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,

14' DE --JULHO
"

CONVHlIE
A Queda Da "a_tllha

.

A Comissão Central Organizadora dos festejos Proclamada a Repüblíca, o chefe do Govêrno
, de Recepção e Posse do novo Btspo de Ioinvllle . Provisório, Mal. Manuel Deodoro da Fonseca, emUm Feito Que Varreu O Império Da
EXCIA. REVMA. DOM GREGORIO WARMELING mensagem a D. Pedro II, datada de 16 de noven::-Fôrça E Do Absolutismo bro de 1889, dizia; .

entre o mahl, que em o.bedl-\ tem ri grata satisfação de convidar as E�mas. Auto- ência "às exigências urgentes do voto nacíonal.:.JOSÉ DE CASTILHO PINTO ridades Eclesiasticas, Civis e Militares, Religiosas, com todo o respeito devido à dignidade das Iun-Em todos os recamos do mundo llvre Ass�iaçõe.s' Caióli'cas•. entidades de clesse e o po- ções públicas queaeabaís de exercer, somo� fo!'-cömemora-sehole a passegern do 14 de julho, vo em geral, pare tomarem parte nas solenidades
çados a notlfíear-vos .q�e o 'Govêr�o �rovl!órl.odata histórica que lembra a épica .revolução que terão lugar ne cidade de Iolnvllle nos dias 20 e
espera de vosso patríonsmo o aacrlííeío de de.l-francesa .que destruiu a Bastilha e varreu o 21, próximos conforme programa abaixo:
xardes o território brasíleíro, com vossa famílIaimpério da fôrça e do ebsoluusmo, sôbre ele

R B G E P ç Â O no maíe brevé têrmo possível".
,

" Aimplantando um dos direitos naturals doho-,
Para êsse .fim _ acrescentava _ Para esse

mem - o direito à liberdadade.· Dia/' 20 de Julho - Sábado
fim se vos estabelece um prazo máximo de 24

. Constitue, por isso mesmo, o 14 de Iu- Às 16 horas _ Recepção por uma. Comissão de hoeea..que contamos -não tentareis exceder".lho. uma efeméride da mais ampla magnitude autoridades ne divisa da Dlocesé de joinville com
'_

Mas De�doro" num ato de louvável eompeeen-pata oe povos livres 'porque está diretamente
a Arquidio�ese de Florii:lDópolis (Estrada·ltájaí-loin- sao e: probidade, concede� ao gran�e �onarcaligada â um acontecimento que ímprtmlu no-
'11 ) apeado do trono um subsídio éxtraoröínãrío, a servOS rumos aos destinos da Humanidade, e se

"

_VI e. .

. . . pago de uma só vez, de cinco mil contos de reis,transformou num eímbclo pera todos aquêlea I .

Às 16 horas -. Desüle de automovets e moto-
(cinco milhões' de cruzeteos na moeda atual) aque' sabem dar valôr à honra, à dignidade clcl,etas desde o qullomerro quatro da Estrada San!a que D. 'Pedro recusou formalmente, embora fossehumana e sobretudo ao direito do livre pen- Catarina, precedendo e aco�panhando, ?, �orteJo tão precária a sua situaçã-o financeira naquelasemento, direito conquistado em séculos sö- Episcopal. Ao. tran�por. da linha ferroyl�rla, n,? contigência, que, ao descer em São Vicente re-bre séculos de cruentos embales e enormes Final da, Aveníde Getulio Varg.asr o prestlt? ser� correu ao Comandante do navio que o conduziasacríücíos.

, . integrado por uma cerevana de clcllsta, �ue hder'!_ra ao exílio, e dêle obteve, por impréstimo, 15 libras
, Sua lembrança festiva, na época que etra- o. desflle até a praça Nereu Ramos, local da recepçao. esterlinas. ,

.

veesames, tem tanto. mais importância quando Às 17 horas', - :Solene recepção na praça Nereu Administrar o pais de ,23 de julho de 1840,sabemos que a despeito de tudo milhões, de Ramos pelas aotorjdades eelestaettces, civis e mlll- quando foi declarado maior, a 15 de novembro de
seres humanos e�i8t�m! que cpnr-i�ua� agri- ta.re�J' associaçõe� ,

reljg'io��,� -o J!0�� "em ger�� "e, 1,�a�� ,.q!!��9,O_�foi�e:p9��p; ;-09.:, 6�jJ1 . ..\q,u�s� .. :,!p��� ,.�.�; ,.���.Iheados _pelo .meas: mC,Jgn,o dO$ fe}\r�to�,··d:a·-" ''ComMit..:'TiartJ��d���";:ftô;9:'I'm4ta'"' cúlo/ e ae férmlDo de seu l'ttroado ver-se, a ca-ignomínia • a escravidão.' ", Ihão de Caçadores., '.' míníio do ostracismo, compelido a pedir 15 li�rasPara nós brestléíros, que=não pactuamos I Saudai'á o novel .antísttte da Igreja, em nome e�te��nas emprestada, é um gesto que por 81 �ódos extremismos .da direita ou da esquerda; das autoridades e do povo Joinvillense o I?r.. Nor- qlgDl�IC� D. Pedro, O Magnâmmo, é que poderIaque não alimentamos ambições imperialistas;' berro d� Miranda Ramos; MM. Juiz de Dtrelto da cQ�trlb�l-: para fazer a. gr!'nde:l;& -de uma naçã?,'que não procuramos- Impôr pela fôrça no��a� Comerca; Em pome do clero e do povo católico da cujos dírígentes Iha seguissem o exemplo nobí-convicções ideológicas; que presamos e cd�- Diocese' falapá o Revlpo. Pe. Henrique Zicke, DD. Iítante.
,

. . .ruamos o sublime ideal de liberdade e acredl-
Vigário da Paróquia áó Sagrado Coração de Jesus. Mas o que aSslstJmOS, outr�s fatos verdadel- •tamos na vitória inevitável desse ideal contra, ,

ramente escandalosos, é a corrIda para os postosas normas escravagistas, o episódio histórico POS S E de mandO' e 'eletivos'_ respeitadas as exceçõesda Queda d'a Basfilha, constitue um f.eito de Dia 21 de Julho _ Domingo _ na ânsia do enriquecimento rápido e facH,suma grandeza e digno por todos os tltulos.
ainda que tenha de empregar a traição e transi-E é por isso tudo que daqui �a nossa tenda Às 8,30 horas - Clero, religiosas e associações gir com a honra, no falso pressuposto de que dode trabalho sdudamos não a França - (que cat6Iic�s, partindo processionalmente do Paço Epis- dinheiro dimanàm tôdas as. virtudes, ou encob.e,foi teatro dos acontecimentos soberb� de 14, copal à Rua jagullruna. conduzirão Sua Excia. difinitivamente, as mazelas.

.

de JulhO' porém, por· uma irO'nia do destino, Revma. D. Oregorio Warmelirig,· sob o páliO trans- -x-
vem se desmandando em medidas de fôrça e, portado pelas' autoridades civis e militares diocesa: Não sei por que, mas pareceu-me oportunode absolulismo no norte da África)' - mas o Qas, até à Catedral, onde .ßua Exciéi. Revma. entrara transcrever, aqui, uma página, que, / sob o titulofeito h�róico da Queda da Ba5tilha, saudação solenemente.

, .antipalil nos legou o saudoso Afraneo Peixoto:
que vale por uma afirmação ii mais dos nos- Às 9 horas _ Leitura das bulas pontifíCias de ..

- Não se aborreça se lhe disserem que_sos _propósitos democráli.cos e do povo que. nomeação. tomadas de posse de Sua Excia. Revma. Fulano, injustamento, ou gratuita�ente, que é O'ama esse ideal grandioso que no homem data
e Solene 'Missa Pontifical. " mesmo. não gosta de você... Um número enor-, de milênios - o ideal de Liberdade.

.

Às 12 hor.as ....:. Banq�efe. me de pessoas não go�ta dêle ... "
,

'
,

"
- Como sabe dISBQ? 'I

,

'

. ,," "
- A faculdade de antipatia é passiva ...

N'O"Ia's' &' N'OI',l·C'l·a,'S RIO - O Tribunal Fe· A Igreja Per.ile que obriga o "antipático" a antipatizar ... não importaderal de Recu�s08 con- H'
"

....

L com quem ...

"

cedeu o mandado de se- O omem va a aa "
_ Como deduziu isso?GEN E B R A - A 4à• num quarto com as di- gurança impetrado pelo O Papa declarou a um' "
- Da experiência... Tomou um mestre,conferência internacio� mensões de llm automo'" general Juarez �áY'0ra grupo 'de cientistas 8S- prev;iaménte, nota de todos os seus alunos genal !Sôbre a ;poliomielite vel "faII!Uiar'\ ,

" !:. ,. contra atp, do mInlstr.o I tronáuticos que os seus ralmente havidos por "antipáticos". E a todos,declarou qQe a enfe�JDi- O!il _ esp�ciali�tas �,ª�t da�.Guerra, ge��ral T�,I- esfor.ços' no sentido da simpáticos e '�antipátic08'" mandou que escnvesdade está aum�ntando For9a Aérea quer,elI! ��-. xelra Lott, �uDlndo-o p.or I co��uista do espaço são se,�. !à.pidamente, �s �nieiai8 dos seu! desafetos
em quasi todos os pai: p,erlmentar as POSSlbll�. ,ter c,!ncedldo e!ltr�vls- ,legItlmos perante Deus. ou InimIgo,! ou antipátIcos, a cada um • .'. Ao cabo
ses.. Disse também que dades de resist�ncia .hu- tas à I,mpre,!lsa sobre as- Os cientistas foram re- do tempo marcado. alguns alunos não tinham Ie.acompanha 'sempre, o mana, nlS condlçoes de 160s suntos p.olitIcos., cebido@ por sua Santida· tra nenhuma ... outros, uma ou duas letras ... Ha.
progrel!lso em questões de 'longa dur.ação � v�- A de,cIAão daq�ela ai: de em uma entrevista via, porem, alguns que tinham quatorze ou quinze'sallitárias e a melhoria locidade.. supersonica e ta côrte de JustIça fOI especial.' nomes, pelas iniciais ... Todos êsses "antipatizado"das condições de vida.1 a grandes altitudes. de 4 V?tqs contra 3, fa' Disse-lhes que, guan- o eram, exatamente. dos tais "antipáticos" .•. Con-Mil, e quatrocentos dele- -x-:-,

, , '

:vO'ravelS ao general Tá- do Deus Qrd�nou áo ho- solem-nos os simpáticos ... somos antipatiza�os,gadoS de' einc,�enta, ,e ROMA -::- '�?t: 'onda �e vQra. Votaram a f';\v.or mem que «conquistasse nec8ssãrialilente, p&los tais antipáticos ... A taraquatro países estão reu- �alor que y,afr�. a. Itá�a, da segur�nça �s mIDlS- a Ttlrra»,' não se limita� é dêles ... Coitados! A ortiga deve antipatizar com.ni'dos em Genebra para lá caus'0!l nO'v�nta e qua- tros Ag�llar DlaliJ (rela- va' a êste' planêta. mas todos os que a evitam... todos que não sãocoordenar o combate à tro mortes. Desse total, tor), Raimundo Macedo, ao resto da Criação. ortigas ... " '.
/Poliomielite. sessenta e dois foram de Artur Marinho e Mourão

,

'

,

'

_

'

'

:""'x- p,essoas vitimadas dire· Russel. '
. �j .t.:�� :C':'••••••• :� ••••••OI'.:C':' :� ••••••••••.,. .,. : .t :� \ �� •••••• .t.: :?WASHINGTON -' A tamente. pela temperatu;. Os votos contra foram �:

DIA' DO CO ONO :1Força Aérea c'enviará r.a. No número dos res- dos ministros Cunha, �� .',
-L' �.cincoent,a" homens à ,lua ta�tes figuram ,v,inte e Mello, J. J. Queiroz e �E . '. .

.

�no mês vindouro, ou pe- dOIS afogados, que ha- Elmano Cruz. g .

:lo menos, falos-á parti- via:r:g prouu:r�dQ aliy,io' A tese !l� relator é

a�: L d· �l,éipar. de viagens simula. na� águas, tre� homens de que mIlItar doa Reser-: avra Gr., Pa'rticipe, dos grandes festejos que, em :das em condições que que se suicidaram de- v�, como qualquer outro : tua homenagem, a A.ssociação Rural reali,zará dia 28 de :evocárão as futuras, via- sesperados pelo calor e cidadão� pode se �ani- l� Julho, no Posto Agro-Pecuário Ministro João Cleophas. �lgens inte�planetaria�. set� v�timas .de desastres festar Jlvremente sobre I!, Estará presente, em tua 'homenagem, o Exmo. Snr. !Em eqUIpes de CIDC?, atrlbUldos dIretamente à q�alquer assunto, d� �-I: Governador do Estado Dr Jorge Lacerd :os homens deverão VI- temperatura. cordo com a ConstItUl- •
. a.

_:ftr �un� 1� �rns
.

-x- �oFedeul. ��y�����yYV�YVyy�VVYVVy��yYV�y��y�Vy�,�����:���
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SECRETARIA DA VIAQÃ9 E OBRAS PÚBLICAS IF==D=r.=!!!F=r=a=D=ci�s=co�A==Dt=O=Dl=·O==P=i=CC1=.=OD�e==!!!!!!Boletim Injcrmcdívc :M:�DICO
Cirurgia Geral de adultos e crlançss CU-

LEVANTAMENTO AEROFOTOGRÁFICO nica Geral - Partos - Operações -
Está em vias de conclusão o levantamento aeroío- Moléstias de Senhoras e Homens.
togräfíeo do território do Estado: grande realiza- Especiilli_ em doen'Ças de cl'ianças
ção do Governador Jorge Lacerda, que tev8 iní- Atende j!l0 HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
cio no último trimestre de 1957. A "Serviços Aero- (Clara Bruschka), das 9 as 12 hs.. HOSprrAL
fotogramétricos Cruzeiros do Sul S. A.", centra- JESOS DE NAZARÉ daI 15 as 18 hs.
taute do levantamento. comunicou a esta Secre- CO_UP"&' - 8AN2.'A CA2.'AH.INA

taria o andamento dos serviços, até 15 do corrente:
11;;;;;; ....... ===='1

estão· fotografadas as regiões Oeste, Norte, LHo-

-Ó.
I'M'.f'A.GROS. ji� � J, J�rânea e Sul do Estado, restando fotografar oêrca

.

,�
, I�:.::· =_ ta :..__

":::
tia 20.000 quílometros quadrados na região een- -: .......

tral do Es'ado, o que dever' ser feito antes de 30 ó,

-, :r u
d D

.

1 �R COS
l1

f:::.· Wl!: � � .�:�o coerente. ne-se 88SIDa ar que a Empresa ..
- A . 3;

, __ ::: :: r-contratante, para a boa exeousão dos serviços man- g:, ... :;;lo ii; zOtem, em nosso Estado aproveítando as condições

l::::. G. t; U
�climáticas favQráveis, dois, aviões. s

,,' V'A NAO IOL l -! .. z .......

RODOVIA FLPRIANÓPOLIS·LAJES - O· ,

.

.

I" _.CIS ",� j �CI) aJ..,JEgrégio Tribunal de Contas do . Estado, em sua ..,
_

I#J
<I't d d : J.wJaJ -sessão de 15 do coerente, apreciou o contrato cele- .J!, in ica O : .lillIR:E e c _

brado entre o G-ovêrno do Eatado e- a Empresa I
DOI caaoa de

1='
J ., � CI) _2 >

T f fraqueza, pali- - 'IIIIIit .,de opogra ia, Urbanismo e Construção Ltda. d8!ll, magreza e : -;: • g � � .Z(ETUC), para a realização dos estudos e projetos f&lltio. : :\.: � �- _
que servirão de base aos trabalhes de construção, Em IIUIl f6r' , i '. .. Ci! � � Oconforme fôr o caso, da rodovia Florianópolis-Lajes. V=��ol r d'� : '..

CI. g_= .

do Plano de Obras e Equipamentos. �
= "II:) ta

ta -

á6dio. t4cit.ioao GliiJerof(jllrlltol, : ::!I.. a::l.
TRECHO GASPAR·BLUMENAU":_ Os ser- Pepsina, 'noz dlll Cola, etc, de : O .,'� Ci c I

---------------,---....."---= viços, nesse Setor do Plano de Obras e Bquípa-!' _ação pronta e eficaz �08 eall08,,' g.: o
� -;.gl

mentos, estão em pleno andamento. Assim foi, na de fraqueza e neuraatenias. Vali" �. �
CI e.CI

O<l�::Mn·'ÔMI
..

i·v·"".r·-.o...·r
..

·e�vJe'·I··a
..

ç

..

·ã··O'lW..·
..

·o·.....,..r··or.:m···
..

a··n·
..

c�e
...

····s···o�;,·cJ·I.·a···I
..

_

..

··:e:.:� semana última, concluído um corte, o de n. 15, e diöl 6 indicado para homell8, mu-

1=::. '-es:
� <t.o:�' .1executada a terça parta do n. 16. Por outro lado, Iherea e crianças, eendo lua f6r· ... _

I· dAS I para acelerar os serviços foi. naquêle setor, colo- mula licenciada pela Saiide Pu-

l::::
ree tere, e ugusto y vío ;

exce-I::':.. do maí ó f
-

-'�.r;:::
. lente apresenteção gráfica, formato 16x24, 368 ca o mais um top gra o. blica. -·"il:··......·w..... ':.m···�·..•..ir
páginas, capa em trtcromle, fino papel buffon VARIAN.TE KM. 17 - RODOVIA PÓRTO -

.

�: O Enlenheiro Misael ::;1 �sN�:�:�t;�:r!������� ���o-;;ê�:f: :f�i�\�� r:--�=======:===�=:::==:::==::::===:::==:::::::::==��'IItratíva, destinada' à construção da Variante do ,., I· d" Hé
.

C I
· � ß

i
• Nêo o encontrando em sua Livraria, pe- • Km. 17, da rodovia Pôrto Uniã�-São Francisco do !I, rlosP .,es reos O arlOeOSI u.. ,II! ça-o, pelo Ree.mbolso Postal, à Edttôra Edi- : Sul. do Plano de Obras e EqUipamentos, por ato li, !
: ções "Colon" - Caixa Postjll, 317 � Joinville.. � do Exelentissimo Senhor Governador do Estado, II TAC li

i. Santa Catarina.' , i.1 foi designada uma Comissão composta pelos 8l"s. II I
. II

l Eng. Evaldo Lqcchi, do POE, Eng. Aldo de Oli· li Agente local: SÉRGIO THOMSEN lic:..r.· .....c."·.·�.·�..r.. '!..·'r·........ ,...r.·�'\o'·.......·,ç.··....··.................a.........� veira Novo, Direto'r da DT do DER/SC, Bel. Nilton ii
- Escritório Técnico-Contábil. uThomsen" !IJosé Cherem, Consultor Jurídico da SVOP. ii Rua Mal. Deodoro da Fonseea ii

II
' "

(enfrente à Prefeitura Municipal). 'i
ii I'
'I,' d
I Aceita. encomendas e· cargas para, qualqner II

!I localidade do país, com fréte p-ago e a pagar II
ii. ,�,.

"

,e reembolso.' l' ,

li
n Ven<le I'a�ª-ag:�ns �éreas �,a.. IAC � Cruzeiro II
II do Sul, a vista e credlarJO, para q-ualquer '!

II I�ali(lade do páís.
'.

.Ifl'I ATENDE à venda de passagens IU�I:eaS ao
I exterior, pela Scandinavian .. Ibéria - Swissair. ii
II , II
ii }nformações Departamento de Turismo TAC li
\!.... _. _�; _ .•.._ .••__ "_..._•.•._ ••.__o .i�� _..- __ A_ _-_._._ _._ �

f
,

Tubos galvanizados 3/'" Kg 30,00
Tinta IDEAL-FOSCA GI 335,00

�

Tinta NITROLINA GI 390,00
Fios plastíeos 12,100 in. RI 773,00
Fios plasticos 14,100 m. RI 540,00
Fios, plastícos 16,100 m. RI 370,00
Tampá' pl W C desde Pç 1�O,00
Pregos .8 x 30 Kg 27,00
Torneiras, desde "" Pç -, 60,00
_Cera .QlUULllO Lt �3,00
Meiacana, desde Mt 4,50
Porta-toalhas, desde Pç 45,00
Caixas dágua. desde Pç 550,00
Chuveiros Niq\1elado., desde Pç 53,00

_
Oaíxas 48 descarga, desde - Pç 680,00

. -

'Ralos Sifonados, desde Pç 75,80
Manilhas 4"·

,

. Pç 30,00
E muitos outros artigo'l nos preços eportunos.

CO.SIRDIORA, E COMERCIAL ,MASIAR lTDI.
A�. Getulio Vargas, 668
Jaraguá: do Sul
Pertinho do Posto de Saúde

-a,

\7oaê· (3onsfróil
Veja e.tes pr.90&

/

Sorrisos sôbre Mágoaa
MÁ_lO ••LO,

Ao Amigo Ermflio Ramos.
'

Já fui alegre... já gozei a vida,
não rendo conhecido sofrimento;
mas atrav�s dos anos - dura lida
fez transfusão no meu contentamento.

Se hoje minha alma vê·se entrisfecida
algumas vêzes � eu não me lamento!
Porqut chorar alguma dor sentida, '

jamais conforta algum pressentimento ...
Procuro então, viver sempre sorrindo ...
embora mágoas ou prazer sentindo
levando sempre a minha vida pura!...

)

Assim; o d�consôlo ou a saudade,
desaparece numa suavidade
porque o riso é amigo da ternura I ...

MUDAS
Fl'utifel'as e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
çegueiros, Ka-"
ki$eirOs, Maet- �

eiras, Jabôlicã-
,helras. etc., Ro
'seiras, Dal1l1as,--:
Camélias, Co
niferfls, PÇlllJlei-

t ras,� etc., eTc.

:>eçam Catálo
go Ilustrado

,

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA 'MI'NANCORA
v

Vermifugo .suav� e;, de prunto
efeito Dispensa purgante e, rueta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
.

ME o n. 1, 2,' 3 e 4
.

Proteja a saúde de seuS' filhos e a :.ua própria:!
Evitará muitas doenças e poupará di_nheiro em

.

.

remédids . .

Compre boje mesmo uma ,LODBI&UEIRA
MIIAICOBA para o seu tilhinho.

.

.
E um I produto dos Laboratórios Minancora

- IJOI1:iIVILLE..L Ap,otheke ",Sobulz"

2

" JABAGUA DO SUL

MEDiKAMENTE UND PARrÜMERIEN
,

Das Syml>o I der Rechtschaffenheit. des I

,Vertrauens und der DieQSfbarkeit, die Si,e
am besten zu den· geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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HOJE A TARDE - Torneio Inicio da ta Divisão de Profissionais da ZODa "Centro"
Será reaUzado ni;J/ tarde de hoje no gramado da

.

.rua Abdon Batista, o torneio inicio da 1 a. divisão
de profissionais do Estado de Santa Ceterlna, pela
zona denominada Centro, oportunidade em que des
filarão os concorrentes dêsse importante certame.

Nada menos de sfis equipes esterão ésta tarde Iogos de grande envergadura técnica, muito embora
no gramado do letra-campeão, disputando o primeiro o curto período de duração das partidas.
título de,1957. Baependi, Acaraí; [uventus, Cruzeiro, Vamos aguardar os acontecimentos e rorcer
Atlético e Iplranga, certamente irão proporcionar pera que os clubes locais iniciem com o pé direito

êste importante campeonato.

e: chegue em tempo
-

de comprar a sua

Bra,il- Vlocador da Copa Roca da 195.1· D801··.9110
Declaro para todos os

Com sua vitória regis-I findou com a vitória por fins e efeit?s que nesta
trada na noite de quarta- dois tentos a zéro, goals d!i�a ass.u�I todo o f�s'
feira, pela contagem de assinalados por Pelé na SIVO e AtIVO da Fabrloa
2 x (f, 'e o consequente primeira fase e Mazzola de Móveis São, José� de

empate nos 30 minutos de na ·fase complementar. A, Oelídío Bomão, de Ooru

prorrogação, o BRASIL renda. que foi excelente,' pá, Municipio -de Jara

conseguiu permanecer de átingiu a soma .de Cr$�.. guá do Sul, que. nesta
pôsse da Copa Roca por 2.419.570,00, e os quadros data requereu baixa de
mais um ano. O troféu estiveram assim constitui- todos os lançamentos
que. estava em poder da dos:

_

' existentes em seu nome.

�.B.O. desde a última' BRASIL: G!Il!1'ar, Ojal- .'

Jaraguá do 'Sul, 12 de
;dlsput,a em. 1945, perm�- ma .Santos,. Beh,D1 e O�eco; Julho de 1957. '.�

,

necera .essnn por mers [adlr e Zlto ; Manrlnho,
um ano no Brasil, uma Pelé, Mazzola (Del Vec- JORGE. WI�LE
vez que

"

o Regulamenlo chio), Luizinho e Pepe. Propríetáeío
désee disputa, prevê em AROENTINA : Carrizo

, ,'caaoA d� igualcl,ac:l�" a per- ,(�u�in,essi), )er�nserra'I-----------'1manencie da" Copa com Plzarro e Vàtro': Nestor
P b·'o último vencedor. O prélío Rossi(Qu(di) e 'Lombarde: rot lção

de quarta-feíra, que regts- Corbata, Herrera (Anro
trou a retumbante reabili-1DYUS, Jüarez, Lebrune e

tação do quadro nacional, Móyano. " '

Preíbo terminantemen-,
te a entrada de qualquer f

pessôas em minhas' pro- ,

--------------..,.. ....----- priedades sitas em Es-

ßssociaclO �e Proleclo e ßssistência" �r:dd� ����es��� �I�h��::
, Da Assoctécao de Protecão e Assistência à

der III, Rio Manço e Içe- ,

• y y ra Pequena, afim de ca- j

Infância de Jaraguá do Sul, recebemos agradeci- çar, pescar, tirar cipó e
dos a seguinte comunicação de sua nova díreto- estragar as' plantações.
ria que ficou assim constítuída: Não rue responsabilizo

Presidente: Otília E. Nicolini pelo que possa 'aconte-
Vice-Presidente: Aurea' M. Grubba cer all8, infratores da �
la. S'e,cretária: Alda F. do Amaral presente proibição .

2a. Secretária: Zilka Schulz.
'

'"

1a. Tesoureira: Brunhílde M. Schmöckel Eltr. Schroeder, 24J6f57
2a. Tesoureira: Elis.beth :R. Gresaínger Oscar Guilherme Gneipel

"

Conselho Fiscal

;, ,Efetivos: EfQ.a<i;J. S�hultzê, Iraéema,:M�' Copi,
'Gisela E. Müller.' /',"; :..' ", . OONSELHO' REGIONAL' DE ENGENHARIA E
,

Suplentes: El�a Narloeh e 'Hildegard L. Schmitz. ARQUITETURA DA OITAVA REGIÃO

E' D t"T'''A' L

...

d

• 5 gavetas
• Costura para frente e para tráz
• Borda com absoluta precisão
• Garantida por 15 anos

Aproveite esta ofertei de
,.

'

AN1�AERsARIO
.

-

JI'
• •

CISNEILilMAIS VENDIDA
NO 'BRASIL'

j

RUA CÉL, EMfLIo JÖRDAN. 141-JARAGUA DO SUL' '�
� I�

,
Pelo presente.. tórno público que o Snr. FRE

,

DEBICO LAWIN, requereu a este Conselho a re

novação de aua licença como CONSTRUTOR a
titulo precärto, para o Municipio de Jaraguä do Sul,
Estado, de Santa Catarina, J de acôrdo c,om o pará. L,::- -- ----- -- - -- ••:-- .

grafo único do. artigo 5 do decreto n. 23. 569, de n.-
..·--------

·--·-�--:--_
..·----·------.. .:.�

11 de dezembro de 1933. ,II OS MELHORES I I!
Ficam, PO}S, convidados 08 profissionais ínteres- II ii

" '",J'Io."........,'/...,

sados já regístrado neste Conselho, a se pronun-!I Tapetes' para automoveis li
ciarem a reBp�ito para o que lhes é concedido o II ii
prazo de. 30 días, a contar da publicação do pre- II Plestíccs para estofamentos !!
sente Edítal.. .' ii �i

Pôrto Alegre, 5,de junho de J957. !III Baterias Ford, que duram mais i!
.

P
ß

En�. FELICIO �EMIESZEK fiI neus - Brasil, General, Pirelli II
Presidente II II

a::I=------------�,._�IIl!1 li TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS n
Fernando A. Springmann II PAR4, AUTOMOVEIS e ClMINHÖES: II

III P
II

.BI.I. a el.� I•••�

.

li
II .,./ li

II Caixa 'Po!ltal, 19 Fone, 299 li
ii JARAGUÁ DO SUL !!
!� "

/ !Js:""�.. _.. •••_... ' .1
......._---_._-_...

;-------_..._-_._======�

"

I

-

,

.Õ�� HUE�OL
CONTÉM

EICELElfTES

ELE.uros TOlfICOS

PRISÃO DE VENTRE
ESRiMAGO. FíGADO E INTESTINOS

Pr.oporcionam bem-esta ger.a"
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, regutari·

, '

za_m 'as fu�çõeç do �-
'

Dr.

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Uni�er8idade do Distrito Federal

§a g1l1leIDloli «Jlbllea lIédiea -

- Clrorgia Geral '- I'artos
, .
n

'_:_ I Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi.
I tácio Pessôa n. 206 ,ex-residencia de âr.

({:::=::::::::=::=====:-.::::==::.-=:::=::::::::::::::::::==::::=�! Al�aro Ba talha).-
II Acabo de instalar o, meu GABINETE, II Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
U DENTARIO á rua Marechal Floriano em casa' Ei ..- III - ln - II' - III _ III _.1U1 _lfI �_ I a- 11._.11 _ III _ I'

n da 'àrä:-vluva -Bück i,:eóie-ã--Pãrmadä schuli.---U - Atende -châl:iíádos I
de �cf[ã-ã- a noite -

ii \, "Todos OB serviços dentarios
.

II �or::r._ I. _11.� ... _ ...� ..í_"I_",_",_-,,_,-.r.'

II. Ponte movei - pontes fixas - denfl1duras ii (6)_" ... -,,-- iII!'�� • as: E "i"__ !!ai ...

li anatomicas � dentaduras nylon - coroa jaquete. n FOTO PIAZERA
li serviços garantidos e rapidos n DePRONTe Á PRePBITURA, - JARAOUÁ DO SUL

!! ' preços módicos li Fotografias e. Geral - Fotocopi�1 de Documentos -

ii Atendo terças - quartas e quintas feiras ii Filmes e Material Foto - Aparelhos. e AcelSórios

!! das 7 e meia da manhã até ás 12 - das 14 li A pedido. ateade a domicilio e tambem
ii até ás 18 horas. ii' em localidade. YiziDba.

II 'RICARDO JUNG - Cirurgião-dentista II ii'iI!iII!JIggl!BI_" .II<!J__Iõ!BI_"_"_B'�

�:::::::::::::.:::::=:::..=;.=:::::::::=:::==::::::::=::::::=:::==:di

CORREIO DO POVO
,

'. ,

Avisamos aos nOISOB 8ssinantes que
esta folha deixará de circular Domingo dia
21, reaparecendo dia 28 cbm um número
especial.

Combate as

'rregulartda
es das fun-

.
__ . ções periódi-

I'

- '- -�-:-:-� cas das senhoras.
-

-

-

É calmante e re-
-J guiador dessas funções.

O'r: Murillo Barrato da Azevedo
I,ADVOQADO I,

Escritório no prédio (Á Com�rcial Ltda)
'Rua Marechal Deodoro da Fonse!=a No. 122

laraguá do Sul

Dr. Waldemiro Mazurechen
4J&SA. DE Si\.UDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:

(antiga resiqência de Emanuel Ehlers) ,

Clíniça geral médico - cirurgia de adulto,s· e crianças
- Parto� . DiatherOlia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-détrico • Electro.cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e aluis.

.

-
.

• • •'�Oferta espec.iaJ ,do •••

: CISLREIL:
• RUA ca t:MILIo JOIIDAN. 141, JARAGUA DO SUL I,
•••••••••••••

VG008

Avó
"

Mãe" Filha:,i,, • 'I ,

Todas devem usar
, a FlUID-SEDATlIA!

3

i.

I

, ,
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CORREIO DO

Soe. Esp. e Reer. "BÔA ESPERANÇA"
.

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

NA FALTA DE
APPeTITE

_s.�_,

Magresa
Cançaco
P::Iliàez
fraquez..aE para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante I, dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para 05

fins legals.
.

AUR EA MÜLLERGRUBBA
Oticial

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na É i.u�i..tpil!naa.. .a

o GtO COFARMAGIA NOVA
118 ROBERTO M. HORST

J que dispõe de maior sortímen,
to Da praça e oferece seus arti- :-.

gos à preços vantajosos
, �

Rlla Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

�.,_��

DE ORH

�=================a�
. COIIHA CISPA.

DI OIS CI·
pA R A �.F E R IDA S,
ß C Z E MAS,
I N F L A M A ç O E S·,
COICEIRAS,
F-RJEIRAS,
ES PI N H.A 5, E TC.

..

·.:.1.",.
:v:-:

: �. '-

.'

y(.

,

...,:

.,

Lavando COrTl Sabão (Marci Begtstralla)

Virgem �specialidade
. .

.

\

da OL&o wnza llN]lJ)lU§IlRKAl Joínrtüc st>-ßÃ���RGtAt
EspEqAllDADE "•

I economísa-se tempo e dinheiro •

I
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