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Fiscalização de Impostos Estaduais I "Informando Acontecimentos Políticos" I
COMANDOS F I SC � I S A famosa campanha dós Ihador brasileiro, as (CUS- lo, lider da maioria da mente é aí que se con-

.

"CAFÉS FINOS" foi en- tas dos cofres da nação, câmara, num dos seus centram rôdas es suas
Distribuiu a Secretaria da Fazenda do Estado, cetada por Chateaubriand, engorda rebanhos nume- poucos momentos de cor. espetançes de arr�ncar

a Nota que abaixo transcrevemos, para conhecimento escudado por Alkmim, sem röelsstmos de' gado em reção, dilo ao Presidente dinheiro para o cusreto da
de todos, e com o fito de dirimir dúvidas a respeito que o Instituto Brastletro suas estâncias" de-vida- da República, com a so- suce�são p,residencial.

do Café tivesse conheci- mente invernados, para lidariedade do senhor Fe- Ate o firn de 1960, oda Fiscalização.
menro. Vultosa soma de 'alcançar bom, preço no Iinto Mueller, que a maio- grupo da indústria euro-

"Tendo' em viste as constantes e reiteredes dinheiro do pôvo, foi pa- verão, numa cooperação ria ficaria' numa situação l1!0bilística... pretende reu

reclamações relativamenIe à íntenslflceção-ne fiscali- ga aos dlarlos e radlos formidável pera que o muito dificil, pois se de- mr uma I)o!"a_ prevísta em

zação dos tributos estaduais, em especial no que se associados. Chatô, fre- trabalhador • não' pague sonrava com o' veto um Or$. 10 bílhões de cru

refere à ação dos, Comandos Fiscais que ora expen- quentando quase que dia- menos do que Cr$. 60,00' acordo oficialmente acer- zeiros pera financiar a

dem suas atividades em diversas regiões do Estado, riamente o ga,bine.e _

de (cinquenta cruzeiros) pelo rado. campanha.do sucessor d,o,
num policiamento rigoroso à evasão dos diferentes José M. Alkmim, conseguiu quilo de carne. -x- ' atual presldente da Repu-
impostos, o Secretário da Fazenda julga oportuno, estabelecer com o Minis- -x- Historiamos para co-

blica.
a fim de dirimir possiveis dúvidas e controvérsíes tro, um plano, segundo. o Após os acordos firma- nhecimento do. público, o .

Daí o fato do, sr. K�-
quanto à justeza do procedimento daqueles Comandos, govêrno, lhe daria uma dos pelos líderes da maio- vero do Presidente, que bll:sc�ek te! tentado trair

prestar os esclarecimentos seguintes: verba enorme para fazer ria, em nome do Govêrno, foi em toda história dà o acordo �o.bre a emenda.

O
.

Govêrno do Estado, com o. fim de atender propaganda dos "CAFÉS com a oposição, a respet- República, o mais esca-
O mon�pol!o do grupo

'11' I .,

di dl I' FINOS". to da inclusão do prolélo broso, dando um relato eutomobtlteríco tem de ser
os seus mu lp os encargos, que, Ia a Ia, se e evam

Entreranro, a campanha Bilac Pinto, que moralísa manti�o, a todo custo:.. Eem espiral crescente, e, bem assim. executar o seu
sem qualquer planificação o comércio de automo- cronológico de como se

o sere com a complacenprogrema normal de trabalho e a política cada vez
honesta não tinha como veis, _ na noite do dia 13 pr?c�.lsAsol�: de AGÓSTO ela do próprio Chefe domais intensiva de assistência às diferentes regiões não te�, qualquer' obletl- de agôsto, o sr. Juscelino

U

Govêrno, ao qual serádo Estado, necessita. como é obvio, de incrementar
vo concreto de melhora Kubitschek, numa solení-

- 19 horas - o presl- oferecido um lugar de Di-paralelamente as- suas fontes de receiteis. dente da República reúne
d dda qualidade de café pro- dade pomposa, em pre- os lideres nas Laranjeiras, retor numa as gran es

N� consecução dêsse deslderaro, procura a duzido. o. único o verde- sençe de quase todo o companhias do grupo,
Administração Pública ativar a fiscalização e cobrança deiro objetivo�e�a dar di- seu Ministério, e líderes C:�ia �����::�oq��o n:� quando êle sair do Catete.
dos tributos que lhe são <!Ieferidos pela Constituição nheiro a "Charô", pare perlamenrares sanciona a tigos, 'entre 06 quais, o

-x-

Federal, ao invés de buscar suprir as lnsuflclêncías "Chatô", elogir Alkmim e nove lei de tarifas ... mas Muito embora a emen-
d I d de nO. 69 correspondentedo erário pelo expe lente simp ista e aumentar o grupo que governa o :vetou entre outr�s oito, a emenda Bilac Pinto, dos da Bilac Pinto, tenha .sidoimpostos, processo êsse de prática freqüente' em país. Justamente o �rtlgo 69, automoveis. tran�form.�da .

em Iel, �outras entidades da Federação, mas cujos reflexos, Por êsse trabalhinho, que correseondta, no texto 2026 horas _ O repor- governo Ja cnou uma dl
por demais ruinosos, a par de influirem na majoração Chateaubriand está rece- da lei, e emenda Bilac ter '''Esso'' transmite a !iculd�de legal, que vi!ádos preços. das .util�d�des e conseqüente �xacerbação bendo só Cr$. 2.000.000,00 Pinto. notícia pera todo o país. Imp�dl� qualquer cld�d�odo surto ínflaclonérlo, oneram rners diretamente a (dois milhões de cruzetros) -x-

_ I 21 h _ A A ência brastlelro a se beneflclar
classe produtora, concorrendo pera o desestímulo de pör mês vindos dos ra- Na noite de lã de agô8- N

. °lrasd· t 'b
.
g
para

do artigo·69 da nova lei'
. .. . A

b't d I' -_ d
.t' aCiona IS rI UI

d"fIDI.clauvas no a� loas r�a.lzaçoe�. e na ureza pf.ldos cofres, da nação. to, o sr. Juscelino Kubit- todos Jornais agências' e �arl as, que �orrespon-prIvada e conspirando, em ultima analise, contra a -x- schek justificando a 'seu t I 'f'
'.

SA S
de a emenda BIIac PlOtO.

Ó
. -
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'

.

d E t d
"

, e egra Icas e emls ora
'E f

..

pr prla expansao a economia o s a o.
.

O Presi4ente da Caixa veh.> ao artigo 69' que. e uma notícia detalhada sô a arsa contmya.
Inclinou-se. pOl' isso, o Govêrno para a . ..alter:.. ßconômlea-eedeull..4eSa*-'em8fJd&3.ßi;1.a.ç.-:'lilJ,to,...ar.. bre o- vdö cõnt ir relàção

. " 1:iin(}'ênstií;ao-ae -,

nativa mais indicada e prudente, ou seja: conseguir Paulo, inaugurando ,o re- gumen:ou leVianamente de todos �B dispositivos SOfiRES PORTO
o equilíbrio financeiro pela rígida compressão de trato do Chefe da nação, que ao dar seu pdrecer não aprovados pelo pre- • _

despesas e pela severa poupança nos gastos supér· em seu gabinete" dispe51- favorável àquela emenda, sidente da República.f1uos e perfeitamente adiáveis, empreendendo, ao deu da importância de não ouvira antes o senhor Dia 14 de agôsto _ 10
mesmo tempo, fiscalização mais severa na cob�ança Cr$. 132.169,00 no �oque· José Ma.ria Alkmim. Como horas _ ii "O Globo"
dos impostos que lhe são devidos, com o objetiVO tel oferecido naque�a so- é sabidb.. Alkmim, ao ter

o lider Vi�ira de Melo'
de, assim, recuperar certas fontes de arr�cadação, lenidade... conhecimento do acor�o numa longa entrevisM'
cujo índice de receita absolutamente não corresponde --:x;.... firmado com a oposiçao' defende as ra!l:ões do ve:
à m.ovimentaç�o dos neg?cios e transaç�es sôbre os Cr$. 446,649,60, foram para transf?rm�r �m lei a to, inclusive no que se
quais se exercItam. os gastos com concertos, emenda Bllac qlDtO, no relaciona com a emenda Por áto' do sr. gover-

Revelam·se, neste sentido, como exemplos ex- �e cinco automoveis par- ef!l�êr.ho de defender seus dos automoveis. nador d.o .Estado. f�i no-

pressivos, os impostos de' vendas e consignações, e tlculares p�rtencentes ao.s S?�l�S d9 grupo autorno· '11 horas _ Reun�-se meado JUIZ de dIreito de
o de transmissão "inter-vtvos". O primeiro, porque senhores

ADI!etores da Cal. blhstlco, corr�u ao Ca�ete, o Diretório da UDN e re- Jaraguá do Sul o '1?r.
contribui com, aprOXimadamente, 80% (oitenta por x� Economlca Federal' de para desaut�rJ�llr os hde- solve desmascarar o go- Ayres Gama FerreIra
cento) da receita do Estado, torna extremamente S�o P�ulo, no pra�o de res da maIO!la, conven- vêrno. de M�llo. .

propícia a �onegação, em vista dos multiformes seis m.eses: (�.preslde�te cend� o PreSidente de que: 14 horas _ Fala na
.

O Ilustre magIstrado
aspectos em que se Qissocia a incidência dêle, como, da CaIxa, JUS�lflcando tao deveria vetar. a emendil. Câmara o deputado pes- VInha até aqu! exercen
também, do volume de operações sôbre o qual o ele\'dda �espesa, alegou E o sr. �ubJtschek, com sedista Oscar Carneiro, I do essas fun�oes na �o·
ínesmo recai e, ainda do elevado número de estabe-I qu� os DJr�tore� da�u�la �qu�la levla�dade _que lhe estranhando a atifud,e do marc}a de Sao JoaqUIm,
lecimentos comerciais e industriais exiitentes no entldade� nao: tem duelf,o e, t�o pecuhar, .nao teve govêrno e da maioria, não onde �oz8va de gr�nde
Estado, embora, venha o GO'Vêrno, há largos anos, ao. ,avxího dtt Casa pro- dUVida em anunciar o veto. honrando seus compro. CO�C,6Ito pela sua Inte-
baixando série inúmera de medidas coercitivas. prIa . . . -x- missos. gridade.

-x- Entretanto, caul)ou o ,16 horas _ discurso do Correio do Povo, apre-
O sr. João Goulart, en- veto, repulsa dentro do deputado Afonso Arinos, senta ao novo titular da

quanto luta para dar me- próprio PSD, havendo o acusando o sr. Juscelino justiça jaraguaense seus

Ihores, dias ao traba. próprio sr. Vieira de Mel- Kubitschek, de leviano e cumprimentos.
-

irresponsável. ,

O P I P g. F
' . 17 horas - O liderr. au O ere rlno errelra Vieira de Melo surpreen-

Por áto do Governo do dreVigárioOrlandoKleis, de a Oposição e' o' país,
Estado, foi promovido á assim como o Dr. Mário com a declaração de queAdemais, o critério a que se tem cingido esta terceira intrancia o Dr. Tavares da Cunha Mello, o presidente da República, Dia 6 do cohente, quan'Secretaria, 'no trato dos assuntos fiscais com os Paulo Peregrino Ferreira, Dr. Ary Flaviano de Ma- não vetara o. artigo' 69, do se apresentava paracontribuintes em geral, tem sido de absoluta impar- na Comarca de Canoi- cedo DD. Promotor Pú. nem nenhum outro artigo, atender a em chamado

cialidade'dmercê de co�du�a austera e. �rreprocd�áve.l. nhas. , blico, Vereador;João Lu. pois ainda estava estu· na comarca de Joinville,pl'ofligan o, com veemeocla, as permclOsas lscrl- O magistrado em apre- cio da Costa, Pr�sidente dando o assunto, a culpa foi o Dr. Príamo Amaral,minações e o tratamento diverso ou unilateral,_ já ço, por quasi três anos da CâmaraMunicipal, Dr. coubera' (I Agência Nacio- acometido de um mal
, que não só na reivindicação d,e direitos, como, tam- exerceu a judicatura em Murillo Barreto de Aze-. nal que se apressara em Rúbito, tendo sido pronbélI!' n� �atisfação de ?brigaçõe�, t�dos hão de se�, nossa comarca, onde dei- vedo e Eugenio Victor fornecer úma notícia erra· tamente atendido peloobrigatoriamente, conSiderados IguaIs perante a lei.

xou grande ,circulo de' Schmöckel. da e falsa. farmaceutico Dr. Norber-
Acrescente-se, ainda, que a ação repressiva, amizades. Em agradecimento fa- A própria Oposição .fi- to Harfermannelogoapósdesenvolvida por esta Secretaria, no combate � Por motivo de tal pró- lou o ilustre 'Magistrado cou desconcertada com peloilustre facultativo Dr.

80negação e aos artiffcio� f�audatóri08, visa, de moção e em despedida, agradecendo a homen8� aquela atitude covarde e Kaufmann.
igual modo, a ampar!'r � resguardar os contribuintes foi-lhe oferecida uma gem, que lhe éra p,restada, pusilaneme do governo, Já em seguida aOIi! pri
zelosos,' da cO!lcorrencla. desleal que lhes move o churrascada na Gruta do assim como as atenções que, dipnte da reação ge- meiros medicamentos mi
comércio ilícito e .c1an�estlDo. ,Leão, que contou com a de que foi alvo nos anos neralizada a sua ielonia, nistrados, foi apresenta-

Aos contribuintes, inconformados, ou que se presença de gr-aude nú- que aqui esteve á frente preferia escapulir pela das melhoras no leu es.

julgarem prejudicados péla ação fiscal, sobram-lhes ,mero de pessôas amigas, dos destinos de nossa porta 'fácil, lançando a tado de saúde, encontran
os meios d.e defesa que a lei lhes assegura. quer oa representado o cJéro as Comarca. culpa sôbre sua agência do-se agora, o Dr. Pría
esfera administrativa, quer na esfera judiciária. classes conserv�doras, O Dr. Paulo Peregrino oficial,de notícias - vale mo, em plena oonvales-

'O Góvêrno do Estado,
.

na campanha que ora adv�gados, auxiliares da Ferreira, seguiu para (�a- dizer, sôbre si próprio. cença, para alegria de

empreende, outro propósito não tem, senão o de J�stIça e .ver�adore�. nOlOhas segunda feua, --x- quantos desfrutam de sua

cobrar os tributos que lhe são dev�dos, em clima de Na ocaSIão fIzeram uso passada. Umi!. ALTA PATEN�E, amizade.
perfeita compreensão e harmonia, à luz dos sãos da palavra, saud.ando o das Forças Arma�as, ID- "Correio do Povo" apre'
princípios de Justiça e, Equidade". D�. Paulo PeregrIno -Fer- Correio do Pov�, de- formou a pouc,?s dIas, que senta votos de breve e

. reIra, em nome dos pre- seja-lhe muitas felicida- essa gente so Ii;_JJtara o completo restabelecimeo-
Florianópolis, 28 de Agôsto de 1967. sentes o Reverendo Pa. des nal nova Comarca. ôsso à fôrça, pois real- to ao distinto advogado.

I'

Dr. Ayres Gama
Ferreira de Mello

O NOVO JUIZ
'DE JARAGUÁ

Já o segundo gravame, conforme o demonstra
a experiência freqüente e cotidiana, carreia aos cofres
públicos arrecadação reduzida, absolutamente incom
patível com o incremento havido nas transferêl1cias
imobiliárias e com a valorização sofrida pelos imó
veis em geral, situando-se o Estado de Santa Cata
rina, na arrecadação dêste tributo, em nível notoria
mente inferior ao das demais Unidades Federativas.

Dr. Príamo Ferreira
· do Amaral

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage.des "Correio· do Povo"
Die UDN

Die neuen
Bei den zukuenftigen

Wahlen sind nur die neuen

Waehlertitel gueltig, die
im Cartório des Forums
ausgeschrieben werden und
wozu drei Bilder des Wäh
lers noetlg sind.

'

Ende Dezember ds. Jah
res laeuír die Frist fuer
den neuen Waehlertilel ab,
und' wird ab Dato nur mit
Strafe ausgestellt.
Im Staate Santa Cata

rina haben sich bis letzt
16,854 mil neuen Waehler
titeln versorgt.
Im Munialp J a r ag u á

belaeuft sich die Waehler
sohaft auf �.284, wovon

nur 37 (I) ihren neuen

Waehlertitel ausstellen
líessen, Es fehlen also bis

•

In Retorcida Das neue Wahlgesetz W ir werden dareuí eut- Juckreiz Ekzeme, Fissuren.Wie bekannt, arbeitet schreiben koennen, das merksarn gemacht dass,
die obere Leitung des PSD Recht haben fuer die Zu' dle Tabletten Haedensa (Pomade) be-
zaeh daran das neue Wahl- kunft ihres Landes zu UE.. r.=- u ruhigt, schützt, heilt. So-
gesetzt umzuarbeiten, auf stimmen, denn ein Anal- WlU fortige Wirkung, beque-
dass die Analphabeten phabet kann sich nicht der C. F. BOBHRINGER me Applikation. Formel
auch zur Wahl zulaesslg mit einem g es c h u I te n & SÖHNE, Mannhein, das der' Haed�nsa - Geselle
sein werden. Benedito Waehler vergleichen. Alle bekannte und eltbewaehr- chaít, Berlin. Zugelassen
Valadares (PSD aus Minas Ueli>el der bisherigen Wah�'!� Asthma-Mit!el, �ieder I

bei den deutschen Kran.
Gerais) erklaerte seinen len sollen darin zu finden überall erhaeltlích sind. kenkassen.
Partetgenossen dass er sein, dass gerade die
ohne den Zulass der Anal- Analphabeten die Kandl- 11-===================11
phabeten keine Stimmen deren ans Ruder bringen,

,-------- fuer seine zukuenftigen zum Schaden .derlentgen
Kandldaren erreichen wird. Waehler die in der Lage
Gegenueber dieser Hal- sind die �<Eten des �andes

tung des PSD, die sich z� erkennen und die. Kan
mir den S r i m m e n der dldaren zu unterscheiden.

Analphabeten sichern will, Die S c h I a c h t wegen
besteht die UDN unerbít- diese Wahlgesetz, dass
terllch darauf dass nur I keine Analphabeten zu

Waehler, die lesen und Iaessr, geht weiter.
j

schützt NIVEA Ihre
Haut beiWind undWeiter; sie bleibt
sàmmetweicb und geschmeidig. Wie
gut, daß es NlVEA gibtl

Grossen Widerhall fand Zum Abechluss der Ver-
die Versammlung der Par- sammlung, dle . grossen
telgenossen der UDN, die Enthusiasmus erweckte,
vergo Sonntag inRetorcida, sprachen der neue Przesl
Nachbar-Distrikt von Iare- dem Herr Otaviano Tissi
gué stattfand, und zum 'als führender Udenist und
Zwecke hatte die Gruen- treuer Freund des verstor

dung
,

des' neuen KomiIes benen Herrn Artur Müller,
der Partei dortselbst, vor- und Dr.,' Murillo B. de
zunehmen. Azevedo, vom zentralen
Diese Versammlung fand Komlte aus Ieragué do Sul.

unter dem Vorsitz des
Herrn Eugenio Victor
Schmoeckel und Anwesen
heit einer eusserordentlt
ehen Menschenmenge srett.
Gewählt wurde der neue

Vorstand mit Zwanzig \ \ \ \ \�Mitgliedern im neuen Rate
\ \ \

der Partei. Präsident

wur-, \ �\
\ \ \

de .Herr Otaviano Tlssl ; \' \ \.Víze-Praesldent Herr Vale- �\ \
rlano. Zanguelini; Schrift- � \�\ xfuehrer

.

Herr José Floríanl \\ \
\\ � '\ \und Schatzmeister Herr '

Belarmino Garcia.
Unter den Mitgliedern

des Rafes wurden gewählt
die -Herren João Rocha,
Alfredo Benkendorf, Ce
.Ieste Alquini, João Correia,
João da Silva, Alberto
Moretti, Henrique Tlssí,
Orácio Lazarls, Hilario
Floriani und Antonio
Zimmermann.
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ii lIJ)lo !ElllCIHI KAlUfLWANN li
:1 MEDICO CIBUBGIAO II

ri Formado pelas Faculdades de Medicina d�s Univer- ,II
li II

II sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre !I
II II
!I CIRURGIA '_ SBNHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS B II

II CLINICA GERAL II
II LOllga ,ratiea 'em Hospitais Europ.,us II

li II
II Consultório e residência: li
ii II--------------------
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 I,

,Wahlertitel �I- COMSULTAS: II
III Pela manhã: das 8 1/2 ás. 11 horas ::

�.247 I
Pela tarde : das 14 1/2 ás '17 1/2 horas

ii
r "II Atende chamados tambem à Noite, -U
Il ' ,;;

�.::=:::r:==:::=::::::==:::::::::==::::::==::--===::::::==:::=:=::::::-.::�9

Ende des Jahres
Waehler. (,

Angesichts der neuen

Gesetzgebung, die ver

schiedene Strafen fuer den
nechleesslgen W a e h I e r .. •• ....
voraussieht, ist es unbe
dingt noefig sofort 'die
Ausstellung des neuen

Waehlerntels, mit Bild, zu
veranlassen. Man wende
sich an irgendelnen der
"Postos Eleitorais" oder
begebe sich direkt zum

Gerichtsschreiber im hie
sigen Forum.
Alle fruehren Waehler-

rírel sind ungueltig. Zur �_

Erlenung des neuen Titels
muss ein Geburtsschein

�oder der alte Waehlertifel

M Umit 3 Bildern vergelegt
werden.

!!!!!!!I���

Dr. Waldemiro'Mazurechen
CASA DE SA.UDE,

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°, 704

(antiga residência "de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e . Ultra-curtas
_ Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

.

- Ráios Intra-vermelhos e azuis,

����
Dp. Reinoldo Mupa:r� 1

II ADVOGA»., 'II }
Escritório ao lado da Prefeitura r

! JARAGUÁ DO SUL
. i

��������
MILHÕESI
DE PESSOAS l�M USADO COM
10M RESULTADO o PGPULAm
\

DEPURATIVOh;'ift ,Rheuma·Hexe,n,schuB
rasch Ischias • Nerven- und
bei' Kopfschme�z" Grippe

Im In 'und Ausland
hervorragend bewährt!
Ein Versuch überzeugt!

In 'allen':APothek,,'

ßen�erunDen ,o�er Well
llS8mmen�rucfi

In São Paulo befindet
sich der Pater Joseph Le
-bret, Leiter c;ter Bewegung
"Movimento Economia
Humanismo (Humanisti:'
sehe Welt·Wirtschaft) und
Mitglied des technischen
Komites der WeIt-Vereini
gung im Kampfe gegen
den Hunger.
Der Paler Joseph sjlgte

dass im Jahre 2.000 die
,Bevoelkerung des Erdbal
les mehr als sechs Billio
nen Menschen sein wird,
und dass, fans die Voelker
ihre Politik nicht eine
a n d e r e wirrschaftliche
Richtung geben, die Ka
tastrophe unabwendbar ist.

Der Pater Joseph be
hauplet das5 die Welt einer
unbeschreiblichen Karas,
trophe e.ntgegengehl, und
keiner der fuehrenden Po
litiker sich daraus Gedan
ken mache.

Eine Neanjaehrige
Multer!

o A S
Frutiferas e

Ornamentais

Asthma Haemorrhoiden '

'

Dr.
'

Francisco Antonio Piccione
JM[JI�JD][CO ,

Cirurgia Geral de adultos e críe nças CU
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EliX IR 914 Especialis,a em .doenças de crianças, ,

Atende no HOSPITAL DOS 'FERROVIÁRIOS

••lrH'••"fI.". mllß " 8DC!UhSIAIß (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
0IßiN .......RAt U UUAIII.. JESÚS DE NAZARÉ das t5 as 18 hs.'

II c O:R. IrpA - SANrA CA3IrAH.m:NA
��������===I

o ,...... Baço. o Corac;le. a
E.tomtIIO. o. Pulmões. e Peta
PreMlua Dorn nos 08S08•.....m..
Clamo. Ceauelrae QÚ_da do Cab&
e. Anemia. e Abortos.

Ccnsulte om� Um terreno, por motivo
a tome o popgi., depuraUva de mudança, sito à rua

L I'X
"

Exp. João Zapella, ao la-
E IR 914 do do Ginásio São Luiz
lRofenaIVo ao .,pAlsmo. A,rada. (fundo). Casa de material
... como um Ik:ôI. Aprovado coo com luz elétrica e bôa agua.
tnO auxlUar RO trat&m.nto da S I. Preço de Ocasião.
FlI.IS e REUMA'rISMO da me..

' Tratar' nesta gerência
... orl,.m. p.lo D. N, S. P. ou com o proprietário Sr.

Waldir Araujo, no Posto
São Jorge em GUdramirim.

Apotheke "Sobulz"
J.&RAGuA DO _§UL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

_.I_II_IUI"".__ 'J._I�.

Nachrichten aus Lirtle
Rock, Arkansas, Nord·
Amerika; feilen - mH 'dass
im ,kommenden Monat
Oktober eine Kind (das ::>eçam Catálo-
sich noch mil Pupen be- go 'ilustrado
schaeftigl!j Mutter wurden
wird. Die ApgesletIten Leopoldo Seidel
eines dortigen Hospilals I

,

liessen nur verlauten dass Corupa
es sich um um ein neu,n- ..___
jaehriges Maedel handel I 1 ;;;;;;;;;;õiiillll!f

Diese Nachrichten fügen ---------------:-,-------------------
h inzu, dass verg. Woche :1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::'::':::::::::::::::::::::::::::::::'-:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::..::.�::::::::::::�::.:::::::::::::::::�
ein anderes, elfjaehriges ::

E S IBn· d EI t ·d 'd S A :i

Maedel, nach Kaiserschnitt il mpr. U' ras elra e e reei a e.. ii
ein Kind weiblichen Ge- lH:..A.rRIZ:: JOINVl:LLE li
schlechtes, mil �,830 Kilo- III
gramm zur Welt brachte. Para a nóslia distint,a treguezia maniemos em estoque; II

Uma linha completa de motores, nacionais e estrangeiros de alta e baixa li
li

rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE ME;Dl- ii

I CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS !i
-

II PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- iiIJ os de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de IIII luz' e torça de qualquer capacidade. Contadores GE à prazo. liII 'A nossa seção de instalações atendera com presteza a qualquer pedIdo de i:
II instalação de luz e força.

"

. ,Ji ,

�:::=:::====::::::T:::::::::=;::,.-::===:::::-.::::::::::::==::c:::::::::=::::::=::::::=::::::=:::lJ

Due nun in Aussicht
stehende Multerschaft des
neunjaehrigen MaedeI. er

weckt gros�es Aufsehen,
doch die Aerzte weigern
sich vor der Geburl irgend
weiche Erklaerungen· zu

geben.

Laranjeiras, Pe·
cegueíros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Dr. Femando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Oienotas Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cllniea 'Dédlea - Cirurgia Geral - Partos
. Consultório e Residência: Rua Preso Epí

täeio Pessoa n. 206 \,ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

__ lU" _111_'11_1"_'''_''1__ _ _'''_111_1'

I - Atende chamados de dia e a noite -

m-r:-I'_ I _"I_ It' _III _ nl_tll _ III _ •• _ 111_ ln _ E�iii

::��������::
:::!I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \_\....
g Clfniea de Olhos - Ouvidos. - lariz e Garganta '�i
g DO Bit .. 1•••11••• IM B
;.. MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA, �.1,

, A melhor aparelhada em Santa Catarina J
Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" =1

•

- JOINVILE - �J
� �. \l�··*··.··..�r·.··.··.·'-!:n·····.·,··,.··.·····.·�:'\··.··.·':o�:'!.!�-:...·-l.··.·········ii

Vende-se

ALIVIA AS
CÓLICAS

y\\ UQRI�AS
� Combate as

� " 'rregularrda-'ii '

,
es das fun·
ções periódi·

cas das senhoras.
É calmante e re·

guiador dessas funções.

Avó, Mãe," filha,
Tadas devem usar '

a HUIIt.Ji,EDATINA!
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Marcha do Alistamento Eleitoral

O T. S. E. Solicita Info-rmação

CONTÉM
EICELEtfTES

ELEMurDs TOtiICDS
'.

F6sloro, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s 6 d i o

-

rODICO dos convalescentes
TODico dos desnutridos

Os�Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

niticaçäo geral do orga-
nismo com o

Vende-se
Uma casa com raneho,

inclusive terreno medin
do 20x80, em Estrada
Nova.
Tratar com o proprie

tário Sr. Karl H. F. Jütte,
na Torrefação de oaté.

Proibição

o Tribunal Superior Eleítóral baixou a Re
solução n=. 5494, de 28 de junho de 1957, conten
do instruções complementares para o alistamento.

Por essas novas instruções foi facilitado ao
máximo o alistamento. Além de permitir que os

juizes e os funci-onários dos cartórios se deslo
quem para os distritos e povoados, o T. S. E. pre
viu ainda a nomeação de juizes preparadores e a

criação de postos de alistamento nos lugares que
tenham mícleo eleitoral ponderável.

Só não se tornará eleitor quem não qnlzer,' ,

quem preferir pagar multa e sugeitar às demais • .

penalidades prevista na legislação eleitoral. Aliás, ESTOMAGO. flGAOO E INJESTINOS
(.ure seus males e poupe seu

conforme já �oi divulgado, está se processando bom dinheiro comprando na
a cobrança das multas impostas aos eleitores que Proporcionam bem-estar geral,
deixaram de votar, e o mesmo acontecerá com facilitam a digestão, descon-
referência aos que deixarem de se alistar. gestionam o fígado, regulari-O T. S. E. não se limitou, porém abaixar a I�

,

citada Resolução n". 5464, pois vem supervisio- funções do �-.
nando o seu cumprimento através de circulares
e pedidos de informações a fim·de se inteirar da
marcha do aljstamento em todo º pais.

'

Iii.!ä .
Ainda agora o desembargador Preso do T. R. E,

recebeu do Ministro Rocha Lagôa, Preso do T. S. E.
o seguínte telegrama: "Solicito vossência se digne Vamos mostrar nossa cidade aos caríecasprestar seguintes urgentes informações bípts a) -------------,--------
quantos postos de alistamento nesse Estado em

cumprimento disposto artigo quinto, e seus pará
grafos da Resolução nO.5.494 ptvg b) quantos jui
zes preparadores foram nomeados e em quantas
localidades dessa Circunscrição estão êles fun
cionando pt Informo vg outrossim a vossência
que êste Trisupelei sessão de 16 de agôsto cor
rente resolveu alterar prazo: fixado artigo quarto
reférida Resolução 5.494 vg sentido lístas preten
dentes inscrição serem entregues aos juizes eleí
torals respectivos até o dia 30 de setembro vin
douro pt Atenciosas saudações Rocha Lagõa Mi
nistro Presidente Trisupelei".

Proibimos terminante
mente a entrada de pes
sõas e animais em nos
sas propriedades sitas
em Ilha da Figueira, sem
nossas licenças.
Não nos responsabilí

zamos pelo que possa
acontecer aos infratores
da presente proibição.

JQijp EmmEitDdoerfer
Lauro Schmitz
Curt Richter
Rodolfo BehliDg

FÄRMAGIA NOVA
lie BOBEBTO M. BOBST

J que dispõe de maior scrtlmen
to na praça e oferece seus artí

gos à preços vantajosos
.

Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

Atenção Fotógrafos!
O CENTRO OATARINENSE, no Rio de Janet

ro, lançará em breve as bases de um concurso
de fotogratías, cuja finalidade será mostrar aos
cariocas como são nossas cidades em seus maís
diversos aspectos, bem como suas atividades eco
nômicas e sociais.

É sem dúvida magnifica oportunidade, que
se representa aos' fotógrafos catarinenses, pois a

exposição dos trabalhos recebidos será efetuada
como parte do programa com que este ano se
comemorará no Rio de Janeíro a Semana dé
Santa Catarina.

O regulamento do Concurso, para oportuna
divulgação, está' sendo elaborado com a colabo
ração da Associação Brasileira de Arte Fotográ
fica.

Desde já, no entanto, os interessados pode-
rão se dirigir, para melhores esclarecimentos, ao SÃO .ENTO DO SUL - caIXa POltai. 39 - Sall,a Catarilla

Diretor do Dep. de Intormaeões e Propaganda :iõ============--.-=--=............................_,............õiiiiiil
Centro Catarinense .

Rua México, 74 - ando 4°.
RIO DE JANEIRO.

�-=:::::i:.:=:::::.::."::.;:::::===::._;::::::===::."::::::_====::::::::.:::...'"!: li

ii •• It•• e •• 1181 e _ I i lee II.

ii II<i__kiB__--- _a�kiBi&iêfi"_€I8� II
_ JARAGUÁ II

FOTO PIAZERA • li DO SUL - II
.

"

I i:.'i:. Medicamentos e Perfumarias 1"1DBPRONTB A PRBPB.lTURA - JARAOUA DO SUL
, • ii Símbolo de Honestidade ii

fotografias em Oeral -" fotocopias de Documentos - ii ::
-;

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

I
ii Oonfíança e Presteza ii

A,�";'''I:��1amhem . II ; � �:�o:'·:.�o�:: ����: II
�Ii&_ õpe Ai • __li!B'I6ltB!IIi i:liI! _ !IIi _1aã.&ilI_ !!II! <i �:::::::::=========.::==:::::===:::=-, --::::::=:::1;

Dr. Murillo- Barrato de Azavado
I ADVOOADO I,

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul

MaxBebidas
Assembléia Oeral Ordinária

CONVOCACAO
Convidamos aos Senhores Acionistas desta

Sociedade, para se reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária, na nossa séde social, à rua Benja
min Constant nrs. 594 à 614, em Jaraguá do Sul,
às 14 horas do dia 12 de Outubro de 1957, para
deliberarem sõbre a' seguinte

ORDEM DO DIA:
10.) Exame, discussão e aprovação 'das con

tas da Diretoria, do Balanço Geral, con
ta de Lucros e perdas e Parecer do Oon-
selho Fiscal.

.

20.) Eleição dos membros do Conselho Fiscal
e Suplentes. '

.

30.) Assuntos de· Interesse da Sociedade.
.

AVISO: Acham-se à disposição dos Senhores
Acionistas, os documentos a que se refere o art.
99 do Decreto-Lei nr. 2.627, de 26 de Fevereiro
de 1940.

.

Jaraguá do Sul, 12 de Setembro de 1957.

Mal Wllhelm - Diretor Presidente
lelson Driessen - Diretor Oomercial
Eduardo Francisco Wilhelm - Diretor Técnico

C Iub e Recreativo Guaramirense
Do C. R. &uaramireRse, recebemos a comunicação

de .sua nove Diretoria, que ficou assim constituida:
Presidente de Honra: Odilon V. Veiga
Presidente: Pedro I. Veiga
Vice-Presidente: Albano Korn
Secretário Geral: Dr. Paulo F. Faria
1. Secretário: Dr. Gerson B. Ferreira
2. Secretário: Frederico Guenther
1. Tesoureiro: Maurita Rosa
2. Tesoureiro: Nilton Watzko
Procurador: Pedro C. Peteher
Orador: Dllson S. Alves

CONSELHO FISCAL:
Presidente: Clenio V. Veiga
Membros: João Thomam, Antonio Dimes da

Silva, José Dequech, Leopoldo Lemke e Dr. Antonio
ÂJyr D. Raitani. .

CONSELHO FISCAL:
Presidente: Peullno de Bem
Membros: Lauro Zimmermann, Carlos R. Eis,

João Lira e Luiz Amin.
COMISSÃO DE ORNAMENTAÇÃO:

Maria Cecilia Silva,· Elvira Alves de Lima,
Duke Carvalho, Maria Rosalia Flores e Raquel Moreira.

VENDE-SE
ACORDEON ITALIANO-NOVO
Marca SCANDALLI - Maestrina tipo 57,

com 120 baixos, 9 registros e abafadores.
Cor bordou. Especial para senhoras.
\ Informações com a professora

ADELIA F!SCHER

LOTES RESIDENCIAIS
VENDE-.E
Escritório FISCHER

Instrumentes de Musica
Em Geral, especialmente

Gaitas e Acordeões
completo sortililento com 4 • 8
12 • 24 • 48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeíres
PiaDOS - HarmODios
Instrumentos PI Orquestras
BaDdos e Jazz-BaDds:

Violinos - flautas • Clarinetas
Pístens-Trcmbones-Saxeíenes
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EMFIM, TUDO QUE fOR DO RAMO V. S. encontra
para pronta entrega na Expedição "LYRA" Musical

de Paulo Robs

Vermiíugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!'

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

'Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poup�rá dinheiro- em

. j'
. remédios

.

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIIIUEIBA
.

IIIIfAlCOBA para o seu tilhinho.
f um produto dos Laboratórios Mioancora

JOINVILLE

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBOIGUEIRA' MINANCORA

3

A.
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NUNCR EXISTIU IGURl

�=================a,
PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
I,N.fLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N HA S, E TC.

Causou grande 'surpre
za no baile' da primavera
do Agua Verde,' sábado
último a atuação do Jazz
Guarany desta cidade.
Poucos dos frequenta

dores do Bôa Esperança
acreditavam no sucesso
do referido Jazz, porém a

brilhante atuação do meso

'mo, elevou-o a categoria
de Jazz preferido, entre os

nossos dançarinos.
Nossos cumprimentos

aos componentos do Jazz
Guarany.

'

Aniversários: Fazem anos Casamenlos: Realizaram-
hoje a sra. Ana Weiler, se ontem nesta cidade
esposa do sr. JoãoWeiler; os s_eguintes casamentos:
o sr. Waldemar Gumz, Wendelin Schmidt com a

A.NO XXXVIII _ JARAOUÁ DO SUL _ DOMINOO, 16 DB SBTBMBRO DB 1967 SANTA CATARINA t 91:.1:. comerciante em Itapocu- srta, Erene Vasel: Mario
!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����;;;;�!!!!!!!!!!!!!!!!;N�.�.;;:uu zinho; a sra. Yolanda Pra- Sell com a srta. Renata

di, na mesma data a sra. Ohf; Osmar Martins com

Registro Civil Verônica Eggert, esposa a srta. Tereza Junekes;
do sr. Gehart Eggert, Eleonário Hoffmann com

Transcorreu em data sã um corpo são" e como de progresso incremen-
Aurea Müller Grubba! �ticial nosso agente em Itapo- a srta.' Leopoldina Mar,

de 24 de Agosto pröxi- cooperação física tivemos tando - se consíderavel- d? R_ e g_ ist r o Civil do cuzinho.,' tins; Vicente João de

mo passado, o primeiro acima de tudo o "entu- mente nos meios .jara-
I '. �lstrtto da Comarca Ja- Amanha o sr. Alti'ano Souza com a srta. Tereza

aniversário do Centro siasmo", [umamente com guaense.
ragua do- Sul� Estado. de- Lyra, residente em Gua- Elízío; José Laffin com

Excursionista Jaraguä. a não menos amiga de Para este fim muito
Santa Catanna, Brasil. ramirim. a srta. Erica Fíemíng e

Em comemoração a todas as jornadas difíceis, contríbuiram os associa-
faz saber, que c��parece- Dia 17 "a srta. Ivone Antonio Quadros com a

data foi oferecida aos a celebre frase que diz dos em geral, desde o
ram no cartono exibindo os Reiner: ' srta. Nair A. Wolf.

assoeíados e simpatisan- "Um por todos e todos presidente ao mais sim- d�cumentos exi��dos pela lei Na mesma data o sr.

tes, uma churrascada no por um". ples membro, mas
\

que
afim de se habilitarem para Sigolf Voigt, residente Enl.ace WolI-Quadros

C. A. Baependí, e na Quando a um ano atraz não poderia deixar de I
casar-se: em Rio,.da Luz. Realízou-se ontem o

ocasião falou o jovem alguns filhos deste nosso ressaltar os nomes de Edital N. 4,267, de 9 9 57. Dia I8 a Vva. Ana enlace matrimonial' da

Alfrsdo Guenther, rela. Osörío José Schreiner e Afonso Salvador Alves e Gumz, residente em RI'O Isenhor.ita Nair Adelaide,
rincão, amantes do esporte W lf f Ih

tando o que foi o primei- ao ar livre, resolveram Freceríee Guenther. Ivone Romualdo Cêrro.
'

'o, I a do casal Theo-

ro ano de existência e f Após uns meses de Ele, brasileiro, solteiro, Na mesma data o sr. doro J�é Wolf e de

qual a finalidade do clube.
armar um clube que ti-

pleno engrandecimento operário, domiciliado e Helmuth Bayer, residen- Dna. Hlld.a ,Wolf com o

vesse como sua principal S A t Q
'I'ranserevemos abaixo finalidade o exoursionis- sofreu o clube, uma para-

residente neste distrito, te em União da Vitória .l ' �. n .ODIO uadros, tun.

aquelas palavras:
.

mo, um dos esportes da a aste progresso, ehe- á Estrada Jaraguá, filho Dia 19 a sra. Lidia oIonár.IO público.

"Exmo. Presidente Sr. mais sadíos que o homem gando' até a desistência de Salvador Afonso AI� Schneider, esposa do .sr. .

Ao Jovem ca�al e seus

Hans Sohattner. póde enquadrar na vida de alguns sócios. Embora ves e de Dorotéia de Otto Schneider; o sr. Eu- dígnos progenitores os

Exmos. Srs. Membros esportiva, foi alvo de acontecendo tais fatos Freitas. , gênio Silva, Diretor Ge- cumprtmentos destatolha.

da diretoria. menor crédito, como até soube, como já frisei no Ela, brasíleíra, solteira, rente da Empreza de Fesla em hORra de I. S.

Ilmos. Srs. aqui pra. hoje o é por algumas começo e torno a repetir doméstica, domiciliada e Transportes Frenzel S. A. Aparecida Terá lugar hoje,

sentes. pessoas que não querem nO�8mente esta, vontade residente neste distrito, e a sra. Margarida U. nas dependências do Co-

Caras colegas. por motivos que eu e maiuseula sanar esta crise á Estrada Jaraguá, filhal�ibeir.o, t;sp,?sa do sr. Ga. légio Divina Providência,

Incumbido por meus todos os demais membros e daí para diante cami- de Manoel Romualdo e ríbaldl Ríbeíro,
' festa em honra' de N. S.

colegas, para relatar o deste clube ignoram, nha[mo� a pessoa largos, de Antonia J'udachewski. Dia 20 o sr. Lourenço Aparecida.

que foi o transcurso do cooperar não digo com para hoje nos encontrar' Edital N. 4.268, de 9 9 '57. �rsching.e a menina Ma-] lasoimento. Desde o dia 22

primeiro ano de existên- ajudas pessoais mas sim mo� com um� união' su- Pedro Scharehak e rIlene,. IIlh� d.o sr. José de Agôsto, que o feliz lar

cia do "Centro Excursio- em dar valor a uma ini- perror a antiga e desta Anna IsabelMascarenhas I. COpI, mm d�gno Dele- do sr. Sargento Paulino

nista Jaraguâ' foi para ciativa que é nobre, para for�a elevamos mais e Ele, brasileiro, solteiro, gad? de, POliCIa.. Vieira, e de sua consorte

mim uma honra, pois, oonoretísar-se mais tarde mais o nome de um clube telegrafista, domiciliado .

Dia 21 a srta..�Iraci, Dona Odete Motta Vieira,

posso neste exato mo- em um clube que será o pequeno em fama, mas e residente nesta cidade, fI�h!i �o sr. 'YergIlIO R�- residentes em Porto União,
mente dirigir aos senho- orgulho de Jaraguá na grande se compararmos filho de Augusto Schar- bíní, índustríal em R!o está em festa com o

res aqui presentes, algu- sua categoria. ,o entusiasmo reinante chak e de Apolonía Ja- Cêrro. e o sr.. Har.olao
I
nascimento de seu primo-

mas palavras sôbre um Se eu afirmo estas pa-
entre seus associados. vorski Seharchak. Sch_!lelder, funCIo�árIO da genlro que na pia batia-

clube que nada mais é lavras é porque tenho a
Atua,lmente o Centro Ela, brasileira, �o1teira, AIAfantdoedga de ItaJ�i. mpall reTceberá o nome de

do que a vontade de jo-' . _ ocupa para sua séde uma professora domiciliada e. os os &DIVerSa- au 0- aretele.

vens jaraguaenses expos-
mars segura oonvicçao d,e sala à Rua Mal. Floriano residente 'nesta cidade ríantes os cumprimentos Os perebene do "Cor-

ta em a(ião. que os nOls�s sucessores, P�ixoto (prédio Adolfo filha de Pedro pery Mas� do "Correio do Povo". reio do Povo".

Sim simplesmente fruto
os, que vierem a. ser Fiedler), possuind_o dois csrenhas e de Mllria An-

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

de uma vontade superior
membros do mesmo, Irão departamentos; um que tonia da Silva Masca- lavrador, domiciUado e Angelo Demarchi e de

a qualquer outra coisa elev�r o nome do nosso trata exclusivamente de renhas.' residente nesta cidade, Jacomina Demarchi.

que nos empolsionou à q.ue�lIio Centro Excur' excur_ções e outro um de- Edital N. 4.269, de 9.957 8: rua Benjamin Constant, Ela, brasileira, solteira,
frente, já que tiv�mos

Sionista Jaraguá bem alto, partamento cultural, este Renato pjazera e'
'

. fIlho de Gustavo Friepe- doméstica, domiciliada e

como apoio moral apenas,
ocupando desta forma com uma bibliotéca de Elfi Henschel mann e de Mina Friede- residente neste distrito,

com excessão dos Srs.
um .lu�ar de d.estaque 240 volumes. Como diri- Ele, brasileiro, solteiro, maón.

.. .

em Itapocúsinho, filha de

Amadeu Mahfud e João
nos melOS esportlvos ]a- gentes do clube encon- agrimensor, domiciliado Ela, �raslltnra! �o.lteIra, Jeronymo Tomaselli e d€'

Budal da Silva que sem- ragu�enses. _ t�8mos: no cargo de Pra- e re�idente nesta cidade, do�éstlCa, domlc�hada e Thereza Brugnago To-

pre prestigiaram-nos com POl� s6 nao �ooperam sidente o Sr. Hans filho de Affonso Piazera reSidente nesta CIdade, á maselli.

palavras benéficas, dan' para
ISto �eus fIlhos} C?- Schattner, pessoa de to· e de E1isabetha Wolf Pia- rua Mal. Deodoro da Fon·

dO'nos o excentivo neo
mo tambem a propria dos' conhecida por. seu zera.

seca,filhade OscarVolk Edital N. 4.274, de 12-9·57.

cessário vara irmos avan.
natureza que nos brmda ardor pelo excursIODI8m�; Ela, brasileira, solteira, mann 'e de Ema Hafe· Silvestre Markiewicz e

te 'na prática do excur-
com este .belodP.norama o cargo de SecretárIO doméstica domiciliada e

mann Volkmann. Maria Madalena Barbosa

Sionl'smo I f que nos Clrcun a. cabe ao Sr Aldo p' .'
Elé, brasileiro, solteiro, ,

, aque a rase Devemos a fundação ue na-o m' ßd flazeta re�Idt;llte n.a cidade de Edital N. 4.272, de 11- 9 �57. lavrador, domiciliado e

que diz "Para uma mente do clube aos seguintes (t d
e e es orças Jomvllle, fIlha de Otto Agenor Alves e residente neste distrito,

Senhores" este dinâmico I d�a an o.�� de alg� que Henschel e de Cecilia Erna Bankhardt em Ilha da Figueira, fi·
Hans SchaUner destes TIZ resP.61 o ao c u e; Sae Rode Henschel., Ele brasileiro solteiro lho de Estandilau Mar·
-

'

R"
esourelro vemos o r. Ed't 1 N 4 2 á'· d

. '. .
'

nao menos Igon Koetz- Ileon Bastos ue com
1 a

,

.. 70, de 10-9-67. oper rIO, omJclhado e kiewicz e de Mariá Mar·

ler, Hans Egon Burow e n6s sabem�sq cu rO Linos Spredemann e residente neste distrito, kiewicz.
da pesSO!! q.ue vos fala. fielmente o seu de:�: Lu�i �olz '.

á �strada Nova, filho de Ela, �rasileira, solteirjl-,
A. prImeIra reumao finalmente como Diretor I Ele, ,brasllell'o, solteIro, Lmz Alves, e de Laura' doméstIca, domiciliada e

realIzou.se na ;esidência Técnico encontramos a lav!ador, domicili�do. e Alves.
..

'

.

residente� neste distrito,
do Sr. Hans !Schauner, figura do Sr. Geraldo resld�nte neste �Istrlto, .

Ela, �ra�IleIra, �o�t�Ira,' em Ilha da Figueira, fi

onde. pe�maneceo � séde Kroeger, qll8 sempre e
em RIO da Luz, filho de mdus.trlárla, domI�llll!-da lha de�Emilio Costa' e de

provisoriamente ate mea- sempre a n6s Dresenteo
Otto Sp�edemann e de e resld�nte neste distrIto, Paula Barbosa.

dos_ de <?utubro, quando ótimos petiscds em no� Adela Spr�d�mann.. � Estrada Ribei.rão Molha, E para ,que chegue ao co·

entao fnfamos a nova sas excurções
' Ela, brasIleIra, solteira, filha de �artlm Bank- ohecimento de todos, mandei

séde em uma das depeno
"

doméstica, domiciliada e hardt e de' Carmelita '.

Ilências do Hotel Paraná, E ao encerrar o pre- residente neste distrito Soares ,Bankhardt. pas�ar °blpredsenteledl.tal que

'1 • d'd 1 t r
.. R' d L f'l

' sera pu Ica o pe a Impren-
gentl men.e se 1 a pe o sen e, a Irmo malS IstO: em la a UZt I ha de Edital N 4 273..d 12 9 6'" .sa' e e t6

.

.

d '

sócio _ Lauro Dancker, O que hoje não passa de Alberto Holz e de Ana' Mari� D ' eh"
. I.

ati adomd car trto on� se�
re:'lUindo-nos às qual tas ua sonho, amanhã será Hornburg Holz. AnnI'ta Temoaro III� alg�em oUlb� e

d
I 'i
I' as.. J

feiras uma realidade E
.

mase 1, s, u �r e a gum Im·

Du' tA'
'

. ditaI N. 4.271, de 11-9 �7. Ble, brasileiro, solteiro peàimento acuse-o para o�

J�n e �ferm�nenCla Tenho dito". Leopoldo R, Friedemann lavrador, domiciliado � tins legais.

�I�be IU� s� e, �lveu � e G,e.t:trud�s. Volkm�nn r�sidente neste distrito, AUR EA MÜLLER GRUBBA
a ase e gran ./ A/lreJo Guentber Ele, oraslleuo, solteIro, em Itapoc'Ílsinho, filho ,de ütic'lal

'

vo
LOCA�IS

Centro Excu rsionista Jaraguá

Baile, da Primavera
\

JAZZ GUARANY

celTRA casP••
I QUEDa DOS ca·

flOS (JDINAIS
IIrcçou DO I

COURO CIBUUlfo.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Lavando com Sabão

Virgem Especialidade
dla elA o WETZ1El IND [J§lilA1L

(Marca Beglstrada)

st>.�Ä���RCt,.,
Esp ECIALIDÄDE' �

./ economisa-ae tempo e dinheiro

., .

J {)) liIDl rUne

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


