

I
10NI(0 CAPILAR

POR EXeEUNCIA

PARA FERIDAS,
. .

'

E C Z E � A 5,
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N H.A S, E TC .

Lavando oorn S.abão (Duc. Begistrada)

Virgem Especialidade
da CKAo WEIlEt llNDI!J§IRlAlL JOllIDlfille

I economísa-se tempo e dinheiro.
s�'à����RCt'1 \
Esp ECIALIDADE.,� I"

,.
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