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AUDNemRetorcida "Informando 'Acontecimentos Políticos"
Instalação do Comité Udenísta :

em Betoroída - 'Grande a
afluência de peesôas - Entusiasmo contagíante _

Ferve e referve no -x- proclamação de Valada-
caldeirão da politica do O' Deputado Carlos res"de que a modificaçãoNovos dirigentes ' PSD, a sua pretendida Lacerda, lider da UDN, em quase nada alterará

Como havíamos. noti- frente do Comité, e pe- Lembrou ainda, ter sí- reforma da leí eleitoral na Oãmare, ouvido sôbre as leis atuais. Se assim
ciado em' nossa última diu de todos os amigos, do Otavíano Tissi, um vigorante. a obstrução que desatou fôsse porque então ínsís

edição, domingo passado o máximo de apôio e dos maís leais amigos e Bene.di�o Valadares sob a' sua lidera�ça, tir �uma raforma. que
os componentes da Co- trabalho, para que den- correligionários de Ar- (PSD mineiro] o homem decl�rou: A oposição pratIcamente deíxarä
missão Executiva da tro em brévé volte o tur Müller e que. com que afirmou' aos seus eonsídera de seu dever tudo como estava? A
União Democrättca . Na- partido a ter a vitalida- ele comungava dos mes- pares. qu� sem r�fo��a faz�r a obstrução, pois verdade porém não, é
cíonal, com o firme pro- dê que sempre desfrutou mos ideais sendo por-' da Ieíeíeítoral, nao Iria assnn procedendo está essa. O PSD, sabe que
posíto de reestruturar as no Municipio. tanto ,o no�o presidente conseguir votos para defendendo o direito que instituindo. as modifica-
ostes partidárias em nos- a pessôa maís indicada ninguem, foi quem iniciou têqí o povo' de ver res- ções por êle pretentidas,
so Muníeípío, dirigiram-Por último,' usou da para o posto de dírígen- os corres juntamente com peitado o seu voto. voltariam as f r au des
se para Retorcida, onde palavra o Dr. Murillo te das ostes Udenistas Vieira de Mello, lider da O projéto pelo' qual o evidenciadas nos pleitos
eram aguardados por Barreto de Azevedo, em Retorcida. maioria, no substitutivo govêrno Federal não de- anteriores, por isso luta

graúde numero da ami- congratulando-se com os Depois' de encerrados Martins Rodrigues. A veria ter Interesse, está desesperadamente para
gos e correlígíonärloa, presentes � com a UDN os trabaJ.hos foram ser-: UDN, continua inabalavel assinado pelos lideres banir a leí eleitdral vi
ansiosos e na espeetatí Municipal, pela feliz es- vidas cerv�jas quando .em seu propósito de-luta governamentaís na Oã- gente por, evitar com

va da eleição do Comité colha de seus dírígentes então foram brindados contra qualquer modifi- mara dos O d pu t a d o s. maior rigor ti fraude.
local. em Retorcida, e pediu os componentes do Co- cação na Ieí eleitoral Desmasoara-se assim, o -x-

Lógo após' a chegada aos . companheiros de mité em Retorcida. vigente, é o 'que informa verdadeiro propósito do Os Brigadeiros Eduardo
da caravana, entre ex- Otaviano Tissi, paTa coe- Está assim cumpriu- o Dep. Afonso Arinos, sr. Juscelino Kubítsehek. Gomes, e Guedes Muniz,
pressões de carinho e sos agruparem-se -em do a Comissão Executi- afirmando que o partido Esse projéto restabelece o General Juarez Távora
entusiasmo, foi dado iní- torno do novo Comité, vá' da UDN, os seus pro- já t!>mou ä decisão no o eleit�r!l'do fan�a8ma. e, e o ,Almirante A!D0rim
cio' a08 trabalhos na sé- sempre tendo em vísta pósitos, de em cada re- sentido de lançar m�o além dIS�O, dl�semlDa do Vale, .examínarão
de da UON local, com 08 altos interesses parti- eanto do- nosso munící- de todos recursos Iegaís contusão, li düvíua e o agora, assessorado pelo
a presença de conslde- dários, e em mente a sa- pio serem formados' co- para im��dir a aprovaçã.o ceticlsm<_> entre 08 cída- �dvogad� Pedro Aleixo,
rävel numero de Udenís- dia orientação, que foi ,.mités partidários, que da �odIfICação pretentí- d�o.s, afím de n.ão per- Item, �o.r Item, a resposta,tas. imprimida a UDN de Ja- dirijam a politica local da, Indo atée obstrução. mltlr que �e alistem a do MI��stro_ da Guerra,
A reunião teve na pré. raguá pelo seu inolvidá-, e se eucumbam do alís-

. -�- .
tempo, abrl';ldo se des- �, notítícação ,que lhe

sídêncía o Snr.. Eugenio vel chefe Artur Müller.' tamento eleitoral. O Díretörío Naoíonal sarte, o camínho para a Iízeram através, do Su-
Victor Schmoeckel, que

-

l da União Democrátíca peorrogação dos manda- premo Tribunal Federal,
abrindo os trabalhos dís- r«

. Nacional, "convocou to- tos que é o verdadeiro para tomar uma de duas
se dos 'motivos que ali Willy Uermano Gessner, das as forças e institui- objetivo do Senador Be-: deciRões da mais alta
os levavam, e da neces- 'Tran�'corre amanhã

ções nacionais - que não nedito Valadares (PSD) importância: interposi-
sidade da reestruturação pactuam co.m üs benefi- O povo nada perde e ção que queixa-crime
do Comité Udenista '" em a �ata natalicia do sr.

, ciarios da fraude eleito- tudo tem, a ganhar com contrà o GeneralTeixeira
Retorcida, com a eltlição WIlly G.ermano Gess-, ral e da conspurcação a obstrução. Os projéto.s Lott, por considerarem
de sua diretoria e 20 ner, reslde�te em .Co-I do sistema de represen- do inte,êsse popular e insa�isfatórias as suas

�onsêllíeitos.:.c, - _' ." � -,
- .r.upá. Q �v�rsaI:)1Ul'" �� p.óp$r", a, ae?.e.on- báei<mtllserão-retal'dad08 explicações,... julgando

,

Dando cabal prova do te que é flgur� de re- gregarem pára ,esclare� de 'apenas alguns dias e desta forma corporifica.
grande interesse dos levo

. �os m":l?s co- cer a Nação, _sô1:)re o receberão o voto favo (las a calúnia, injúria ou

correligionários de Re- me�c�als, polItlcos e sentido e o alcance, da rável da PDN. Precisa- difamação no telegrama
torcida, fizeram uso da S?C.18!S do nosso m1:!-, campanha qu� se abre", mos -retardá lo de alguns em que o titular da pasta
pàlavra vários oradores DlClplO, será alv? sem - a saber a tentativa dias porque a intenção da Guerra os ápontava
externando seus pontos dUVld�, das ma!8 ex- de reforIQ.a eleitoral, - do govêrno é votar tudo como ccnspiradores con-

de vista.
'

p�esslvas m�Dlfe8ta- pelo PSD cujo projéto rapidamente, afim dejtl"a o regime, ou conde-

Depois de ouvir todos çoes de c a r I n h o e foi finalmente apresen- deixar a ordem do dia narem o assunto a com-

08 presentes, foi - inter- �preço por p8:rte dos tado na Câmara Federal. livre, e então entrar com pleto e perpétuo silêncio.
rompida a reunião para lDú�eros amIgos e Em luta a tão mons- a nova Lei Eleitoral. Vi Condensação de
serem confeccionadas as

admiradores. truoso
. golpe pretendido hoje nos matut!n�s q�e SOfiRES PORTO

cedulas, ..para a vo.tação. Ao aniversariante Q p.elo PiD, as nossas ins. o Lider da malo�la diZ
. _

Foram nomeados pára "Correio do Povo" de- tItuições Democráticas, que é bom negócIO �ara A Marcha do Allslamenlo Elelloral
escrutinadores os Snrs. seja todas a8 felicida- as forças da oposição o govêrno Fed�ral fICar JOI"nvl"le na dl"antel"raJoão José Bertoli e José des. desencanderam dia 21 com o orçamento deste II

Floriani, que apuraram do corrente, a obstrução I a�o,_ P,ois dispo�ia db 12
o seguinte resultado: 'Pa

S'
- ao or�ameÍlto da Repú bIlh?es de cruzeIrOS para

ra Presidente Otsviano era, mae com blica. r

I maDlpular no ano das

Tissi, para vice presi-" .

'9
Manifestando-se' a res- eleições.,Engano do Lider

dente Waleriano Zangáu�- apenas, anos peito, o vice-lideI' da da maioria. �leO vterálinni, para Secret 1'10 mainria sr.
-

Armando como, e porque. nem,
José Floriani, e para LI',l'TLE ROCK, Arkan- sexo feminino. Pesando Falcão 'do PSD cearense primeiro dia de obstru
Sesoureiro Belarmino sas; 24 - Uma menina 2,830 quilogramas. A dra: disse: Dispômo'sde forç� ção, tivemos êxito c0;ID';
Garcia. Para membros ainda na idade de brin- Eva Dodge trouxe a pe· numérioa sufi'ciente e pleto: não se votou cOisa

do Comité como conse- car de bonec-as deverá quena ao mundo no sá- necessário 'entusiasmo alguma.
Iheiros foram eleitos os dar à luz em outubro bado passado bem como para levar avante a de- O senhor Fernando
Snrs. João Roch;l, Altre- próximo. Os funcionários à sua mãe há 11 anos. liberação dos Pfrtidos Ferrari, revelou a. i!D
do Benkendorf, Celeste de um hospital lqcal ape. A gestante de nove anos que compõem o bloco prensa que está redlgID
Alquini, João Correia, nas revelaram que a fu- de idade não foi hospita- Parlamentar da Maioria do uma emenda ao pro
João da Silva, Alberto tura mãe é uma garota lizada ainda. As autori- e que têm o direito irre, jéto governamental, es

Moretti, Henrique Tissi,

I
de nove anos de idade. dadas do centro do mé- cusavel de seguir o ca- tendendo a cédula única

Orácio Lazzaris, Hilário 'dico estatal, que a exami minho que escolheram... aseleiçõesproporcionais.
Floriani, e Antonio ZiDJ- Outra menina deu à luz naram manifestaram que Nota se ,em tudo isto, At�lmen�e a c é d u la
mermann. mediallte operação cesa· nã.o expedirão Jn�orma- o receio que tem o PSD úmca aplIca·se somente
Proclamados os resul- reana, I sábado ultimo, ção alguma sôbre sua de enfreontar o eleitorad� a8 eleições m�joritária8.

tados, foram pelo presi- dia em que cumpria 111s8úde até o nascimento nas urnas mediante uma ,Observou o sr. Fernaudo.
dente Eugenio Victor anos, a uma criança do da criança, eleição liinpa. Ferrari. que considera o

Schmoecke'l, empossados problema QO voto um doe
o novos di�igentes do PREVISÕES DE UM PADRE principais da atualidade
Udenismo em Retorcida. \ nacional.
Fez 'uso da palavra no «OU mudança do �umo econômico ou acabará mal o muado))momento o Snr. Presi·

dente que exortou os

amigos e correligionários
8 trabalharem em torno
de Otaviano Tissi, incon
testá,velmente, um, balu
arte da UDN, no sentido
,de mais ser f'}rtalecido
o Partido e incrementa
do o alistamerfto eleito·
laI.
O novo presidente Ota

viano Tissi, pediu a pa
lavra e disse de Bua'sa
tisfação em voltar à po
litica militante, agóra à

O municipio de Join
ville, não obstante pos
suir apenas uma zona

eleitoral, já conta com

perto de 6,000 I eleitores
novos, segundo as infor
mações colhidas no Tri
bunal Regional Eleitoral.
,Esse auspicioso resul

tado se deve à dedica,
ção do juiz Norberto de
Miranda Ramos e de seus

auxiliares, bem como a
valiosa colaboração que
aJustiça Eleitoral vem
recebendo das autorida
des municipais e das or
ganizações ,partidárias.

'

Ná cidade funciona di
versos postos de alista
mento, onde os interes
sados são prontamente
atendidos, não havendo
por isso dificuldade para
as pessoas que residem
no perímetro urbano.

O senador Juraci Ma- Quanto à zona colonial,S. PAULO, 19 - Encon- pelo professor
-

FI'ank catastrofe será inevita- gtLlhãE'l8, Presidente d'o o trabalho também vem
/

tra-se nesta capital o C 01 dman, responsavel vel.»
'

Diretório Nacional da sendo realizado com bas-
padre Joseph Lebret, di- pela pesquisa sociologi- UDN, explicando os mo- tante exito pelos funci-
rigente do «Movimento ca .que altualmente se O padre reafirma que tivos que levaram o seu onários do Juizo EleiEconomia Humanismo» rel!-bzam em. dezenas de I «o mundo caminha para partido a recorrer a uma toraI que para ali se des-e membro do Comité baIrros paulistanos. um des!Lstre e ningue_m, obstrução geral na Cã- locam diàriamente; a fimTécnico Cientifico da As- nos melos goveruamen mara, declarou o seguinte: de evitar que os alista-
sociação Mundial da luta O padre Lebret afir, tais, parece preocupar- É questão de sobrevivên - ,dgs venham a cidade
Contra a fome.

.

mou que «�o ano 2.000, se. A situação entretanto cia do regime. No interior para tl'atar do assunto.
Após celebrar mls.s�, a populaçao da. terr!l agrava-se dia a dia. Ou do pais de onde acabo Dêsse modo, apezar do

o. padre Lebret se dlrl-I��rapas8ará de seis bl- sé reforma radicalmente de regressar, o projéto prazo ser exiguo, há es
g�u' para a séde �o «Mo- lIoes de seres human_?s a politica econômica dos de Benedito Valadares pera.nça de se for�arvlm�nto Ec.on0!D18 HU-,

e que, se os P?�08 nao palses, ou o desastre será (PSD mineiro) é cOIl,si- em Joinville, até o fim
mamsmo» IDteirand07se mud�rem a politica eco-J inevitavel e atingirá a derado o projéto da do corrente ano, um pon.do trabalho ,desenvolVido nomlca do mundo, a todos.« f!'aude. E' estranha a derável corpo eleitoral.

-x-
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Katastrophale Ueberschwemmungen
Zu der von Europa nach hebíeten; anempfehlen wird W

•

Sued-Amerik sich ueber- reichhaltige Speise, haupt-Íj, ie bekannt, wurden sich die dort bei jeden holenden Katastrophen schaedlgten Strecken in

tragene Grippe-Epldemle, saechltch guer die Kinder. katastrophale Lleberschwe- schweren Regenguessen Eínhelt .zu gebieten: durch fahrbaren Zustand zu er

wird Folgendes bekannt Ruhe vor allem empfohlen. mmungen
in verschlede- startfindenden Llebersch- den Bau einer riesigen halten.

gegeben:
Den ôtaedten des Staates wemmungen zu katasrro- Schutzmauer entlang des ------------

Die Welt wurde schon Grundlos und verwerlieh verzeichnet. phalen Ausmassen. VielIe rechten Flussufers, wo-

von zwei solchen Eptde- sind die sensationslues- In Porto União da Vi· an der Heupteíresse aro durch die Stadt' geschuetzt
mien hetmgesucht: die ternde Berichte der mln- toria, z.ß. stellte die dies- Flussufer entlang sich be- wird. Vorgeschlagen wird

erste im Jahre 1889 und derwertígen Presse, die mit íaehríge Ueberschwemmung findenden Gebaeude, sm- auch eine Kanalization des

die zweite 1918, diese be- ihren Veroeffentlichungen des Igueçú-Plusees die des erzten ein, versanken in Itajai-Açú vorzunehmen.
nannt "Espanhola". Alle ueber die Grippe. Angst Jahres 1966 noch in den den enorm gestiegenen Dieses Unterfangen kostet
diese Epidemien wurden und Sorge unter die ße- den Schauen. Weite ôtre- Flutun; andere stellen Millionen, doch wohl Doch

bekaempft, es erkrankten voelkerung streuen. Es cken standen unter Was- durch das Wasser zukuení- mehr Wert besitzt die

20% der: Bevoelkerung genuegt besondere Vor- ser, darunter bestes Kul- 1i2'� Binsturz-Gefahr dar. Stadt und das Leben sei

wegen leichter Ansteck- sicht zu beachten, Massen- turfend. 600 Haeuser muss- Auch Meuechenopíer wur ner f1eissigen und strebse-

ungsgefahr der Grippe. verssmmlungen zu vermeí- ren geraeumt werden Die den verzeíqhnet. Auf der men Bevoelkerung.
Die "asiatica" beginnt den, und sich mlt Mitleln Strasse nach Curitiba 'wur- Strasse !lach hajai stuerz Durch die letzten, uebe-

mirr starken Fieber bis zu zu versorgen die sonst de unpassierbar auch der ren zwei ßretterworhnun- rall stattgefundenen ,�e·
40 Grad, mit Muskel- und gegen

I

ßrkeelrungen im Flugplatz war' nicht zu gen ein, und wurden in
genguesse, wurden auch

Kopfschmerzen wie bei im Allgemeinen benutzt gebrauchen. Nur die Ei- den Fluten begraben. Kín- die staatlichen Strassen
einer 'gewoehnlichen Er- werden.

.

senbahn konnte noch mit der' kamen ums Leben. netze schwer bescheedígt,
kaeltung. Nach Vermín-

.

Kinder sind besonders Vorsicht und grosser Vers. H�ldentaten wurden .ver- der Verkehr zwischen Blu
derung der Grippe und zu beobachten, denn ihre paetung verkekren. Das zelchnet� menau-Florianópolis, und
des. Fiebers, stellt sich zarte koerperliche Konsti- kam daher, dass es in den Blumeneu steht vor ein joínvllle-ltelaí behindert.
eine starke Apathie ein. tution ist einer. Ansteck- Quellengebiete ungemein schwieriges Problern das Der Staat ist durch sein
Es gibt' noch keine wir- ungsgefahr und schwerer geregnet hatte. geloest werden muss um Verkehrssekretariat

.

fteber
ckJich wircksames Mittel Folgen der Krankheit am In Blumeneu entwickelte diesen sich immer wieder- haft bemueht die sehr be
diese Grippe Einhalt zu meisten ausgesetzt.

Die "Asiatische" Gripe

vorm Schlofengehen isl NI V:'
Pflege eipe Wohltot; sie erh;
Ihre Halilgepflegl und samms'·
'weich. Wie gul, daß es NIVU
gibt!

�-e:
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�Ã��:CIÄmPN�V� 1'11 Posto .de Serviço Autorizado '"BOSCH"
de ROBERTO M. BORST

hilft Rheuma·Hexenschuß
rasch Ischias • Nerven': und
bei:

Kopfschmerz. Grippe

Im I.n -cnd Ausland
hervorragend bewährt!
Ein Versuch überzeugr!

In 'á1,én APorhek,,'
.t que dispõe de maior sortimen •.
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajesos
Rua Mal. Deódoro 3 - Jaraguä

Háemorrhoiden
Juckreiz Ekzflme, Fissuren.
Haedensa (Pomade) be

ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung,. beque
me Applikation .. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin e

" Zugelassen
bei den deutschen Kran-
kenkassen. .;

Asthma
. W ir werden darauf euí

merksam gemacht dass
die Tabletten

"Eufin "
der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNE, Mannheín, das
bekannte und altbewaehr
re Asrhma-Mlnel, wieder
überall erha.eltlich sind.

Landes-Finanzen

A Cla.......portadora ••..óbrasi.",
tem ,8 grata satisfação de comunicar aos senhores pro
prietários de oficinas mecânicas e postos de serviços,
bem como à todos os possuidores de motores "DIESEL",'
que acaba de instalar um completo pôsto de serviço
·'BOSCH".

Contando com ,aparelhagem moderna, Banco de
Ensaio e completo estoque de péças para reposição, e;
'sob a orientação de técnico espeelallíado e com grande prática, está -,

o pôsto de Bervíços "BOSCH" da Iobrasll, capacitado a

proceder com eficiência e garantia a regulagem e con
serto de bombas injetoras de qualquer motor Diesel.

O'CORAÇÃO DO SEU MOTOR É A BOMBA INJETORA!

Evite aborrecimentos e prejuízos, mantendo a Bomba In
jetora do seu motor, em perfeito estado de funcionamento.

Dr. Waldemiro Mazurechen
(J&.SA. DE SA.UDE

Das finanzielle Uebel.\ Damals wurde eine aus
Brasiliens' vernett sich laendische Anleihe im
mehr und mehr, vergrces- Werte von zwei Millionen
serr sich

.

von Anleihe zu Sterlinge unterzelchnet,
Anleihe im Ausland, und zwecks Entschädigung des
diese Lage besteht seit Mutterlandes Portugal.

.

es das fun-
dem

. .r�eiheitsruf der Re- Zwei Jahre speeter wur: _ -::. :: cöes periódi-publik. den von Eng I a n d drei - -_--:"--"'�
___________ Millionenundsechshundert-I

-

� : .:_ -

-

�as das senhoras.

Brlol1dloer fdl!lrdn tinmes undsechsundachtzig Pfund
.

E calmante e re- CONFIE SEUS SERVIÇOS À: '1'uU ' U u U Sterlinge geborgt, um die
-

guiador dessas funções.
O i e Bundesregierung Lage der Unabhaengigkeit C I A. IMPO RTAD O RA "JOB RA S IL"

sieht in Brigadier. Eduar-
des Lande� herzu�tellen. .

Ido Gomes den "Schilles- Und. von Jener bls zur Boa Alexandre sehlem.m, 150.
- Telefones: %27 e M� -

JO,INVILLE -. SC,.
sei-Mann" zur poltnschen I h�utlgen Zell !olgten An-

Lage im Lande.
leihe auf Anleihe •

.

Die Haltung des Prae- Bemerkenswert ist dass ������.
sídenten der UDN und von 1961 bis 66 verachte- ..------------------...
ehemoligen Kandidaten zur dene amerikanische Ge
B u ndespraealdemenschaí], sellschaíten in Brasilien
erweckt ueberaJl sympa- 433 Millionen Dollar in
thischen Wiederhall, doch vestíerten. ,Aber di,eselben
die bekannfe Diskretion ameri.kanischen GeseIl
und !l:urueckholtende Mei- schaften fuehrten· nicht
nung des Brigadiers laes&t weniger ois 6-17 Millionen
politische Meinungsaeus- Dollar als Profit aus dem
serungen nicht zu. Lande aus, und verursach-
Trotzdem erwarter man ten somit einen Divisen-

von Brigadier Eduardo Schaden von 184 MlIIio- ..--------------------
Gomes eine wichtige Aeus- nen Dollar.
serung über die politischen Zu dieser Angelegenheit
Zustände im Lande, haupt- erklaert man dass Brasi
saechlich ueber die im lien an' auslaendisches
kommenden Jahre staUfin Kapital im Lande interes
denden Wahlen die jefzt siert ist, jedoch aur dieser
schon, 'wie immer, die Art und Weise. beschädigt
ipteressierten Kreise säml- zu. werden, dass steht auf
Hcher Parteien auf die einem anderen 'BlaU ge-
Beine stellen. schrieben.

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704'
•

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' ' Oiatbermia Onüas curtal) e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico � Electro-cauterizaçãQ

- Ráios Infra-vermelbos e azuis.

MILHOES
H PESSOAS Tb USADO COM.
•• RESULTADO O POPO��

DEPURATIVO

t:L'IXIR-914"
a SIIU aTACA TDII 8 OB&MlS.
o� • 8a9o. a Caraça.. o
...........,. ,oe Pulm6ee. a. Pe'.
PreMI_ 'DorN noso.oe. Ileum..
....... CepeIra. Queda_do Caba
.......I... A�8.

Consulte o mécQlco
.IOIM o popula, depuraUYo

Dp. Relnoldo Murapa

II ADVOGADO II
Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO� SUL

Apotheke "Sohulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffénheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Dr. Franljisco Antonio Piccione
,

. J�111:l�DICO
Cirurgia Geral de adllItos e criançab Cli-

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista
.

em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FEll-ROVlARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAR� das 15 as 18 hs..
coR.upA - 8.A.N�.A. CArA.R.INA

ELIXIR 914-
...............,..AIsmo. Apad��
... GOIIIG ....... Aprovado co.

......1181 ., tratNnento da SI·
Flus. REUMATISMO da m...

.a od.... p.lo D. N S. P,..

MUD A 'S
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras; Pe
cegueiros, Ka-

I kiseirolS, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,.
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

leapaldo
'

Seidel

Corupa

.

Mant�nha-se bt=tm informado

I. len'do o ClCORREIO DO POVO"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO DOMINGÓ DIA 1-91957

MINISTÉRio DA GUERRA .JustI9- Eleitoral
Num torneio bem organ· td m Exér5�tQ - se, Região Militar -' ISa. C R M Tribunal Regional Eleitoral de.Bta, Catarina

a Po r t u g u e s a foi ca::ed Atenção Cidadãos da Classe de 1939. Distribuição da Verba para Fotograiias
Época geral de inspeção de saüde e Para financiamento dos retratos exigidos pelo
seleção para íneerporação em 1958 novo alistamento, o Tribunal Regional Eleitoral

,

Teve como palco o gra- O Baependi que come- recebeu a importância de um milhão e cinquenta
mado do Ginásio São çou com maior entusias- 1. - Todo brasileiro residente no Município de mil oruseíros (CrS. 1.050.000,00), a qual foi distri-
Luiz, para a disputa de mo, logo de iníoío mar- Jaraguá do Sul, pertencente à classe de 1939 ou an- buida pela forma seguinte:
um torneio Juvenil. na oou o seu tento por in- terlores, eínda em falta com o Serviço Militar, de- ta. Zona - Araranguá Cr$. 22.500,00; 2a. - Bi
qual foi ofertado um va- termédio de Irineu, para verá apresentar-se de 2ó a 29 de setembro 'do cor- gua�ú Cr$. 15.000.00; 3a. - Blumenau 30000,00, 4a.
líosissimo troféu, doado, então a Portuguêsa se rente ano, à Comissão Militar de Seleção, Que fun Bom Retiro 22.500,00; õa. - Brusque 30.000,00; Ba.>
pela Ola. Antartica. O tor- armar dentro do gramado cíonerä nesta cidade, nos salões do Clube Atlético Caçador. 12.000,00; 7a� -, Oampos Novos 22.500,00;
neio que dividido em qua- e ir para .a frente tentar Baependi. Ba. - Canoinhas 22.500,00; 9a. - Concordia 24.000,00;
tro times ou sfO'ja A. A. o goal do empate, para . 2. - Os convocados que ee julgarem errhno 10a. - Oríeíüma 22.500,00; 11a. - Curitibanos 18.000,00;
Portuguêsa - C. B. Bae- mai tarde depois da mui- de familia, deverãó dar entrada do requerimento na 12a. - Ftoríanõpolia 5.000,00; lSa. - Flor,ianópolis .

pendi - Cr,\zada E. C. e to esforço, Angelo' assí- J.onfa de Alistamento Militar desta cidade, eré o dle 5.000,00; 148. - Ibirama 15,000,00; 158. - Indaial .

Menores A. C., em todas nalou o tento que igua- 20 de setembro, ou comparecer a mesma. com a 22.500,00; 16a. - Itajaí 24.000,00; l1a. - Jaraguá do
as partirias foi vivamente lou o marcador para ter- possivel brevidade, afim de ser instruido como pro- Sul 30;000,00; 18a. - Joaçaba 24.000.00; 19a. - Join
aplaudido por uma gran- minar o primeiro tempo. ceder, para pleitear a dispensa' de incorporação no ville 30000,00; 20B. - Laguna 30.0�0,oo; 21a.• La-
de torcida que no local Veio o segundo/ e am- próximo ano.

. jes 30.000,00; 22a. - Mafra 15,t)OO,00; 23B. - Orle-
compareceu. Teve come bos os times se esforça -

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 1957. ães 22.500,00; 24a. - Palhöça 2! 500,00, 25a. - Pôrto
primeiro jogo as equipes ram bastante prtneilpal- MANOEL CALVALHO LOPES União 15.000,00; 26a. -'Rio do Sul, 30.000,00; 27a. -

da A. A. Portuguêsa x mente a Poruguêsa em São Francisco do Sul, 18.000,00; 28a. - São Joa-
Cruzada E. C. busca de tento de numero

to. Ten. Del, õa. DR quim 15.000,00; 29a. - São José' 15.000,00; 30a.-
De inicio vía-se que a dois, mas- ambos nada São Bento do SuI12.000,00; 31a. - Tijucas 22.500.00;

Cruzado era das ações conseguiram, terminando f:=::::::::::::::::::::::::==:::==::::::::::=:==::::::=::::::====:::� 32a. - Timbó 15.000,00; 33a. - Tubarão 30.000,00:
dentro do gramado, na a partida com o marca-h' .

TI» ii 34a. - Urusanga 22.500,00; 35a. - Chapecó 12.000.00;
qual assinalou o primeiro dor 1 X 1. Foi obrigado :1:11 ir r ({}) s ']f o lB 16 Y IE 11\\' ==u, 'I!. 36a. - Videira 12.000,00; 37a. - Oapinzal 12.000,00;
tento da partida por in- disputar em penalidades - ===11 38a. - Itaiöpolís 15,000,00; 39a. - Ituporanga 15.000,00;
terraédio do ponta Rogé- para dai sair o vencedor. I! RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 "II 40a... Mondaí 22,500,00; 41a. Palmitos 15.000.00;
río, em que neste lance Coube ao Baependi chu- li

;r ..n"GU. DO SUL ST". O"T"nTV"
I 42a.• Turvo 15.000,00; 43a. - Xanxerê 12.000,00;

falhou a defesa Lusa. tae primeiro no arqueiro !I A.D4.... A .... AD-U,.... n TOTAL' 842.500.00II II
Mas não demorou para da Portuguêsa. Paulinho II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii Despesa baneâria 1.799,10

que a Portuguêsa se ar- em cinco tiros marcou ii combustível e acessórios. fi Saldo no Banco do Brasil 205.700,90
masse dentro do gramado, apenas um tento. A., se- II Lubrificação-carga de Baterias 'etc. II Cr$. 1.050000.00
e dai por diante dispu- guir Antonio em quatro II II O saldo da referida conta Cr$. 205.700,90, SA-
um jogo para igual para chutes marcou dois ten- ii CONSBRTO - RHFORMA H RBTIFICAÇlo OH AUTO- II rá utilizado para ocorrer às despesas com o ser-

igual com seu antagonís- tos, no qual deu a vítö- II MÓVHL H CAMINHÄO. II Yiço fotográfico pri\1ativo instalado no próprio Tri-
ta. O prímeii o tempo ter- ria a A. A. Portuguesa. II '." .

II bunal Regional Eleitor�l e p�l"a aten�er o� pedidOS
minou com 6 marcador Os quadros foi os mes II SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO II de nO�08 destaques peldB JUIzes Eleitorais.
de um tento a zero para mos dos jogos anteriores. " II

C
'. .

á á'
ii . li .::::-----------.--..--.- ...--.-.-----.--.�a rnzada, e veio o se-. AqUI est o coment rIO �::::::�.::::::::=:::=:::===:::==::::::==:::===� (-·---------·--

..·---------......- ....

;n
gundo tempo para a Por- deste brilhante Torneio -------------------- fi ThlO> �m>lTrI8I V AUlr!M A �T�T IItuguêsa melhorar de

pro-,
de Futebol Juvenil na O ANJO PROTETOR DE SEUS FIlHOS É A II 1IJI1l\. .IJ.d�lLl.L .I.l\\.B\ .l['!VlL.B\J.�J.� IIdução e foi para o ataque qual coube méritos a A. A.

LOM"RIGUEIHA' MINANeOnA l:lil ltIEDI(;O CIBUBGIA.O IIIe num desses Benedito Portuguésa assegurando �.
numa boa puohada em- o valioso troféu que ao II,

, II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
L b ii IIpatou para a usa, Duma meu ver em a mereceu. Vermitugo suave e de pronto 'I!II sidades de Colónia (Alemanha) � POrto Alegre I:'.falha tremenda do arquei- ,eteito Dispensa purgante e dieta!

'

1'0 Max. SERVE PARAt..; QUALQUER IDADF., CONFOR- II CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E II
PA d II IIA ,orguesa 'tentan O ME on. 1, 2. 3 e 4 ,ii CLINICA GERAL II

O goal de número dois Proteja a saúde de seus tilhos e a :tua própria! !I II�empre lutoo no ataque, E�itafá,m.?i����d�e,�� 'éde. poupar� dinh,eir� em

'II!
tORga pratiea em Hospitals Boropeus. litendo' ""em sua - dianteira'

"
l:etn 105 ' 'II Consultório e re!'idência: .

U,ma peça msgistral ,que C· 'LOIlB8I&'DEIB" II
ompre bOJe meSJ;110 uma a

I
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405foi Amauri, e num dos

.

IIIIAIfCOBA 'para o seu tilhinho. livários ataques lU80 An- E um produto dos' Laboratórios Minanc�ra , ;! CONSULTAS:
tonio assinalou o tento da

- J O I N V I L L E --- til Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horasVitória, para então a Por- I -

.l
toguêsa se classificar pa- I. Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

raOas fi���dros jogaram Vende-se Vende-se It AteDde chamados ta�m à Noite 11
assim � Portuguesa Mãrio, Em Ilha da Figueira Uma casa. com rancho. \'\:.::::..",::,=:::..!...!!:::::-.:::::::::::::::::::::::::==:::.-::=::::::===::::::=::-P
Raul e, Angelo; Ernani, 6 morgos de terra. Dis- inclusive terreno medin-
Paulinho e Ademar (08Ó- tante da cidade 1.000 do 20x80. em Estrada
rio); A.mauri•. Benedito,. .

"metros. Preço de ocasiãó
..
Nova.

Antonio, Reno (Ademar) ESIOMAGO. fíGADO E INTESTINOS T t
.

Tratar com o proprie-
ra ,ar com o proprle-

e ühola.
tá

.

E' B hli
tário Sr. Karl H. F. JÚlie.

Cruzada: Max, Maçã e Proporcionam bem-estar geral rIo sr. urlCO. e ng, na Torrefação de café.
Matedi; René. Malico e facilitam a digestão, descon- �a��at�don BatIsta '(ser-, _

Daniél; Rogério, Danilo,
gestionam O fígado, regulariOdilon, Jurandir e Jorge.

O segundo iogo 9sti- zam as funções do �- "

veram frente a frente Bae- Anuncie no
. "CORREIO DO POVO"pendi e Menores, num lO-

go duro e bem disputado .6Iiij.........IIfIiIIM.saindo vencedor o Bae
pendi pela contagem de
2 x 1. O jogo que no ini-

--------------------------

cio foi comandado, pelos
mEmores, assinalando o F dAS·".s

DEFRONTE Á PRBFBITURA -; JARAOUÁ DO SUL

ae.u primeiro tento por
eman O • pnue;mann Fotogl'lfiu e. Geral - fotocopias de Documentol _

intermédio de Chup'a ter- filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios
minando o primeiro tem' Formado pela Faculdade de Ciencias Mé"- A pedido. ateade a dOmicillo .. tombem
po com este marcadol'. -dicas da Universidade. do Distrito. Federal . em localidade. 9iziDhas
Veio a etapa complemen- VU.lea Médle. -'- Vlrorgia Geral _ Partos �epatlna p. S.

(j

dtal.rSpcOosmto,OcBabaeenPdeOndaiomzaai� , �o'n�:mnh::_��Ut'oe .I(':==::::''':::;:;;:::=:::::::=::=::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::�Consu1t6río e Residência: Rua Preso Epi· .. ... .......-,.... 11

�:it�.;�iS��a;�:� �1���:!�;\a1� :0:..�:x:.:::.:::.dI: ::: " :��:;. 1.1 ,.Orlas nereos CabrilD�eu. I:,:aaAo dos p'"pilos do Ir-
1mão Ti6filo�ontinuou no

'_'._.I._lIi_ •._",_",_IfI_"_"'_"'_III_" :fpnçôe8do

III TAC ln!ataque, e num desses vã- I - Atende chamados de dia e a noite' Jlgado.
rios Arlindo para num füii=*" -".- III _III _ III_. - '". - •• - .• _ '"_ II _ ...,.. Agente local: SÉRGIO THOMSEN
escanteio marcar um goal I";r':===:::!::::::::'-:::::="_-.::'=-·:'============'::'::::::::::==::':::===� III

- Escr�ório Técnico-Contábil "Thomsen"
olimpico, que foi de bo- fI'

11 Kua Mal. Deodoro da FonOJeca
nita feitura. Quadros Bae- II Empr� Sul Brasileira de Eletrecidade S.A.- II ii (enfrente à Prefeitura Municipal)
pendi; Mineiro, Mau�o e

!! JH:A..�KIZ: JOINVILLE II II
Ristow; Bdque, Arlindo:: li II Aceita encomendas e cargas ""para qualquer
e René; lrineu Mareio II Para a nóssa distinta treguezía mantemos em estoque: II II localidade do país, com fréte pago e a pagar tPaulinho' Leopoldo e Vi- II Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa II II e reembolso., iicente. 'II rotação, para 220/389 V. 50/60 ciclos. APARELHOS 'DE MEDI- II li Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II�en6)res: O�mar. ya- iI CÃO - Boínba� para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELÉTRICOS !! II do Sul, à vista -e crediário, para qualquer iilérIo e Albe!'l: TO.Dlco. II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. 111: II localidade do país. iiManke e Udo, Pedrmho, 1.; OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de I "'1 ATENDE à venda de passagens aéreas ao ,IIvo,Cartaxo,

M8yeChupa',I,' luz e força de qualquer �apacidade. Contad�res OE a prazo. I I exterior, pela Scandinavian - Ibéria - Swissair. II

A partida decisiva ,foi A nossa seção de lDstalações atendera com presteza a qualquer pedido de II II
_ . II

entre Baependi e por-I instalação de luz e torça. Ii II Informaçoes Departamento de Turismo TAC iI
A II IIii' !;toguesa. '-"'===============:::====================::1/ . '-"-=-:::-.:c:::::======:::==:::===:::==:::::::::=========::Ji

Futebo,1 Juvenil

. Co/.borlJçi" de PD

Dr..Murillo ·Barrato de Azevedo
I ADVOOADO I

Escritório noe prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal/Deodoro da Fonseca N°. 122

'araguá do Sul
e torne seu

produto conhecido

FOTO PIAZERA

. I
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



c o R R,E 10 00 POVO Súplica ao Estado
Prof. Mário Melo

-------------------..-------------,-------- "Um pobre professar que tem vencido
JARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 1 DB SBTBMBRO. DB 1957 - SANTA CATARINA - N. 1.953 uma luta sem fim, desamparado, I

!!!!!!!!!!!1!1_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! deveria ser mals reconhecido

Civil Cuidado com a
,�==================== pelas autoridades dêste Estado".

,

O C A I S
Governos nobres como tem havido,

JAurea Müller Grubba, Oficial Erva da Morte L. cuja educação tanto tem prezado,
,do R e gis t r o Civil do por que não reconhecem tão sentido
1('. Distrito da Comarca Ja- Noticias de Ponta Gros- lamentar, dê,se bom profeesorado ?
raguá do Sul, Estado de sa., :Uma oriança teria

.

Santa Catarina Brasil. mastigado uma folha de Anlwersárlos: Fazem anos Heinzi Kreutzfeld com a E os dignos Deputados Que elegemos?
Faz saber que �omparece- "comigo ninguém pode", hoje o sr. Rudi Bruns e srta. Wanda Oldenburg ; Uma s6 esperança afinal temos

ram 80 cartório exibindo os folhagem ornamental e o menino Laerte, Ulbo Silvestre Mannes com � que relves dê alívio a essa tristeza I

documentos exigidos pela lei teve morte quase ínstan- do sr. João C. Stein. srta. Deolinda Spezia e
afim de se habilitarem para tânea.

Dia 3 a sra, Antoníne
Werno Matias com a srta.

casar-se: . Como suspeitassem que Janssen, esposa do sr.
Edite Hartje.

_

Edital n. 4.263-. de 23·8·57. a morte teria causada ,..

pela folha, o pai da erian- Alfredo D. Janssen, índus- Obilos: No Cartório do
Rubens Nirkel e

M, igualmente, mal�l'gou trial nesta cidade; a. srta, Registro Civil foram ins-
Maria Pieske y� •

I H' h' ltos os sezuí t bítos:
uma para se certíãcar. rene mse lOg e o me- cn os os segum es o lOS.

Ele, brasileiró, solteiro, .

N
.

fílh d F
.

M' 84 -

Pouco depois, também nmo oe01SO, I o o sr. ranCIBCO aier, com ,.- , _

comerciário, domiciado e
morria 'com OB mesmos

Francisco Morbis. anos de idade, era casado I Iresidente em Curitiba, fi- .

� d . com Elizabetb Maier; Es- VENDE SElho de. Alfredo Nickel e smtomas e envenena-. I?la 31, fez, anos � ga- tevAoJoséHruschka,com
-

,

de Adelaide Nickel. manto. rotínha Salete Terezmha, 60 anos de idade, era ca
'

Ela, brasileira/solteira, fi�ha do sr. Antonio Fo- sado com Anita Mello; ACORDEON ITALIANO - NOVO
doméstica, domiciliada � IUSTIÇ� ELEITORAL gíatto. Feliciano Bortolini, com
residente nesta cidade, Tl'tulos E.I'eíteraís Dia 5 o sr. Oarlos '84 anos de idade, era ca-
filha de Ricardo, Pieske HeinzIer, industrial nesta sado com Angela Bortoll
e de Anna Pieske. Sómente com os novos cidade e o sr. Rudi Voigt, ní; Pasqual Dematte, com
Edi'ai n, 4.264, de 27-8-57. títulos, o eleitor estará dentista, residente em Es- 15 anos de idade, filho

Ar'hur SeIl e habilitado a votar' nas trada Itapocú. de Vergilio Dematte;Her-
Edeltraud Ehmke eleições de 1958 e 1960. .

'

mann Hasse, com 67 anos

Ele, brasileiro, solteiro, Até 31 de dezembro
DIa 6 os srs, Hugo e de idade' -Agnes Brei

lavrador, domiciliado e dêste ano a obtenção do
João !l0epf!ler. e' a srta. thaupt, c�m 83 anos de

residente neste distrito, novo titulo será sem mul- Buclatr MarIa, filha do sr. idade era viuva de Achi
ém Rio Oêrro, filho de ta. 'Depois de dezembro Procópio Lima. les Breithaupt; Ricardo
Henrique Bell e de Hed o leitor pagará multa pa- Día? osr. Werner Mey; �rause, com 61 anos de

wig Sell.
"

ta consegui-lo. e a srta. Mercedes Silva. Idade, era casado com ;,_ _

Ela, brasileira, solteira, Já se inscreverem em ,..
WanDa Krause; Eliza Fis- _

I doméstica, domiciliada e Santa 'Catarina 36.854, A todos os amversarr- eber com 75 anos era
-------------------�

residente neste dístríto, sendo o eleitorado cata- antes os cumprimentos casada com Herinann '. ... "

em Rio Oêrro, filha de rinense de 496.186, há do "Correio do Povo". Fischer' Adolfo Bruch 1��nli!iii!;lE!ii!õ,I!Eii!!,C'1Ir:'TW""�IP..5!!,
....

:II··Brwín Ehrpke e de Emi- cêrea de 459.331 pessoas - C
'

•

com 47' anos de idade: F b (Sezõe�. Malárias, ._

lia ,Wachhol'z Ehmke. necessitando de obterem
onlralo de Clsamello

_ era casado com Gertru I!J rl!Js ,Impaludismo

IEdital N. 4.265, de 29 8-57. seus novos títulos.,
-

Co,m o srta ..

,

Ana Isabel des Bruch; Agnes Köhler, � � -

Maleitas; Tre,medeiraRudi Heíse '

e
' No município de Jara- Mascarenhas,ßile�a filha �OQl 60 anos de idade, - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -;-

, Eriea Gregolewlrech' guá �o Sul e x i s ti am da Vva. Dna. Maria Mas- era casada com Paulo '

, -

Ele, ·brasileiro, solteiro, 19.284 Inscreveram-se até
motorista; domiciliado e ãl-7-67, ã7.. faltando, por- samento no 'dia 25 de Coelbo. cm;n, 45 anos, sol- _.

M" tt, ..
'

residente nesta cidtilde, á tanto,9.247; . agôsto pp. nesta cidade teiro;FerminoLopes,com
• Inancora

rua Cei. Emilio Jourdan, É da conveni�n.cia doe o. sr. Pedro Luiz Schar &6 agos e Sofia Otilia
filho de Max Heise e de próprio,s interessados, cAak.telegrafista da es- S.ehqliçtt Wagner,com 66

Eva Franke Heise.- procurarem qUllnto antes tação ferroviária. desta aDos d,ß, idade, era viuva É um produto dOS Laboratórios MINANCORA

IEla, brasileira, solteira, 08 cartórios eleitorais cidade. de ,Germano Wagner. ,

'

doméstica, do'miciljada e ou 08 posto do alistamento
- Joinville - Sta. Catarina -.

.

Os parabens , do "Cor-
residente neste distrito, em para se alistarem, a fim reio do Povo". ',.,.� 1II;ar;;;,!!!!iII!!!Il!ii!EmE!EIi,__�"'!aair__III,

Francisco de' Paula, filha de evitar atropelos e
(.

/I
de Waldemar GregoJe acúmulo de serviçG nos Casamentos: Realizaram- Q A l,l ,"11 [ ai n L' i

wirsch e de Maria Kern últimos dias dq corren- se ontem nesta' cidade, lll\ It 11 U [ " U ..))�.�.·..·.m·..·..·.M..;"..·.J.,.·..·..·.J�.·..·..·.J��..
·
..
·
....�.·..·..·..�u

pi [lski Oregolewilsch. te ano.' os seguintes casamentos: I=?" "=;::

f�: C1fniea de Olhos - Ouvidos - lariz .e Gargaata �:�;!:�;:���:!::::��;��nqd:; líli�:=�:=ÕS=:::�M:Ei:iõicÊs:::;=:=:�:::",II:. I CO I'lTêM �.: M��BR'!·; p�����!� �!A!�A .�.·lserá publicado pela impren- EICELEITES 8 A melhor aparelhada em Santa Catarina �
sa e em cartório onde será II Tapetes para automoveis II J ELEII1U'T�s TOIICOS p Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" :�
:f��a:� !�b�:edei �lg��'i;!!! Plasticos para estofamentos II Fósforo, C61cio, Arsemato �� - J O I N V I L E - ß
���i%�n:i�. acuse-o para os II Bat�rias Ford, q�e duram mais II e Vanldato de s.l) d i o
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AU I-< EA MÜLL�R GRUBBA p.neus -' Br;asil,' Gen,eraI, Pirelli ":j' TODICO dos, convalesceDtes
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i. ,�I Tonico dos da.SDut.rid.os I n

TODAS ÁS PEÇAS e AOESSORIOS rll li I••••C I. 'le8 e - U II-
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,II
Dr_ Renato Câmara Os Pálidos, Depauperados, II I'

PARA AUTOMOVEIS e CAMINHÕES II E�gotados, Magros, Mäes III - JARAGUÁ DO ,SUL liFaleceu dia 22 p,p. em II que Criam, Crianças, ra- ! I!
Blumenau o Dr. Renato II ii 'quiticas, receberão a 'to- Medicamentos e Perfumarias li

���:!,a, e�;���nod�a�u:��, II Bill. II ela__ I••• __ ii nitica.çã? geral do . orga- Simbolo de Honestidade U
I ii msmo com o Confiança e Presteza ii

peci'alidade de cardiolo- ii Caixa Po�taI, 19 Fone, 299 i! II
"j II � 1 A que melhor lhe atende li

gllÖ extinto foi vítima de " JARAGÚÁ DO SUL II I �aIDlglUteIDlO e pelos me�ores preços II
um colapso cardíaco. \\::====::::==::::::===_'-::..:::==:::===�::::-.:::-.:::::====:::9 _. .... �:::::=:::=;:==========:-�:::=�::::-_-=::::::::::::==::di
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Registro

Que resultem seus altos pensamentos
numa melhora aos nossos vencimentos
pare termos mais "pão" em nossa mesa ...

Jaraguá do Sul,
\

20/8/57.

-,

Marca SOANDA-LLI - Maestrina tipo 57,
com 120 baixos, 9 registros e abafadores.
Cor bordou. Especial para senhoras.

Informações com a professora •

ADELIA FISCHER

LOTES RESIDEN.CIÀIS
VENDE-SE

Escritório FISCHER

Em Todas as Boas Fârmáo!l:t.i> '

�=================a�
COURA ClSrA,
QUEDI DOS CI·

IflDS E DEMIIS '.

IIfCeOU DO'

COURO CABnUOlJ.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
C O C E I R A S,
fRIEIRAS,
ES P I N H.A 5, ETC.

TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Lavando' COrTl Sabão (ratrCI Ragistrada)

Virgem Espe�ialidadc;,
da, ,CKAo,' WlE;IllEIL llN]I}[J§IIR<IlAL � JJoAnviHe

,

economisa-ae tempo e dinheiroI
,/
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