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Há Amigos -e

Prropagação ,da Polimielite. Os ca", frente as conclusões
úlli!llos casos

o
conhecidos chegadas pelo professor

Escolheu o dr. Fernen-
H. L ôeldon, diretor de
Estudos do Instituto Ordo, por ser mals atual, a ropédlco da Universidade

propagação da pOIiMieli'e, de Londes, é de típo di
indicando os meios profí- verso da americana. Nela
lálicos para evitá-Ia. Se- "se omitiu o tipo "Maho
gundo o conferencista, tre- ney", virulento 1, substl
re-se de molésna que ata- tuindo-o pelo "Brunen
ca, preferencialmente, as ders", que não tem açãocrianças. Em nosso meio, Ião drástica': (Díérlo de
a maioria delas era de Nonelas 16-6-57 _ 2a. sec.).idade inferior a três anos. Como medida proftlétlca,Acrescentou treta-se de

as aconselhadas, anterior.doença de difícil, 'ou meso
mente, pêlo dr.-Er'ich Kauf

mo de impossível dleg- menn, para evitar as doen
nóstico -precoce, .desde

ças, são indicadas. Res
que, quando se revela, já seltem-se, entre -eles, a
no paciente aparecem os fervura da água, o cozi
sinais da paralisia, irre- mente dos alimentos use-
medlével, Os slmonas po -

d
.-

dem se apresenrar de 'for- os, evtrendo-se comer

ma díverses:" um simples
frutas cortf cascas (maçã,

e aparente resfriado', do� por exemplo), escaldando
se as verduras que não

res pelo corpo em lugar se levam ao fôgo e eví-
não determinado; estando tendo-se, principalmente,

ELON J(j"�I01R. fabril variável; enrlgtmen- à expostçâo ao er das
'\

' to da nuca; ínquíeteçêo fezes de qualquer espécie,
Os que leram De Um Pólo a Outro, domingo da

_

criança que. chora sem onde se
' desenvolvem as

último nêste Jornal, terão notado, .entre outros çau,sa aparente; dores em möscas como acontecem
cochilos de revisão de menor importância, que ,-!m ou mare mem�ros _e, nos chiqueiros, cujas' de-
ELOA aparece, ali, em vez de ELON.

" fmalmen!e, a pa�ahzaçao leções
'

são conservadas
,

- x - • de quaisquer dêles ou, para a edubegem da terra.
No 'artigo AUTORES E LIVROS, assinado por mesmo, todc;>s. O germe I -

.. _ . .

J. D. Paula, e publicado nêste Jornal em data de que, s� localtaa na mudu· InsUlulpo do dia da 'acIDa
16 do correlite, escapou, pelo que estou i,nformado, Ia esplDh�l, por �Ia come Como contribuição, su� .'..

-

�. �eg�inte verdade: "lleaç:ir contra a agressão que cammha ate., encon- gerju o dr. Fernéj_ndo' a I criança nasceu, não. se ISOlam
..
enio dos Porradares de

de b'êbêâOi' é� sttr-Iouco; ou; 1amV4m,- bêbelio"'. -trar, seH'� PQD!O, ma•• frae:o aüsflfui:çãb nti' '1nunl'eipio pOde ,'.-SÚ��tlin�r· o< p�Pd, ,,�.•,Iéstia IRlaclo ÇontalJlosa
- x - ,e_aí atua ate sl:la destrul- do "Dia da Vacina". Essa das parteiras ou co- I

. .

. ,f
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_

E Ad é"
•

d
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çao Conforme o ponto
. , '

d"
- DSIsrlU se na con eren

.

m to aS!ls po�.as, como alO" a, 0le, os· , . é, ainda, uma das formas ma res, c�mo sao c�- cia pela necessidade da
falsános, os perItos na arte de lurtar , assumem, vulneri!do, � paraliSia �o- consagradas para atrair o nhecldas. Vivem elas as . -

d' 'Ih-
a mais das vêzes, 'no dizer de' BellDonte-, "os mais de se localizar Da, mae, interêsse público. Nêsse escondidas, com mêdo da �rla.çay e

f
um pavi

h ao:
yariados "asJectos, lLté mesmo o de viti_mas no braço, ß,a perna, elc. ,dia, através de prc;>pagan- lei, mas, são as únicas p��toq��e��, �:'ánoco�:_
lOdefesas .

.

'. I Pode, tambem, atacar uS da adequada com o au- que atendem no momento .

d t _ 'd d
, O assaltar, por mil modos, os cofres. públicos, musculos do t?rax, o, que

I
xílio da Impr�nsa da Ra� .preciso do parto. A mi- ��ID r�di�e:.:: �e afUe�Ci��ou & propriedade particular, eob a quase certeza faz c0!D. que eles percam dk> 'e dos elemenios Iiga- nistração de rudimentos

na � atuaJ da3a a im os.
da i�punid�de de tais crimes, é coisa que. já não a elasticidade! o mQvifÓl�IJ: dos à }'Comissão", vacj- de higie�!, de cautelas sibilidade de se mant:"em

, admIra a nInguém.' "\,
,

lO,
. �().dendo este se� elf?, nar-se-iam _ os que não por ocastao do parto a d ',t _

Um dos fatos, porém, que nos surpreende artlflcla�mente, por Jne�o t0ram vacinados entre essas "cu'riosas" é uma .oe�tes t
comu,n�, par u

pela audácia dos indiciados e, a iDgênua condes- do pulmao de aço. O p�l�ao crianças e adultos. imperiosa necessidade. ��: e:ã� c'p���a��r�: a�:cendência da autoridade a quem caberia punir' o de ,aço, por um. sls!lma .
.,

.

_. Assim, poderiam as auto- moléstias infecto conta.delito nos vem de quando se descobriu, com a espeCial, supre, atraves de Serviço de Ambulancl. ridade& comperentes criar· O· I t dA
o

prisã� dos dois implicados.' a sE:'gunda fábrica de sucções e relaxamentos E!lcareceu o cpoferen- no interior uma comissão riOS,!'", ISO �men o es-,

mOldas falsas (falsas por não pagarem os devidos sucessivos delas, o traba- cis'ra ii necessidade de, se oficial de médicos que e_s u I�OS as t�ssoasquintos) ao tempo do Governador Gomes Freire lho normal dêsse órgão. conseguir uma ambulân- orientassem essas mulhe- sa�, .po e
.

ser elto n�
'de Andrade·Conde de Bobadela que administrou Mas, o doente fica, para cia para a condução dos res submetecdo-as a es-, p,roprlo. m�o em hU� VI

a capitania entã.o Rio de Janeiro São Paulo e sempre, dentro dêsse ci- doentes, muitas vezes tra. tágio nos hospitais ou ve�, mas,
. o��ças a que

Minas' de
'

1733 a 1763 "e tído 'por Varnhagen Iindro artificial que lhe zidos do interior em con- posto� de saúde sei az nefcessarlo seu com-
, ,

" t'd E t . : ,. .

p eto a astamento, e quecomo um dos melhores governadores , a qqem o garan e a VI a. n re as dições impróprias e mes- '. - . . . . '. d' d
.povo dera o titulo de "Pai d.a Pátria" hipóteses mais aceitas, o .

d' 'a' N r
Cnaçao dos 'Islladores SOCiaiS so se po erl� ar, cons-

.' . '. .. I' .

é
mo preJu IC.! IS. uma pa -

e do Batllhão de Saúde tru.indo se pa\'i1hão ade-Pois b�m. Pelo oficio do dito Gomes Fl'eire pr,mclpa transmissor a 'te do snr. JeffersonDavis' d
-,

h"
-

H
ao rei, da_tado do Rio de Janeiro, aos 3� de.ag6sto mosca. O homel!l' prova- de Paula, soube-se que o 'Sugeriu o dr. Fernando ��:d� ���es�{!���s. im::de 1735, vem�s, segundo nos dá �otiCIa Dl.Og� �. velment!, iambem. Essa

snr. Prefeito procurara Springmann que fôssem diata, por razões de epi)A. O: de Vas<':,oncelos, n� sua admIrá�el Hlst�rla cl>.n:lu�ao se parJe do a4quirír um veículo dês- criadQs entre professores demia, até mesmo prédiosMédia de MIDas GeraIS - Imp. NaCIOnal - RIO,_ pr!n ... íplo _de �ue, �

entre tes não encontrando po� a equipe dos. "Visitadores d' 'd d1948, p. 120, "uma proposta dêsses dois cabeças crianças sas, vive o do�.n. ré�, entre as autoridades Sociais", entre os prpfes- �o er;.am �er � �Pta, 0,s. �
,para se livrarem" e o "próprio Gomes Freire te sem que- as contagie, competentes o apôio de sores, aos quais seriam esse Im; e qua qu�r o�

.

l' t t
- " E' l'

'

o que leva a supor que
"

-.

d . ma, porem, essa necessl�InC Inar se para es a ransaçao. 1- O.
.' . . que precisava para tal mlOlstra os ensmamentos dade é imperiosa e te á"Aleg�m a denúncia, e oferecem um regi- 0_ con!agJO por transl!lls, aquisição. sôhre a Higiene e Educa-. .

o
o

r ,

mento de 500 cavalQs equipados e armados, postos I
sao direta, de uma cr�an: ...

.

ção da Saúde do homem lß�v,ltavelmente, que ser

na fronteira do Além-Tejo; ou uma fragata de ça. �oente para uma sa e, AuxiliO a Parlunenl� - Elames no inferior. Lidando como
feita.

guerra de 70 canhões que creio' a farão de 80,' pra!ICamente, nul�. Ao de- PrenalalS lidam num meio em geri;ll Ainda enlre nês o transmissor
pronta para levar âncora, e sair da barra; importa JD�!s!.. as pos�ívels trans- Os, exames pretenais avêsso ou descuidado, le- da Maléslia - Eliminação dIS
o confisco dêstes dois homens o qu� consta dos m!ssoes, a, rigor, devem dia a dia crescem de in- variam êle os 'rudimentos gragoalás cuidados COII os
documentos de que se há de ab�ter a8 dívidas, se d.ar antes ou duran!e terêsse nas irandes cida- necessários ao eonfôrto v.los e banhados
que se lhe justificarem, ,o que aquí é fácil. 1l:ste a Crise, �a�, nunca depOiS dêS. O auxílio prestado à primário dessa gente es
é o verdadeirQ estado, de fato e descobrimento da da parahsla constatada. futüra mãe, instruindo-a quecida. Ao profe�sor, os
segunda casa de moeda falsa. Os presos me H�uve no muniCípio mais, ou medicando-a, são um membros da "Comissão"
pediram deixasse sair. uma embarcação para ver �OIS casos na semana grande fator na' sobrevi- dariam aulas periódicas,
se� alcançando a frota, poderiam obter o que fmda. Um n? .Rio �a �uz vência da criança e não mostrando-lhes as cuate
V. M. determinar de- seu real agrado". ,

e outro, proxlmo a clda- pode ser _�8quecido na las que devem ter para
Sua Majest&de h0"llve por bem responder, de,' ascendendo

I
d 1.3 o EDUCAÇÄO DA SAÚDE, evitar a propagação. da

entre outras coisas, "que não sou servido a�eitar total de casos conhecidos. como se propõe e !'Co- doença, especialmenfe en-
a tal propost�; porque a

.

minha real intenção é
Medidas Preventivas e Proriláticas

missão" de difundir. tre as crianças do seu
que se "castIguem os delItos, conforme fôr de '. I "C·" int· M d' meio, em geral sem qual-
justiça". ,Como medida preventi- Un8S� .no, .rlor..• 1-

quer .' noção de higiene,domo vemos, naqueles recuados tempOs, as va é acc;)ßselhada a Véici- das Prorllãllcas no NaSCituro vivendo na promiscuidade
propostas para crimes tais se ocupavam de 500 nação, ou a conhecida, É inegável o' papel pre- que lhe é habitual. Por
cavalos equipados e ármados, senão uma fragata como SALK, ou-a de pro;. ponderante da "Curiosa" olJtro. lado, a criação do
de guerra' de 70 canhões,; hoje, num regime cedência inglêsa, citada, no "hinterland". Em luga- "Batalhão da Saúde", en
democrático, a coisa se faz à base do voto secreto ao inicio da palestra; pelo res de difícil acesso, dis- tre 08 escolares, mesm'o
e obrigatório, eo nem sempre nos é dado conhecer- dr. Paulo Peregrino. Essa tantes quilômetros dos no centro citadino, com
as respostas de suas majestades ... qu�, como última vacina, �egundooos centros, onde o médico h�êntica fuução,. embora
sabemos, se é elevado o seu número; este não dados forneCidos pela dificilmente chega e quan- menos vigorosa, seria de
corresponde, às vêzes, à qualidade. "Revista Médica Britâni- do o faz, muitas vezes, a grande alcance.

A ,,segunda Conferência ser de sua recente inicia
da "Comtssão' organiza- tiva, já sé posUivam. Ci
da para difundir preceitos tou, entre outros, ii vecí
de HIGIENE, através do nação de quatro, crianças
EDUCAÇÃO DA SAÚDE, que viviam em meio tu
esteve-' aos cuidados do berculoso- e a, aceitação
dr, 'Fernando Springmann. dos senhores médicos da
Entre as autoridades ct- suleetão apresentada, no

vís, destacavem-se o snr, sentido de iniciar nos re

representante do Ginásio cém-natos a aplicação do
São Lu'i21 e o snr. lnspe- BCG. Também a celerlda
ror Escolar, que pertlcípa- de nos trabalhos de ex
ram da Mesa, juntamente tração da "Carteira de
com os m e m b r o 15 da ' Saúde", ao cergo do sa
"Comissão". nitarista do "Pôsto", entre
iniciando os trabalhos os que lidam, especial

programados, o dr. Paulo mente, com os produtos
Peregrino Ferreira teceu de consumo público. A
constdereção em tôrno direção, da Mesa foi en
dos propósitos da "Co-, tregue, então, ao ilustrado
missão", cujos frutos, ape- ,conferencista. '.

,

José Je Castil"o Pinto

(N. A. � Reproduzido por so�citaÇãÓ de alguns leitores)

Não faz muitos dias um respeitável senhor
me contava o caso chocante de um homem de
bem e de extrema bôa fé, e que por ser assim

'

de feitio tão simplório, acreditava piamente na
sinceridade de amigos que seguidamente lhe fa
ziam companhia. Mas qual não foi a tristeza, o
espanto e até a revolta desse homem quando, um
belo dia, descobriu que esses mesrnos amigos
que permanentemente o acompanhavam e que
eram depositários de sua inteira confiança, vi
nham procurando, velada e maldosamente, ernpur
ra-Io para os confins de insondável abismo.

E aquele senhor respeitável arrematou a ex

posição' do triste caso dizendó: "esses são os

am.igos de hoje em dia, esses säe o componen
tes da sociedade humana em que vivemos".

-

JI))e Um 'lr®�QD a Ourre

-x--

Depois. de ouvir tudo, 'de pensar, de refle
Hr e de tornar a pensar, convenci-me de que o

. caso é bem verdadeiro e por certo não é o prl
.meíro e nem será o, último a se regtetrar no seio
dos '�amigo& e da sociedade". E conclui também
que feliz é o cidadão que ainda bem cêdo chega
a compreender a hipocrisia, o despeito, a mal
dade o gôsto pela intriga e pela desgraça alheia que
impera no íntimo' dos "amigos e da sociedade", ,.

e deles se afasta definitivamente, passando ii
considerar seus FamiHares e o Dinheiro no Bolso
como seus, únicos e verdadeiros amlgos. Esta
é a conclusão a que cheguei á vlste não só
.desse caso narrado 'por aquele respeuével sen
hor, mas rambem por experiência própria.

\.

, ,

Ao final da conferência
foram exibidos espécies
de mosquitos e entre ês
tes, o do transmis80r da
malária. As larvas, ainda
vivas, foram exibidas. En
careceu-se da necessidade
de se acabarem com os

gragoatás, sendo, também,
na ocasião, exibidos al
guns exemplares -dêsses
focos perigosos de mos

quitos. Fez se um apelo
à população para' Que re
cebesse de "braços aber
tos" os guardas sanitários
que estão trabalhando na

cidade. Isto porque êles

(Cont. ná Õltima página)
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OORRBIO DO POVO· DOMINGO. DIA 30,6-1957

'AssociaçãoRural de' Jaraguá do Sul
DIA· DO CO'lON0

Como' � d�' trad(ç'áo, íambéin este ano a Associação' Rqral de Jaragu6'do Sul, levará a efeito grändes festividades na data dedicada a laboriosa
'clasase dos agropecuários. ';

Às ·9 horas - Recepção do Exmo. Sor._Gove;nddor, Dr.' Jorge" Leeerde.
<Às 10 horas - Ineuguração da Exposição.

..

�Às 11 horas - Homenagem pósturrt·ij a.o .ônr. 'Àrtur Müller, criador e idealizaao�
\

' .

do Centro Agro-pecúário' "Ioão Cleophas". .
"

'

[Às l�f'horas ';:_"Chwrasçad� oferecida BQ Exmo.Sn-r. Gove�nàdor e Autoridades ..

.Às 15 horas - Proclamação e desflle dos animais vencedc?res na Exposlção;
Às 16 horas - Terá lugar a extração da rífa em beneficio desta, entidade'

constante doe seguintes. prêmios:
, ...,

'I
I

.

.

1 - Prêmio. segredo, doeção do. exmo, snr. Governador Jorge Lacerda
2 - UlJla No.vilha Jersey, do.a�ã,o. da Asso.ciação. Rural
3 - Uma Novílha, doação da Prefeitura Municipal
4 - U�a Novtlha Holandez, doação da Aasoeíeção Rural'

.

.

5 - Um prêmio. segredo, doação. Dr. Mario. Brusa, Secretário. da AgticUltura
6. -» »> »

.

» Dr. Lauro. Bustamante, Dir. Fom- Animal
� 7 -» », � » Dr. Jo.nas B. Amorím, Dir. Fo.m.,Vegetal

8 - Uma Desnatadeira "Mllka", doação da Comp. Ind. "J'obrasil" Joínvílle
9 - Um quebrador de mílho, doação de Mueller Irmãos Ltda., 'Curitiba'
10 - Um prêmío segredo, doação de Ind: Textil "Jarita" Ltda.
11 '; Um moínao quiréra, doação- de Hary C. Fruet
12 a 17 - Um rolo de arame farpado., doação da Prefeitura MUnicipal
18 - Um Porco de Raça Tatú, doação da Assocíeção Rural
19 -» » \» » Dtp:o.c-Jersey, doação de Gumz Irmãos Ltda, '

20 - -Uma caixa de "Frisante", doação de Bebidas Max Wilhelm S.A.
21 - Uma máquina de picar carne, doação de Affo.nso. Lepper & Cia. Ltde, i
22 -». » »» » » »Emp. Oom, R. Grossenbacher J
23 � Uma barrica cachaça-velha, doação de Mano.el F. da' Casta'

.

24 - Uma mangueira para jardim, doação Co.nRtr. e Comercial"Magiar"'ttda.
25 a 33 - Um Porco de Raça, doação dá Asaooíação Rural ,

34 - Um"carrínho d'e mão, doação de ErWino. M;el!ego.tto.
35 -» » . »» » » Angelo. Pichinini .

36 - Um saco. de "Cupro.san", doação de D. D. Sanitaria Vegetal·
37 - Um moínho quíréra, doação da Métalurgica Timbóense
38 - Um [ogo de ferramentas, doação, de Pedro. Rengel
39 -, Um ferro. elêtríco, doação da EmpresÜl
,40 - Um chuveiro. elétríeo,' doação de Francisco. Mo.dro.ck -.

41 - Um rolo de arame gelvanísedo; doação. de )!o.ester & Cia. Ltda;
42 a 43 -< Uma serra de arco. marca;'LLOYD", ,do.ação. de Milto.n Bardal & Ltda.
44 - Um [ogo café, doação. do. Posto Beyer '

45, - UIIl: díseo de arado. eom guia, doação da Cia. "FaMAC"
46 - Uma canetatíntetro, doação da Gráfica Avenida
47 a 48 - Um debulhador, doação de Frederico. Barg

..;, '. 49 -
" ». ,»>-. '» »,» Ado.lfo. Bruch.u I I • ...

"

......... ��'·Úm: m�inhod�· éafe;-do�ção."d;;; ä��d��gt-;._.M�. Ind. e C�m�rcio.
_

_.
52 -"Um mo.inho. de,café, do.ação. de Ind. '9 Co.m. Brei�äupt S'. A:

, 53 '- Uma caixa de cachaça velha, do.ação. de Rúbini lrmão.s Ltda.
54' - Um ba'rril para Vinho., do.ação.. de Ricardo. WendQrf
55 - Vma 'p!c8.i'e�, do.ação. de Seme Mattar

,

.

56 - Um serro.te » » .» »
.

'

51: à' .59'- 'Um ,saco. de raç�o. balan�e�c;la,' do.ação. de S.A. Mo.iI!hos R�.o.grandt'ns�
60 - UJlla-.lata ,de "Mus", do.ação. de OsCar Carlo.s Otto. Nagel ":"'-
61-',T:Jm jo.go. \,o.upinhas para criança, do.ação. de Textil "CYRU3" Ltda.
62 . .;, 'Uma lanterna de pilha. do.aQ,ão. de .Blo.sfeld· & Cia. '

'63,- Uma duzia de ,camisetas, doaço de Trico.tageni Jaraguá;Ltda.
64 a 65 - Cipco. saquinho.s de adubo.,_ dó�çã() �e BUl5chle & Lepper Lt,da.
66 - Um regado.r, do.ação. de Alfredo.·D, Janssen
67 - Um torrado.r de café, do.ação. de Lo.urenço. Gresinger
68 -.Um fe,ro. d.e engo.mar a carvão, do.ação. de Arnaldo. Otto. Schulz
69 - Um machado., do.áçio. de Fidelis Wo.lf .'
70"» » » »Arno.ldo. L. Schmitt

'

71 - }). » .»,,» OUo. IDendlineyer
7�·_ Utn- mschado, do.ação. de Jo.sé Narlo.ch
73 a 75 - Um machado, do.ação. de Imp. Exp. ,Freitag Ltda.
76 - Uma co.lcha, do.ação. de Ignácio. Leutprecht
77 - Uma to.alha para bo.rdar, doação. de Bernadlno. H. da SUya
78 a 80 - Um casal de gall,nhas. Plimo.llt Branca, do.ação da ASII. Rural
81 a 87 - Duas galinhas PUulOut Brancas,. » »» »

88 - Uma d�a d�_facas, do.ação. de Meyer & Cla.
89 - Um balde de ma(teira, do.ação. de' Ricardo. Wendo.rf
90 a 95 - U�a faca e 'um caniv:et�, doação. de Cutelaria Cruzeiro.lLtda.
96 - Um nivel, do.ação. de Ind. "TnbasU" Ltda.
97 - Uma pá-juntadeÚ'a, do.ação. de Alvaro. Berto.li

.
.

.

,98 - Uma pá-ço.J,'tadeÜ'a, »'» Fl:ederico Bar,tel
.

99 - CinCo. quilOS 'de arro.z, do.ação de Cerealistä"'Piwedo." Ltds.
100·� Uma pá-co.rtadeira e 'uma fo.iciníia, 'doaçllo de Waldemar RauJ

.

101 a 112 .; Um jo.go. de quatro. ,escalas-metrtcas, do.ação. Ind. "Tribraßil" Ltda.
113 a 118 - Um canivete, 4oação. de Cutelaria Cru�eiro. Ltda.
119 a 130 -,Um ca.nivete e uma co.rrente, do.àção. de Mayer & Cia.
131 - Um litro. de cachaça espeCial,. do.ação de CarlQI!I Hass
'132 - Uin litro. de c�>nhaque especial;. do.ação. de Oscar Reiter

. 133 - Duas latas de óleo. paJ!a frekl" doaç30 de Germano. Enke
134 a 139 - Do.is pares de relhas parª, arado., do.ação. da "Faresc"
140 - Um po.rta-ovo.s; do.àç'b'dã Casl:rReàl '

141 - Uma cafeteira de fo.lha, do.ação. de' Waldemiro. Schinitz
142 - Brinde, doa,ção. do. Dr. Mario. Tayares"da,Qqpha Melo.
143, -» ». de Heinz �o.hlbach .

,

. 144 -» »
,-

»IrDião.8 Ernmendoerfer ' .

,

145 -» :It. » Hila:rio.'Barató
146 - .;�' » »Mahnke & Cla. Ltda.
147 -» » », ,Alberto �uer
148 - ,» - -» » MÍU'catto. & .Cia.
149 -

.

'>; » » Lo.thar So.nnenho.hl
, 150 � f,

»
� » » FecUlari& Rio. Molha S. A.

151 - »' »' » Indústria ,e Comércio. W� Weege S. A.
152 - 1> .,

» � Victo.r Zimmermann
153 -» » »Olibio Müller ,

154 -» » » 'Waltél' Hertel
155 -» » » Farmacia Schulz
156 -» » .J). W:IlheIm.. Ra'dÜDZ S.A.'
157 -» » »"Co.rreio. do Po.vo" ,

158 a 159 - Um pulTerizado.r Pampcó, do.ação. d. Ind. Reunidas Jaraguá S. A.
160 - Um casal de Frango.s New·Hamsphire, do.ação. da Asso.ciação. Rul'8l �.

" �#��cilellJe erv t,empo .. e T.
,

�

de, comprara sua
,

.

BeUssimo' mõv,l de IIiade�a de 1ei" ..J

• 5 gavefas - "":. '

'

• Costurà Para frente 'e para tráz
'

• Borda �om abso�utÇt
- �recisâÓ

• Garçmtida por 15 anos

Ap'rove�te - està pferta de

A MÁQUINA
•

DE 'COSTURA
MAIS _�_E_"ºLq�_

RUA CÉL, .EMtUOIJÖRDAN. 141- JARAGuA DO SUL
,

I;, '.
·

'I'"
,

'I':� Proibição' :
,

"Proíbo termin8ntemen�
;tä â 'entrada de qualquer

i pessôas em minhas pro-·

priedadés sitas em Es
trada -Schroeder lI, "Bra

, ço do"Sul, Estr, Schroe
: der III, E.tfó· Ma:nço e Iça
I ra 'Peque,Da,' afim de ce,.
: "çar, p�scar, 'tirar cipó' 'e
; estragár -as plan'tações.
'. N,ão me responsabilizo

· gelo que' possa acönte
cer al18 infratores· da

,

�prêsente ,proibição.
"
Esti. Sé�rôeder, 24/6/67 .

Oscar Guilherme Gneipel

t· nurilri�cimên'D'"
"

. Comunicarno,B a' todos os parentes, amí- .

gOff 'e conhecídos a triste notícia, que' Deus
todo .po�eróso, ébainou a sí, nossa querida.
m�.e�'lo�r�, e ,av�.".,.

'

.

ANNA TÖEW'E NAGEL ,r ; ,

• _ _

� _'
.• -: \_. r

,
'. J

No dia 18 de junho COip a idad,e de 75 anos.
, Apresentamos nossos 'siócéros agrade

cimentos a todos que nos auxiliaram neste.
duro transe, aos qu� enviaTalIl' flôres. e en-

'

feitSram 'a sepultura e a t�dos 08 párentes
e conhecidos que acompanharam a falecida
até a ,última morada e' agradecemos especi:"
almente ao Pastor Gehring pelas ,s'uas pala-

. vras de consolo em casa. e º-a. sep,ultura.
�Jaragua 'd'()' Sul, 25/6J57.

, , . { "

, '

, '.'
,

. "

'

Oscar Na'gel e' Familia Hae.orrhoiden ".'

Juckreiz Ekzllme, Fissuren.
, -� -

.... " �,S" ", •

.
'

.

•
, , Haed,énsa (Pomade) b�-

�'-.'1i!IIl!lI!Ii!II.a!II�8ilt)88__HII21@!1l!l!�iiB� ruhigt, schützt, heilt� So-
,t FOTO PIAZERA • fórtige �irk�ng, beque-
I "

. � me ApplIkatIOn.. Formel
.DEFRONTE Á PREF'ßITURA - JARAOUÁ DO SUL

i
der Haedénsa - GeseUs-

; :F�JQrrafi.1I em Geral. -

FotQCO.pias d� D�cu';'e�los._ ,_ .ßh�ft, ,B�rlin. Zugeiass�i1.
.
Filmes e Material Foto -, Aparelhos e AcésSl5rios bel den. deutschen Kran.

.l··
.

, " • kenkassen.. ,.

A pedido. ateRde 'a domicilio e tambela � ,í'
.

'J
-. • J em 'localidades v�s-, -, "

1·-.--.' ._'

l8B_a!!I__I!M{!)_� -"'��1'
,'. I

A 'Ih
,;

G:-- -.---.---- .:.--.- : =._ --,. ; "',., S ma
i[
_...

: ,-
..

:
.....----...--............

:
..·---···-:--: ...�- .. · .. • ..·--ll Wir werden darauf euf,-

II lT't\ TD> �1Q)Hcmr 'TCl' �lUfM:A 'Nt�·J ii �erksam gemacht, da�II 1UI�.üdlr\ llll )b\B\ . !VllßU�!� ii ale Tabletten 1

'H -MEDICO CIBURGI1l0', II
. "t:ufin" ,

'i Formado pelas Faculdades, de Mediê'iri'i das" (fn_i���- li d 'e ':'--ßör::iHR'INGEnI· I: er.. 1'.-. L,;,.
.

K

ii, sidades de Colónia (Alemanhat e Pôrto Alegre ii & SÖHNE Männliein dils
II ..

' li beka"ntéú�d", áltbéW�ehr
ii CIRUROIA - seNHORAS .:._

.

PARTOS � C�IANÇAS B li �� ASfhma-Mifrell fi�der,
II �,

! C�I�A ,GER�L1' . \ II uberall erhaeitlicb sind..

n . ,LoBga ,ratIe. em Hos,itals 1atopeUIl iI
iI' - .

.

Consultório e residência: ii Horoskop fuer den
li Tel, 244 - Rua Preso Epitácio Pessôá; 405 II RheumCltiker - 1957
II CONS·ULTAS.. 'ii Januu: Schmerzen, Februar:
:; 'Q

II Schmerzen ••• �Ja, Rhe�ma 1St

ii Pela manhã: d!ls 8 1/2 a,'s 11 horas li hartnaéc:kigJ. WeDn nicht recllt-
It· , ii' zeitig úúd gründlich eingegriffen
li Pela. tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas' li wird, kann ,das Rheuma seine

>

II' . I
_ .. • ., ( , ,

. 1(' Tratg� daS" ganze Jahr' ueberl Atende- chamadoã lambem à No�le II begleiten. Immer mu§!! 4er
. li

.

•

'i Rbeu'matiker auf der Hut se'in'l
_ __...__ _:: _•• ••••••_ h

d
.

d A f II
.

d•

- .--�._ - --- ---- ---••••-. .. _ õo" un Je en neuen na, Je en
f; Rueckfall sogleich und energisch

Os bilhetes poderão ser adquiridos a Cr$ 20,00, nesta Associação nos pOstos 1r=��=�����=���===�=��=�11 bekaempfen. - fin Mittel hier-
.

i d oi
j ., " '. - .

fuer ist To�al!de Corupá e Nereu Ramos e com os agentes, dando dir. Ia a entra I no reclnlo •• .fe'ta. A,potheke "Se'b ti I Z'." ,.·;ropl-Tablettenstbaffen nicbt
Dur voruebergehend frleichte
lung, sondern 1Idldern schnell
mi� gruendr�h rheumàtische ubd
gichtische 'Schmerzen. Entzuen
'dungtil und BeWegungshelD
<mvngen. ! ,��eD.i' Si� daher
v.eEt'e.en$\!�lI nW-s. lcliniSc,b u

,probte und eml\fohlene: Toglll,
es·wird -8UélJ..fhDeD Hilfe lJriugen,

.

wie:::es schon·' vielén geholfen
hat. ,In allen. Appthckell und

II=======-=-=====-=-========;;Itl Drogerien erhaeltlich.

"
.. � '{

Churra$cada Música!....:...., Bebidas
l"- r

MBDIKAMENTE UND P�RFOME,RIBN �.: �
.... � c'

�J'" I ..' _, .1 -:"
I Das Symbol der Rechtschaffenb,eit, c;ies .

" Vertrauens un(f;.der: Dienstbarkéit, die Si� ,",
,', am besten. zu den geringsten ��isen bedi,enJ.

1.
A Diretpriq da Assóci�Ç�O Rural convida 'as autoridades. os associados

, e povo :�f!l g,eraJ p�ra., com sua presença· honrar a feita dos 1avn'lElores, esteio
econômico do nosso .municipio.

'

",.." -

, r' " • lO J;oJ

Jaraguá do Sul, 27 de Junho de 1957.
-

A COMISSÃO ORGANIZADORA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO 00 POVO DOMINGO DIA 306-1961

Ba'e'pendi- Atlético (S- F
.

)
HO.JE a tarde no gra_ado

;
. 1"1, ao ra.,Clsco _ Rua A.DON BATIS.TA
Não percalQ' esta partida der logo mais no

.Estádio do C. A. Baependi
I

• •

..
.

, ..... I 1

Dr. Fernando, A. 'S'pringmann .

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

CJllaiea Médiea - CirDrgi� Geral _ Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi�
tácio Pessôa n. 206 (ex-resídeneia dc dr.
Alvaro Batalha).
7Consultas: -Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs .

•1.11 _.11. 1_11I_.II.III_I.. _llI_II._ ... _III_11

Prelíando emlstésamenre quér na defesa e poste- Renda aproximada de
domingo !Íltimo no gra- ríormente na ofensiva, Cr$ 3.000,00.
mado da Estrada Blume- acompanhando pois a Juiz: José Arnaldo. da
nau, a equípe do �Acaraí negatividade de todo o Conceição.
não foi feliz, ao ser sur- quadro, comprometendo Preliminar: Vitória do
,preendida pela represen- ainda mais seu trabalho Cruzeiro sõbre os aspi
ração do Ipiranga F. C. pelo excesso de indivi- rentes do Acaraí pela
de São Francisco do Sul duallsrno empregado. Em contagem de 2 xl.
pela contagem de 3x'1. suma 'foi uma peleja rée- Quadros: \IPIRANOA:
O d b

nlcemenre bastante fraca, Noiva, Germanlnho e Oe-qua ro r� ro que ,e!1l1 convindo ressaltar t.odavia, mada; Vermelho, Bujão enenhum mo�ento do. préllo a bôa apresentação do
se completou, a�e,sentou conjunto visitante, que em

ßenôr ; Vanildo,. Pêpe,
em sua es!ru�ura mumeras face da mediocridade do Paulinho, Diquinho e Brito
falhas, prlD�l�almei:Jte. na Acaraf, acabou se impondo (C1�A�Af: fio, Mariosua composrçao .ofen_sl\�a, na cancha, chegando mes- Voigr e Verg'UÓ(1es,· Tíãoonde a �esorgaDlzaç�<? �e mo a estabelecer o mar-

fez. sentir de�de o IDICIO ceder final sem multo (Amandus), Vlno e Chico;
do Jogo. Os CinCO ho�ens esfôrço. O primeiro pe-

Lino (Tião), Zézo, Ienõr,
que compuzerem a linha riodo terminou .empatado

Fechlnl e Acácio.

avançada do Acaraf
•.
foram

por um tento, ponros essl-
--------------------------------------------

quasr sempre .dommados naledos pela ordem por V.-to'ría _do Estrela / no am.·stos'o de Estrada Novapelos el�m.entos .

da reta- Vanildo e Tião de penalti
guarda_ Iplrang�lst� e,

...

a
aos 6 e 26 mínútos;

,
, ..,

-

excessao dos primeiros �O cabendo a Paulinho e Di- Água Verde e Estrela I dro aguaverdíano que, durante todo o transoor- para o proximo certame
mlnuroe de luta, oportunl- quinho completarem= na preliaram amístõsamente mesmo atuando em seu rer do prélio, Já na prí- citadino.
dade em que o ataque fase complementar dOS 12 domingo último no grä.-I gramado incentivado por meira fase vencia o qua- OUTROS DETALHESrubro ain�a cons��uiu e 23 minutos o marcador mado de Estrada Nova, sua imensa torcida, não dro de Retorcida pela
alguma COIsa, de pranco, da vitória do clube fran- numa partida que não conseguiu em momento contagem de 2 x O, pla- Local: Estrada Nova
o restante pertenceu total- císquense. Portanto, vítôrla chegou a co.rrespon�er algum equilibrar a peleja, car êsse que demonstra 10; tempo: Estrela 2 x 0-
mente �o.s homens da jndtecunvel do Ipiranga totalmente, e Isto se dev.e dando portanto oportu- fiélmente sua maior pre- Final: .Estrela 3 xl,
defesa visueme: !'le.m.n:_Jes- que, convenhamos, foi em grande par�e a medi- nidade para que o Es� sença no gramado.' Nem Marcadores: Zanghelini

_

mo ii s�fda de LIDO, .flgura Indiscutlvalmente muito ocre apresentação do qua- trela comandasse as ações mesmo a·, mareação do 2 9' Nique para os ven-
e decorativa, a�s 24'punutos superior ao seu adversário. tento de honra do Agua cedores e Borbinha para

da f a s e complementar, ) I ;;=:===;===;===================;; Verde, maís uma vez as" o 'Agua ,Verde . Juiz:
Jl�ter�i.n,i;I_J.J,qo. o. conse-] Di.r.igi_Q.� Rar.ti�.�..p - �nr.�, _ ,.. (_, ' sinaladq pelo avante Bor- Hary Lietz .

, Anormali-
quente avanço de Tião José A.rnaldo da Concel-

.

A' PRAçA bínha, serviu para ínudar dades não houve - Qua-
para o ataque e a entrada 'ção, da .Liga Pranclsquenee 'os rumos do cotejo, pois drose rendadeCr$. 700,00.de A m a n du s na linha de Desporros; com regular o clube local em que pése
média trouxeram resulta- atuação, tendo o prélio A Tecelagem Massarandubense, com ter conseguido diminuir AGUA VERDE: Tic6,
dos benéficos, pois a éssa apr.esenlado mais os se-

séde ém Massaranduba Central, Municipio o marcador, não te'fe for- Ademar e'Schunke; Perei-
àltura o quadro rubro já guintes detalhes,- de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, Qas para pelo menos ten. ra. Liba e Sabará; Age-
não malS se entendia,

, comunica a quantos interessar possa que o
tar uma revira90lta ne nor, Tonho, Borbinha,

estando mesmo a inteira Local: Eslr. Blumeoau. sr. ANTONIO DALMARCO deixou de per- placar, terminando por
Schmidt e Arneldo.

merçê de! seu contendor. 1. tempo: Empale 1 xl. tencer. à firma, na qualidade de empregado deixar seu contendor mo· ESTRELA: Osni, AI-
Até o méd'ioTião, expres- \ Final: Ipiranga· 3 X'11. desde 9 de Outubro de 1966, não tendo o vimentar mais uma vez eides e MoreUi; Getulio,
são máxima do ��contro Marcadores: Vanildo, referido empregado tido poderes, em qual- os números da p9rtida. Menel (Valério) e Olivio

I h n" h quer tempo, para tratar em nome da decla. v· 6 ()frente ao Baependi. séte Pau in o e .... iquin o para rante, perante a sua clientela. A declaran-
It ria que se nos afigura Renato; Nique, Dalmo,

dias atraz, déÍ!Jta feita não os vencedores e Tião de facH da equipe do Estrela, I Zangelini, Caetano e Fé-
chegou a

. corresponder, penalti para o Aca-raí. I
te, para ressalvar a sua responsabilidade que assim se credencia lippe.em

- negócios e· prevenir terceiros contra
possiveis prejuizos, torna a declarar eiue
nenhum� relação mais existe entre a firma
e o acima referido senhor, dela não poden
do se utilizar -de qualquer fórma.

Massaranduba Central, 21·6-1961.
Tecelagem Massa:randubense '''A NOTICIA" de loinville, 23-6-61. "Registro

EWALno SASSE _ p'roprietário Policial. AUluado por Desrespeito ao Código de Ca
ça. Na localidade de Oaruva; segundo informaçõesRe�on:heço verdadeira a firma supra ' do seu delegado de polícia, o cidadão Henrique da� Má�uina de costura

I
de Ewaldo Sasse.

, Silva foi preso em
. flagrante quando abatiã a tiros

,

'.
.
... «Üjore(ti'•.

Jaraguá do Sul, 21 de Junho de 1957. 'na màrg-em da estrada geral, um veado, infringind�Em testo. HAS' da verdade. assim dispositivos do Código de CaçG e Pesca. De-
. Escrevente - Hllllrio AUdo Schiochel · tido o cidadão foi-lhe apreendida a arma, sendo ins.

-----_.

f
/ taurado inqueri.o a, respeito'�.

'

., por'

83'
.

' . Transcrevemos o tÓl'icp áci�a. para' que os

.J.;

apenas
, ménsa!$' j ri�;·:;;-.···::·';-I-.:::- �:�=:=.:::õõõ'--:-I-:���'I' r:;���es��a��.���esE��:�inon�oen��cl���!�la�e'sb��eh:

III �. � !fã
II
caça são cUf!1prldas. .Lamentavelmente, e principal-,

J ,,-I, I
JARAGUÁ II l!1ente J'aragu�, .C? derespeito às leis de caça e pescan· DO SUL - II e um verdadeirO descalabro. Acintosamente e fazen-

iI Meld'l·camentos e Perfumarl·as II do.pouco, das autorid'ades, hã caçadores, nêste muni-
'! II CfplO,· que abatem. 20� 30 e até 40 aracuãs. Bem sa-
!l Simbolo de Honestidade t! bem êles pois êste jornal publicou a Portaria de' CG-

III ' h ..

Oonfiança e Presteza ii ça pa!a 1961, que sómente é permitido matar duas
li À que melhor lhe atende. II aracua� por caçada.

.

'

I! e pelos m(:mores preços I! I Sigam. as autoridades daqui o exemplo da de
. \6...- ...---:-==�---�...-------.--------::::U Oaruva,.0 verelnos se êsse abuso às leis de caça-.-.-- -------.---.------

,
....-- não terminarão •

)

+-, Atende chamados de dia e a noite -
Quadros: ,BOTAFOOO:

Mario, Lombardi e Altber
to; Waller, Tarcleio e Ma
rinho; Olivio, André (Ve
nildo) Eugênio, Kelser e

Zico.
Avaf F. C.: Kühu (Eu

gênio), Aldano e Oswaldo;
Vieira, Quínça e Alfredo;
Carmelo, Maurito, Aguiar,
Artemiro e Nogueira.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCORA '

Vermifugo suave e de pronto
,

.

efeito Dispensa purgante e' dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFpR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo UII;la LOMBBIIJUEIBA
•

MIIAICOB! para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

OINVILLE _

Anuncie no

"CORREIO DO POVO"

e. tome seu

produto conhecido

CAÇANDO E PESCANDO:

Desrespeito às Leis de CaçaMUD A, S
I ,

I

PI'utiferas 'e

Ornamentais

Laranjeirás,�Pe·
, -

cegüeírós;-' Ka:
.c klseJros. Maci
I.eiras,

,

'jabo'tica
bei raa, eta, Ro�
selras,' Dahlias,

'

.

Camélias, Co-
niferas, Palmei., .

ras, elc." etc. SEM ENTR�D�"
.

• • •·�Oferta especial da. ,III! •

·i ,_:'CISMEIL,:
::>eçam Calálo
go IIUSIi'ado-1'

T' ).

LeoP.llldO, • Séi���'
Corupà

: �
, � r.' • RUA ctL EMlLIo JORDAN. 141· JARAGuA DO SU� •

' .
,

VG 008

J. HUNTER

Or.. MUlilló. Barreto da Azevedo
J ADVOOADO I

Dr. r Frianciseo Antonio Piecione.
.

JH::2.DICO

Cirurgia Geral de- à.dultos e criança� CH- '_
, nica, Geral - Partos - Operaçoes -

, •.. !� Moléstias de Senhoras e Homens.
.. élpéciàJJsaa: edVdoenças de crianÇas"
Atende"ií'oHHUSPIT'AL DOS FERROVIÁRIOS
(Glara: Brqschka), das 9 as 12 h�. HO�P.ITA:L
JESUS DE NAZARÉ d'a8 16 as 18 hs. \ .,

CIO·lIiI.'UP'� - 8.AN�A CA�A_INA· I'

Dr.' Waldemiro Mazurechen
. C&8& DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas Nq• 70'
(antiga residência de Emanuel Ehlérs)

Clinica geral m�dico - 'Cirurgia de' adultos ê· crianças
-, Parto!' . Diathermia Otidas' cudas' e: Ultra-cürtas
Indutotermia - Bisturi-détncó \

� Electr'o-cautedzaçãõ
- Ráios Intra.vermelhos e aluis.

,
\

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua�t'1�rechal'Déodoro da Fonseca N0.122

'al'aguá' do Sul

da

I

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AniversArias: Fazem anos, riantes os cumprimentos
hoje, a sra. Hildegard do "Oorrelo do Povo".
Grubba Mei�ter, viuva
do sr. OS0af Meister; a Casamenlo: Realizou-se

S�NT� C�TARINA - N. 1.945 menina Eunice filha do ontem na sala das -au
!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� Snr. Germano, dos San- diencias o seguinte ca-

R "t CI'vl'l Edital N. 4.229, de 24·657. tos, professor .<em Rio samento: Erich Hugo
ed'ls ro " Deseher com a srta. Ilsa.. Alido João Cattoni e da Luz e a sra, Dina Sou-

Schmidt.
'

Aurea Müller Grubba, Oficial Lucia Tissi za Duarte, esposa do sr.
do R e,g ist r o Civil do Ele, brasileiro, solteíro, Manoel Albino Duarte, Obilos InscrHos: No Oar-
I{1. Distrito da Comarca Ja- lavrador, domiciliado e residente em Brusque. tçrío do Registro Civil

Entrava ns ponte, a da pelos passageiros da raguá do Sul, Estado de residente em Arrozeira,' Amanhã o sr. Guílher- foram inscritos os segui
viuva Kampech, junto lítorína e o motorista Santa Catarina, Brasil. filho de Frederico Catto- me Pradi, proprietário tes obitos : Augusto
de seus dois filhos, mas que nada poude fazer faz saber que comparece- ni e de Veneranda Oat do Bar Orion nesta cí- Braatz, com 69 anos de

quando já se achavam para evitar o desastre, ram no cartório exibindo os toni. ' dade. ídsde, era casado com

no meio da mesma, eis sendo tomadas as provi- documentos exigidos pela lei Ela, brasileira, solteira, Dia 2, a sra. Alvinà Ana Braatz; Ana 'I'öwe
que aproximava-se ve- dencias cabiveis pelas afim de se habilitarem para doméstíca, domiciliada e Schwedler, professora em Nagel com 75 anos de

lozmente a litorina. Ven- autoridades policiais que casar-se: residente neste distrito, Estrada Itapocú. .idade, era víuva de

d
.

o I l' em Nereu Ramos, tílha Fez anos no dia 21 o Henrique Nagel,' Rudolfo o peng que se apre- oompareceram ao oca, Edital N. 4,226, de 18-6 57.
sentava, a mulher retro- constatando o triste es- Herbert Wa<Üt,erbage e

de Henrique Tissi e de sr. Rudolfo Hass, comer- Kaiser, com 53 anos, era'
cedeu com seus filhos, petáculo, sendo. retirados Elfi' WI'nkler Regina Zangelini Tissi. ciário aposentado; resí- casado com Emili� Kai-

d h d h
. '

d b" tente em' Rio Cêrro. sen.Carl Köpp, com 80sen o apan a a em c eio os corpos a .VIU.va à ra.- Ele. brasileiro, solteiro, Ed-t 1 N 4 °30 d ""l4 6 57 '

tí d' d f Ih h b
1 a ..� , e&;.- -

. Dia 3 o sr. Pedro Win- anos, era casado come a Ira a 'ao rIO com o ça a a seu 1 lo O, 01-' lavrador, dO:JIlI'CI'}')'ado e B löuí G Tl'
"f'"

Iílh d b à
a amo . ruppe e ter, índustríal em' Rio Ana Bruch Kõpp; ErviI o menor, enquanto o an o. so r.e 8S guas. resídente neste dístrlto, L' B rio t lí·1

Ih P
UZIa a6a o 1 Cêrro e a srta. Ana Iza- no Fröhlich, solteiro';mais ve o, permaneceu OI. a VIUva que per- em Bíbeírão Grande da EI b '1' lteí ,

e, rasi erro, so erro, bel Masearenhas: Ricardo Ohf, com 52 �LDOS,na ponte gravemente te- dera o marido não há Luz, filho de AI'berto câníe do' '-1' d D M 1v me DI o, nnci ia o e ia 5 a sra. Lilly ü - solteiro,' Laureana Hornrido, com um braço e- muito. achava-se em W k h d P la lresíd ld d
b

ac er age. e e au a resr ente nesta Cl a e, ler, esposa do sr. ,Arno burg, com 2 anos e 9perna que rado, adiantado estado de gra- K h k Iílh d C 1 F
'.

- ,re n e.
. . .

1 o e ar I)S rederíco Müller, Industríal nesta ,meses, filha de HarryA tragédia foi assisti- videz.
'

,

,
Ela, �rasIleIra! �o.lteIra, Truppel e de Joana Enger cidade; o sr, Carlos Ha-. Hornburg; Giocondo Pe-

" • " do�éstIca, domIcIl�ad� e Truppei.
. .' .

. fermann, competente Iar- dri, com 75 anos, era vi .:

O ônibus capotou, ne rio resId�nte neste 9.lstrIto, - Ela, b;rasIleIra: �o.ltelra, imecêutíeo nesta cidade uvo de Maria Pedri; Eze·
. em.�10 d!1 Luz, fIlha de- do�éstlCa, domICIl�ad� e I e o menino Oscar, filho quiel Martins, com 68

O acidente se verifi- de 1 e 2 anos . Orival Bmífío Wmkler e de Ber- residente neste dístríto, do sr. Bdemar Schmalz anos de idade era viuvo
coo- por volta das vinte Manoel de Souz� e Lour- tba ,Reinke Winkler. em It.apocúsinho•.filha de índustrlal em S. Bent� de Maria Lidi� da Silva
horas, e dos onze passa- des Ramos e sua filhinha Edital N 4227 'ge 18-6-57

'I'ercílío Bagatell, e. de do Sul.
,

.
, Martins; .Apolonía Mar-

g.eirlJs ínclusíve moto- de 5 anos. Artb.u� P�rath e

.

Mada.lena Maffezzolh Ba-
'

Dia 6 o sr. Waldem�r tins Schelenz, com 73
rísta e condutor, apenas Wanda Lemke

- gatolí, da Costa, gerente da FI- anos de idade era viuva
quatro ,cons�guirB:m es- Foi dos mais dol�r�- Ele, brasileiro, solteiro, Edital.N.4:231, de 2� �-57. liaI, em �. ,F�ancisco do de Frederico Wilhelm
c�par c�m Vida, fIcando· sos o

. dr�ma de Fe!IcIo motoristQ, tiomiciliado e Ant9DIo Dlmas da SIlva e Sul, da firma Manoel F. �ugusto Schelenz e Ma-
os de�aIs, presos dentr9 de OlIveIra,., .que vlDha residente neste distrito, I Ruth A.rnold

.'

da �osta S. A. e a sra. rIa dos Santos C�nha,
d.o veI�ulo, no fundo do com SUB; fa.mlha, a esposa, em Rio da Luz, filho de Ele, brasileiro, solteiro, PaulIna Mane� esposa do com 22 anos. de I�ad�
r!(J ItaJai do Sul. A"s. vi-,I � tres fI�hIDhas, ele e a Guilherme Porath e de carpinteiro, domiciliado sr. HermenegIldo !*'nes. casada com José OlIveI-
tImas, foram, o mot.orlsta fIlha malS velha escapa- Alida Fischer Porath. � e residente em Guarami· A todos os amversa· ra Cunha.,
H�rb�rt Vogel, JulI,!, de Iram, per.ecendo a esposa, Ela, brasileira, solteira, rim. filho de Luiz Isido-
OlIveIra' e suas fIlhas e duas fIlhas. doméstica, dOIQiciliada e rio da Silva e de. Maria A 'S g d C f

A •

,------------__ 'residente neste distrito Guilhermina de. Souza. e un a on erencla. · •

Resu'llada da IOlDhola em Ri� �a Luz, filp.a d� Ela, b�a�ileira, s_ol.tt;ira, (Continuação Ja 1a. psg;na) ,

U U FrederIco Lemke' e de comercIárIa, domIcIlIada _ . .

B 'fI' d' Frieda Lemke. e residente nesta cidade, s�� o� melGS prevenll'�s ra. A 'próxima reuDlao,
em e n e I � 10 _a, .

" á rua Quintino Bocaiuva, maIs eficazes que POSSUI- marcada para o dia tO., as
Oapela de, �ao Joao EdItal N. 4.228, de.21.6 67. filha de Henrique Arnold mos, ora. quando di,stri- 20 horas, n� sala do Fo-

'Itapocuslnho · L�uro PedrI e. e de ,Tbereza Schinwisky buem () DOr, .or� quando, rum, no edifício da Pre-
.

.

"
Anmtà ,M�ffezzolb. Arnold.' entre o comer('lp, aReIa feitura� terá com� confe-

1°. premio - N°. 804

I Ele, brasIleIro, solteIro,' f

para o trabalhador que re.nciSla o Cirurgião Den-
2°. « -« 34 lavrador, domiciliado e

E .para que chegue ao, co: retire sua Carfeira de Baú. tis.a dr.' Osny Cubas
3°, « -« 242

I
residente n,'este. distrito,

f.lheClmento �e todos! mandel de, minislrando 'ensina D'Aquino e versará sôbre/
4°. « -« 601 em Itapocúzinho, filho de pas�ar o presente edl.tal que mentos de higiene para "A' Importância da Con-
5°. « -« 795 Sisinio Pedri e de The- sera publIcado pela _Impren: ac-abar de uma ve'z com servacão do.s Dentes na
----�-_- reza Schurtz Pedri. s,a. e em cart6no ood� ser� as doenças mais perini- Preservação da Saúde".

EI�, brasileira, solteira, ahxado dUlantt: I'i dias
..

SI ciosas que invadem,' em Sugeriu-se que a popula
�ure seus males e poupe seu doméstica, domicHiada e alg�em soub�r de algum Im- épocas certas; o munici- ção deve ter por lema:
bom dinheiro comprando na residente neste distrito, ,�e�hment.o acuse-o para o� pio, com prejuizos' incau�

em ltapocúsinho, filha de hns legaiS.
..

culáveis. Nos banhados Limpa lua casa que a cidade
FA.RMAGIA NOVA Victorio Maffezzolli e de AUR EA MULLER GRUBBA ou valos- poderia a popu

,eslara limpa
.

da ROBERTO M. HORST ( Ignez Darén. UU, ,al Idção e deverIa a munici- .
A próxima conferêncial-

A que dispõe de maior sortimen-
"'. __., "'

.

, .• I ' pali�ade faze:- derramar o encerrará.o primeiro "C!clo"to na pr�ça e oferece s�us art.· 1,)_··mmlllEii!l_
..EE.!!iiilE!!lllIma:u �.1SEl1III petroleo, O que coneegui- das medidas. preventivas

. g�s a preç�s vantalosos

F' rti. (Sezões Malãrias I ria ulilizando-se o óleo

\
e profiláticas sugeridas

:_M��� I elJre,5, Ma;eft,::,�IU::::�de:ra I ��r:e(�::.:�) d�:e jou;:��� ��ÚDE. preservação. da

���'�'���=A��'���;-�'-�� -CURAM�E RAPIDAMENTE COM - I������Traglca oc�rrencla em CaDOlnhas " Capsulas Antisesonicas I' ,D R· Id M
. ".

á
. . . Pe, 8IDO O upapa

TrágICa ocorrênCIa ve� 17 oper rIOS lDclusIve o

I M "Inancora"

I/� li 'II irificou se em �anoinhas, I mestre.
de ,óbras sr.

"

I I ADVOGA.DOachava se váriOS, Qperâ- WendeJ.mo Klock, o qual I Erm Todas as :Boas Farmácias
rios na construção, äo 80freu esmagamente da ===!!== »

n,ovo pr,édio da S. Ope- cabeça, falecendo logo I É,
um produto dos

L,
aboratórios M'INA:NCORA

I
Escritório ao lado da Prefeitura }

rário, quando ruiram os após. As demais vitimas,
I

. '\ JARAGU� DO SUL '"':(
andaimes com mais de sof�eram fJ"8;turas sem - Joinville - Sta. Catarina -:-

8 metros de altura, com, maIores �ravldad�s. aF5I!ae!!!;!i!E!I==II==:, '=a=-': :.I! HBE ..

CORR'EIO DO POVO L O· C A IS

ANO XXXVIU - JARAOUÁ DO SUL -:- DOMINOO, 30 DB JUNHO DB 19ó7

Aconteceu em Corupá,

Mãe e filho foram apanhados' pela
aulomotriz e atirados ao rio

COITRA CISPA,
t.

PARA FERIDAS,....

fUfBA DOS CI· E C Z 'E MAS,
8ELOS E DEMAIS INFLAMAÇOES,
.nccou DO � COCEIRAS,

CIBRUIIl F R I E ,I R A 5 �
ESPINH.AS, ETC.

,

I

Lavpndo com Sabão

Virgem Especialidade
da OIAG W1EIlEt' KND1[J§IlRIAl .

·

/ JOllIDlfilAe

(DarCI Registrada)
"

s(>.ßÄ��:RÇtAt
ESPECIALIDADE

I

economiaa-õe tempo e dinheiro. •

I'
,

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


