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o cidadão que era eleitor afê 31 de Dezembro de 1955, está 'sujei��'; à'i�Íttulta�'�':flê7,��:Ci$1100,00
"

a Cr$ ,1.000,00 se não requerer seu novo titulo 'eleitoral até o' ,'úlfliiiQ�'·;]ii�,i�;�':��t�' ano..

Todo cidadão brasileiro maior,de 18 anos é obrigado, sob as penas da �i; ã.Lil1lSar0V�I":�e ,leitor.
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I "Informando Aconlecimenl-;;s Pclítíces"
Debate-se o P a r t i d o I da maioria que faltarem lembraivos da revolução É necessário que o pô-

PARA os que, mesmo em relações puramente Social Democrático sem

I
as reuníões. de 1930. vo tome atitudes centra

comerciais do Brasil com outras nações, evocam resultado nenhum, como' -x-' -x- a inclusão do voto do
habitualmente "a tradicional amizade", a consíde- objetivo de furar a obs- • O preoessç que o Ge- analfabeto a constituição,
ração que devemos dispensar aos "nossos amigos trução que a União Oe- Observadores políticos neral Lott, está movendo como é necessário que se

Fulanos e Beltranós", decepção lhes terá causá- moorätíca Nacional. vem experimentados, estão ad- centra o jornalista Ama- oponha a reforma da lei
do esta recente confissão do sr. Foster Dulles, desencadeando tanto na vertindo ao psn que se ral Netto, foi remetido eleitoral, pretendida pelo
secretário de Estado norte-ameríeano, a que alguns Oâmara baixa, como na lembre de 1930, porquan- pelo juiz, ao Supremo bloee do falecido Estado

jornais publicaram com destaque: "Nem por um Câmara alta. Em deses- to Washington Luiz. por Tribunal Federal, por ser Novo, que continua man

minuto creio que o propósito do Departamento de pêro de causá; está o li- muito menos, do que se a pessõa ofendida Minis- dando 9 desmandando
Estado seja o de ganhar amígos. O objetivo do der da maioria sr. Vieira está passando atualmen-, tro de Estado; sendo da em nosso país, e qae, é

Departamento de : Estado' é o de atender aos in- de Mello, ameaçando com te no país, foi depôsto. competência daquele Tri· constituido dos senhores
terêsses dos EE.,UU. Não me importa se fazemos sanções, aos deputados Dizem êles, srs. do PSD, bunal, julgar tais casos. Bededíto Valadares, Ama·
amigos ou não."

,
"

' Amaral Netto, afirma ral Peixoto, Nereu Ba-
Nada. de novo, entretanto, nos revelou o sr, A Marcha do Alistamento atrasés de sua Revista mos, Osvaldo Aranha,

Fester Dulles, quando se sabe que o grande Was.. Maqttis, que LoU, pode- Felinto MueIler, Juscelino
híngton já advertia: Os Titulos Eleitorai,s rä ir para a cadeia, de- Kubitseheek, família Var-

"Deveis ter sempre em vista que é loucura vído as provas que êle, gas, etc. etc.

esperar uma Nação favores desínteressadös de ou' na-O
-

l·d d' Amaral 'Netto possue, -x-

tra e que tudo quanto uma Nação recebe como,'
' serao reva 1 a os além de oito testemunhas Projéto da fraude, é o

favor terá de pagar, mais tarde, como uma parte A 't d
.

t 1
-

t ã quase todas oficiais Ge- nome .que deram ao pro-
de sua independência." respei o ? proje o ou qua quer ou r.a lSanç o neraís, que irão depor jéto da reforma eleitoral

"Não pode haver m�ior erro acrescenta�a d?, �re�:��!r��:�::t��:�!� �::l�Sseero ,!p��!:!�o��� no momento oporutno. pretendida, por' Benedito
que espe�a! favores real.s d� . um� Nação a outra. são na Câmara dos De- qu'e não trocarem seus -x--;-

Valadares. Qua n t o � a

Mas nao é menos slguíflcatíva, segundo nos I tad � 1 TRE{n 1 tê 3 d d b É"
emenda Aemendo Falcão,

informa o CeI Adalardo: Fialho, no seu admteävel pu o�, e�c areceo, 1 U o.s a 1 e esem ro" de se estranhar, que nem nlassifioaçao tem ao

livro Problemaa.do Brasil, da Bíblíoteca do Exér-
o s:gUl�te. ,

prÓXImo terão que faze- o �eneral LoU, nest.a exato, de tão aviltanté

,cito.Editôra.1952� p. 94, a palavra autorizada (Je o �. Sela ?u não �pro- lo p�gando !Bulta de cem conl,untura. dos aeontecí- que é. Mas está', claro,
,.J�JPJ."R���ße.'._l'l!b��JD�}�, I:!r.", ..T.�of!l!ls" 4�, .ä�U�Y'.; ,va�o o prole�o, o� títulos >�_ míl cruseires. u :_ ,mentos, s,eJa f?,!or�vel a q!l� com. éla, o PSD quer
, professor ae IDs(õrla iIi Dlplomacla:.?ífà' t'1Dlver8ldl1de elert8ftRlt'antigw nftQ: ....te-- ß!!.-OA.tituID8.cqAle.lll'tHJL l'âor�. -àa_��.eleitt)� -

. o�...-os-: "l�eDs.&$-·"�eulTaUlr

,de Stlinford: "Iáterêsse próprio é a-base' de qual- rãl> mais valor' a pàrtir sam ser-trocadoB são to- e pa mclusao d-o voto do que êles podem comprar
,.

quer politica externa. É um principio de, ação. As ,de 31 de deze.mbro des- d?s 08 que foram e�pe- analfabetismo, porquanto a \iôdo, com a fabulosi-

Nações ordinàriatllente não' conferem favores subs- ,te a�? O proJ.ato apenas dld08 antes d� 1956, ISto na ocasião e� qu�, foi dada dos dinheiros que
tanciais a outras, Nações por amizade.

'

Elas es. �odlflca parCl�lmente o é, tod.os os tltulo� sem e!abora4a a .1�1 eleItoral ,estão acumulandooriu;ndo
peram alguma coisa em troca.'É 'sempre prudente sIstema do alIstamento, o ,.retrato ,.de eleItor e I vigorante, fOi ele, um nos I das negociatas vergonha"
quando outras Nações" procuram trazer�nos pre-- �as não pr.orroga a. va- maIs os

+

tItulos ver��s18u��entáculos n� sua

eX�·lsa's que vêm empreen-
sentes investigar os motivos" lIdade dos tltulos antIgos, em for�a.o de cartelrI' c�Qao, na quahdade M�- dendo em todo o territó-

E' t 'é l'
- "

.

d
.

d d ,que, de q,ualquer manei- nh,a, amda que tenha 'n,lstro de Estado, pOlS rl'o nacI'onal como com a
s a a Iça0 que nos vem a gran e e e- t b t t d t d '

moc,rátiea, Nação Americana, a que certo� patriú- r.8,:- erão que se,r su s" o re ra o' e ,�eu po� � oro exercia �a. ocasião o 'car- construção leviana de

tas, por má fé oti servilisQlo, fingem ignoral". tltu!dos. ....' A
"

- P.ara trocar o tItulo go de MIDI�tro da .Guer- Brasília, o monopólio do
, ,2. Se o .. roleto fo antIgo, basta leva-lo com ra do emao PreSidente comércio de automoveis

_:x- 'aprovado, os eleitores três fotografias, aos car- Dr. João Café Filho. Pe- bràsileiros e outros.
,,' antigos poderão substj- tórios eleitorais, aos jui- lo que se pode deduzir,

,
,

ENT�E as pessoas pouco.vel"sadas sm assQ_n-, tuir seus titulos até 30 zes preparadores em a sua incoerência nêsle -x-

tos RelatIVOS ao Petróleo, !BUltas há que estra- de junho do próximo ano, seus postos de alistamen- assunto é flagrante. Notí('ias de última hora
nham o fato de.a fetrobrás lmportar petróleo br1J" sem pagamento de multa to

" \ recebidas do Rio, infor-
to para refiná lo. Nada mais I;latural e, conveniente

.
, -x-

,

mam que a maioria capi-
aos interês�es nacionais, desde que o reJino, o trans- 950

. _
No Brasil, pelo que se tulou na sua luta a fa-

porte ß a distribuição, constituem as fQ.utes que
1
..
-, cumpre-nos refmar, nao só ? petróleo ad· observa através da sua 'ôr da 'reforma da lei

garantem, pràticamente sem riscos, lucros certotJ qUlrido como também a pouca quan�,ldade que, de história, os homens que eleitoral, fazendo um
e vultosos� O que se tem a desejar" em futuro I nos��, subsolo, vem �endo extraída.. _ . atingem ao poder gover- acêrto com a minoria,
próximo, além do incremento à exploração do, O� lucros. ��c�rrentes da refu;l.8çao feIta namental, não o querem UDN; JlO sentido de que
petróleo brasileiro pelo monopólio estatal, nos mol- ,pelo Es.",:_do, pe�mltIrao q�e, progres_lnvamente, � entregar mais, e de um permaneça a lei atual,
des até aqui levados a efeito, é que a Petrobrás Importaçao d!mmu� e a nQssa e?Ctraçao a�mente., modo especial aqueles
venha a distribuil0 diretamente utilizando veicu- A despeIto, pOlS, dos sucessos alcançados pela que assumfram as rédeas

uma vez que a minoria

los próprios, e afaste óonsequ�ntemente, tôda e Petrob�ás em apenas 4 an'(>� de �xistênci�, es�a é do poder com a revolu.; g:���sd:a:��t!�i�â:a����
qualquer interferência dos trustes no .seu comél,'cio. a poJitica que convém aos !ntere�ses n�clOnals Ae ção de ,1930, que se vão Entretanto, Carlos Lacer-

,

- dará - estamos certol - mdependênCla econo- peppetuando' atratés de da, ,Lider da m' l"norl'a,Vem ao caso o que'nos informa o Tenente-Co-, mica ao Brasil.
.

golpes de estado e na
ronel Jayme -Ribeiro da Graça, no seu interes- -X-, impossibilidade dês t e,

descrente das atitudelil do

sante livro Realidades Brasileiras - /Bibliotec,a do
.

PARA os q�e apregoam as excelências do .servem-se de golpes Ie- PSD, como aconteceu no

Exército.Editôra� 1950, págs. 36-37: "O empreen- capItal. estrangeIros, na. explor�çã� de, petróle?, gais, como atualmente
caso dos acord-os firma

dimento da perfuração em campos petrolíferos com vI,stas aos �rustes mtern�clonals, se nos afli está se' sucedendo, pois
dos pelos Lideres da

nevos e ainda' pouco sondados, escreve Richard gura o,?or!uno est� esclareClme�to do CeI Ada· o grupo que.'manda nes-
maioria com a oposição,

. Uewinsohn, constituia antes e ainda hoje, negócio lardo RIbeiro, AcolhIdo na obra aCIma mencionada ta mahtata�a terra, pre-
para que fosse sancióna-

, extremamente especulativo e arriscado. Para ca- �ue, .por Bua ,vez, se escuda no. Gal Horta Barbosa: tende golpear novàmente
do o vrojéto Bilac Pinto,

da perfuração que encQntrava petróleo, havia três JazIda. d� petróleo não é queda de água, :cu�os o estado" fazendo pas�ar
estabeleéeu as bases do

que nada acusavam. Por êsse motivo Rockefeller manancIaIs se �enovam ..A c�Qcessão da JaZIda a, emenda que inclui o
acôrdo, informando de

preferia deixar êstes riscos para os "wildcats", petrqlife.ra e.qUlv�H� à allenaçao, uma vez que o voto .do iletrado na Gons- que a UDN, desisteria da

procurador,es aventureiros de� petróleo de quem conc�ss�oná!!o val esgotá·la em no�e e por con- tituição nacional, refor- obstrução, no momento
êle comprava a matéria prima bruta para refiná.la ta pr.oprl&. Nao é como. as e�tradas de ferro, serviço mando também ',a lei elei- que todos os lideres do

e re-vende·la. Durante sete anos Rockefeller, mu- públIco que o c?n�e�slOnárlO po�e explorar e, fin- toraI num regredir avil. govêrno, assinassem sua

dando diversas vêzes de sócios, ocupou"se unica- do o prazo restItUIr Ileso à aut d d d t desistência de reformar
É .'

'

' ,

?rl "a e. c�n.ce en e. tante, afim de poderem a lei eleitoral, enviandomente da refinação, do transporte e do comércio ,bem Ct;tJo valor desaparece ,com a utIhzaç,ão e oontinuar abancados aos
do 'petróleo.", E preconiza, com acêrto, o Tte CeI ta�to maIs !àpidamente quanto mais desordenada cofres da nação. o assu�to ao plenãrio,
Jayme Ribeiro: "Inicialmente - estavâmos em e mtensa for a lavra." -x- ' (Conclu.e na última página)

CAR'LOS DE PAL'.--A ;E sua grande, Orquestra
Argentina de Espetáculos

SHOW acompanhando o film, A TRAGÉDIA
GRANDE BAILE NO C. A. BAEPENDII, Hoje ,às ,20 horas no Cine' Buhr, em grandioso

DiRIGE O ESPETÁCULO e às 22 horas

_'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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WILHEl.M S. A.MAXBEBIDAS'
JARAGUÁ DO SUL t AgradecimentoSANTA OATARINA

Ir

Relatório da Diretoria As familias Marquardt, Haake filha
e filhos, gênro, nóras e nétos do saudoso pai,
sôgro e avô

Erich Marquardt

SENHORES
.

ACIONISTAS:
.

Cumprindo disposições Iegaís e estatutárias, temos o prazer de submeteo à apreciação de
Vv. Ss., as contas desta Diretoria, Balanço Geral e Demonstração da conta de Lucros e Perdas, acom
panhado do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercicio social encerrado' em 30 de Iunho de 1957.

.

Os dados que óra submetemos à apreciação de Vv. Ss., representam li verdadeira situação
econômica e financeira desta Sociedade. .

,

Para quaisquer esclarecimentos ou informações que Vv. Ss. julgarem necessárias, permanecemos,
com o maior prazer, ao' vósso inteiro dlspôr. .

. .

NELSON DRIESSEN - Diretor Comercial
Ieragué do Sul, 12 de Agôsto de 1957. MAX WILHELM - Diretor Presidente

BDUARDO FRANCISCO WILHELM - Diretor Técnico

falecido nesta cidade a 14 de Setembro aos

71 anos de idade, vêm externar, ainda cons

ternados pelo seu desaparecimento, os seus

sincéros agradecimentos as pessôes vizinhas,
erntgas e parentes e 'ii todos que enviaram
corôes e f1ôres e acompanharam o querido
falecido até a sua última morada. Especial
mente agradecem ao Rev. Pastor Oehring,
pelas consoladoras palavras proferidas na

residência e no cemitério.

Jafãguá do Sul, 19-957.

As lamilias enlutadas

BAL�NÇO GERAL encerrado em 30-6-1957

�A TI VO PASSIVO
I - Imobilizado: V .' Ião Exigivel:

1.ã5�.023,70 Capital 5.000.000,00
Fundo de Depreciações 4.983.625,20
Fundo pl Deved, Duvidósos 32.321,40
Fundo de Reserva Legal 62.210,00

. :Fundo de Reserva Especial t 42.844,20
8:043.977,10 Fundo »! aumento de Capital 200.000,00 10.421.060,80

Imóveis
Estavel

Veículos e Acessórios
Máquinas e Acessórios
Móveis e Utensilios
Embalagem
'II - Disponlvel:

Caixa
III - Realizaval a curto e longo prazo:

.

Mercadorias 386.520,00
Materias Primas 18�.980,00
Caução 21.096,90
Deved. em Contas Correntes 1.519.703,00
Empréstimo - Lei 1.474/51 44.261,60

IV - Compensação:
Ações em Caução

,. ,

3.523.500,20
1.125.013,20
1-04.085,70

2.691.378,00

MUDASNA FALTA 'oe
APPeTITE

..

185.925,90 VI - Exilivel a carla e 10010 prazo:

Credores em Contas
Correntes
Obrigações a Pagalr
Dividendos a Pagar

950.990,70
28.436,70

3õO.OOO,OO - 1.329.427,40I Frutiferás e

Ornamentais

2.161.56t,50

30.000,001
11.780.488,20

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
ktseíros, Mect
eiras, Iabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

30.000,00 Caução da Dlretorla

11.780.488,20
----

Magresa
.

Cançaço
Pallidel

.Fraqueza
Ê iadispeDGa?eI

o QCO do

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LU�ROS E .PERDAS encerrada em 30-6-1957

. I, CRÉDITO
3.275. t 78,20 'oe Mercadorias .

;De Juros e Descontos

83.171,20
40.640,00

,111.000,00 i

744.522,10
.87.859,00 I

490.286,40
62.270,00
142.844,20
200.000,00 "-350.000.00

'_

5.587.771,10 5587.771,10
�===-----�------�====

DÉBITO
A Despêsas Gerais do exercício tíndo
A Contribuições de Previdência Social

aos Bmpregados
A Férias aos Bmpregados
A Gratificações aos Ernpregedos
A Ordenados
A L. P. Prejuizo à Clesstücar
A Fundo de Depreciações
A Fundo de Reserva Legal

.

A Fundo de Reserva Especial
,I

A Fundo pI Aumento de Capital
A Dividendos à Pagar

5.551.682,00
36.089,10

JODOllNO
DE ORH

::>eçam Catãlo
go Ilustrado

LeopOldo Seidel

Corupe

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeOßA
NELSON DRIESSEN - Diretor Comercial
MAX WILHELM - Diretor Presidente
EDUARpO FRANCISCO WILHELM - Diretor Técnico
SBROIO THOMSEN - Conto reg. CRCSC n. 0301 e DEC n. 50.781

===============================================

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante, e dieta l

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

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iremedias

Compre boje mesmo uma 10MBBIOOEIRA

I.

MINARCORA para. o seu tilhinho. .

E um produto dos Laboratórios Minancora '

� �J�O_I_N__V�I�L�L__E �

Jaraguá do .Sul, 30 de junho de 1957

PARECER DO CONSELHO FISCAL
, Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da firma BEBIDAS MAX WILHELM S. A.,
com séde nésta cidade, à rue' Benjamin Constanr nrs, õ94 à 614. em cumprimento às disposições da Lei
em vigôr e dos estatutos sociais, procedemos aos exames da escrituração, papeis e documentos, relatório
da Diretoria, Balanço Geral e Demonsrrenvo da conta de Lucros e Perdas, encerrados em 30 de junho
de 19õ7. Pelo exame procedido, somos de parecer que as contas da Diretoria, bem como os documentos
acima referidos, mereçam a aprovação da Aseembléte Geral Ordinária.

OSWALDO HBUSI

WALDEMAR GRUBBA
DIBTRICH HUFENUB8SLER

Iaragué do Sul, 12 de Agôsto de 1957.

Dr. Murillo Barreto da Azevedo
tf=:::::::·:==:::::'=:::==::"';::::::=::::::::::::::;;;;=::::::=:::::-�
II •••••el •. use.UII·· II,
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II

- JARAGUÁ DO SUL - n
h H

II "Medicamentos e Perfumarias II
II Simbolo de Honestidade ii
II Oonfiança e Presteza li
ii '!

.

ii A que melhor lhe atende. ii
ii e pelos menores preços U
lL _...

-
.

__..._' . ...__}j
...._ __.._---------_.=------------_.._-_ .....

Proibição I ADVOQADO IProibimos terminante
mente a entrada de pes
sôas e animais em nos
sas propríedades sitas
em Ilha da Figueira, sem
nossas licenças .

Não nos responsabílí
....�,_f;1JI��IN· zamos pelo que possa

acontecer aos infratores �:::=:::::::::=::;::;;;;=:::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::.:::::::;:::�
.

da presente proibição. ir· . ii
li ii

F==::::::::::::::::::====::::::=:::::::::::::==��:::=�:::::::::::::::::� l���oE�ch�,�oerfer II Irlßspdrles Hérens Cllorinense 8, ß. IIii' lIlIe EIHClHI IAlUfMLANN ii 3(epatina )/. S. Curt Richter ii TAC
iI

I II da . penha, que Rodolfo Behling !: liti MEDICO CmURGI.A.O·1l contem extrato
I.

!'
:1 II 111.,1 Agente local: SÉRGIO THOMSEN liii Formado. pelas Faculdades de Medicina das Univer- li

(
3(epático eon-

_ Escrtrórlo Técnico-Contábil "Thomsen" _ II

:
..1" sidades de COlóniaCAlemanha) e Pôrto Alegre II cenfrad�J nor« Anuncie no n Rua Mal. Deodoro da Fonseca ii

II ii matte« 118
_ "CORREIO DO POVO,; ii (enfrente à Prefeitura Municipal) ill'li,. CIRUROIA - SENH'o�AS - PARTOS - CRIANÇAS B II .I. �

d:! li Junçoes o "

. II
ii CLINICA GERAL ii ligado. e torne seu

h
.

d
Aceita encomendas e cargas para qualquer li

!!I' Longa ,ratiea em Hospitais Enropeus 11..1 � produto con eCI o localidade do país, com fréte pago e' a p�gar 11111'. , e reembolso.
!i Consultório, e residência: ii (i1@B1_HIIiI_II!B���ISI!II_ §II!!....-�I@B(i iii!,n II

I
' !li Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro

li Tel. 244 --:- Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 II FOTO PIAZERA I do Sul, à vista e crediário, para qualquer ii

li CONSULTAS: II DEFRONTE Á PRBFelTURA - JARAOUÁ DO SUL

'"
localidade do país. li

I,' Pela manhã: das 81/2\ âs 11 horas li Fotografias e. Gerai _ Fotocopias de Documentos _ II ATENDE à venda de pasaagens aéreas ao II
'I Pela tarde : das 14 1/2 ás 1.7 1/2 horas ii 16> Filmes e Mater�al Foto - Aparelhos e Acessórios II exterlor, pela Scandinavian - !�éri� � .Swissair. u
! II

I A be
ii

I f
-

D t � T
-

TAC
i�

II Atende chamados tambem a' Noite III. '

pedido, a"lld� a domi.�o e tam m II n ormeçoes epar emento �e
.

unsmo
. Il:

em localidades YiziIlbas I, •.•. =!,
Il_. .__ __ ... .J) q "IIiI__ bW1iB� __ : IT IRISõIIõ 1IIi!__A.S �=:::z::::::::::::o.::::===:::::::::::.:::::::::::::::::::=::::::=::::::=:::==�.\::......_ .. --- _ _-_ _---.._---_ _---_..-._-- ....... "" -

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORREIO DO POVO
,

OOMINGÓ DIA 22-9-1967

o ano de 1967, despon
tou sorridente para os

briosos estudantes do Im
ponente Ginásio São Luiz,
.de laraguá do Sul.
É que um sonho que

vinha sendo acalentado
desde muito tempo, pela
Diretoria e pelos proles
sôres do acolhedor Gtné
sio São Luiz, tornou-se
uma realidade. Fundou-se
íustemente ao raiar do
presente ano letivo. o Na mesma oportuntda
"Grêmio Literário Rui de o Grêmio Literário

Barbosa", órgão que visa será presenteado com uma

despertar e' aprimorar os bole, pelomui Revmo.lrmão -C---o-Io-cação até I logos I Pontos I Goals
dotes literários da espe-

Diretor do Ginásio local.
a 4a. rodada 1 V E D GP· P C S D

rançosa mocidade Iara- O mascote, da grande
guaense, afim de que pos- jornada esportiva, será o 1. Acarai 3 2 1 O 6 1 I 6 ã 2 O
se corresponder Integral- menino Paulo Alfredo 1. Ipiranga 3 2 1 O 6 1 10 4 6 O �_ • _

_
_

_ _

_....mente às pesadas respon- Richter, que desfilará com 2. luventue ã O 3 O a 3 6 6 O O �.,-
.'� - i.....0"'�(Nl""""'-��...a.�

sabiJidades que fôr chama, os jogadores. 3 Baependi 3 1 O, 2 I 2 4 4 6 O 2 � t
DR· Id Mda a assumir na socieda- 4: Atlético 4 'O 1 ã 1 7 ã 9 O 6

� Pe 8IDO O upapa
,

de de amanhã, pera real Aproveitamos a oportu-

II I'e efetivo engrandecimento nldade para convidar to- ARTILHARIA _ Pepe e Paulínho (Iplranga), � ADVOGADO I
-

)da tetra que todos preza- dos os Iareguaensea.amt. Hamilton (Baependí) e Nanico (Iuvenrus) com 3 remos; I' � rmos. gos da mocidade e do
Contudo, a Diretoria do tesctnader esporte bretão,

Bujão (Ipiranga) e Ianor (Aceraí) com 2 tentos; Ari, Escritório ao lado da Prefeitura
,

I
Reco e Geraldo (Atlético), Cará e Tira

(Juventu�)"L �"Grêmio Literário Rui a assistirem '() emocionao- Llno, Acacio e Zezo (Aceraí) e Vantldo (Ipiranga) JARAGUÁ DO SUL
,

'

Barbosa", afim de atender te préllo futebolístico do
os anseios de todos os dia 22, que precederá o

com 1 tento.
. ���

seus membros, não se grande embate do Acerat ARTILHEIROS NEGATIVOS, - 'Piazera (Bae-
'

,,...,....; ,

preocupou apenas com "versus" Ipiranga. pendi) no jogo com o Ipiranga e Jango (lplranga) :::lI� Jc:o w J :. w i. JQ> 'I. � �..

alividades literárias, que, E os destemidos atletas
no jogo com o Baependi.

• I�"
VlfDlea de Olholl • Ouridos -. lIariz e Garganta �

são Incontesràvelmente a do "Grêmio Literário Rui DEFESAS MENOS VASADAS
•

DO •••• J�
essência e a razão de ser, Barbosa" do meleetoso 1 A ." Cl I'

•

MODBRNA B PRIMOROSA'MB T �•
- carat com o tentos; z: - plranga com : N B INSTALADA •

dêsre empreendimento,mas Gtnãslo ôão LUI·z. tudo 4 t t ." J r: 4 B dl A Ih Ih d SC:bé I' en os ; U.,
- uvenrus com CI tentos; .

- aepen I : me or apare a a em anta atarina =tarn e_m vo veu a� suas farão para corresponderem com 6 tentos; �. - Atlético com 9 tentos. l=.. Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �1atençoes para o se or es- devidamente às esperanças
POrflV? • da imensa legião de emt- REN�A POR CLUBES ::l

- J O I N V I L E - )::ASSIm �endo, graças a'
gos e torcedores. - Ipiranga Cr$ 30.600,00; Acarai Cr$ 18.170,00; llc::.:;,:;.r·......··�r·...··o:.·��·.........·........-öc......··�r·......··': .... •....·,..........'�f{ .

colaboração de rodos os A I
' .

C CI! O 1
"grernlstas" e contando Irma-o LUl'.

t eilco r'IP 1 .000,00; u ve n t u s Cr$ 7.300,00; m=-=:-----------�-----�!!!!I!!!!!,
ßeependí e-s 6 000.00.ainda com a adesão en A maior 'renda verificou-se no jogo Acarai· x

tusiasta e incentivo de to- BaeJ1endi Cr$ 13.008,00, a .menor, no Jogo ßaepandl'dos quantos compreendem x Atlético Cr$ 6.000,00.
o alcance desta iniciativa,
em prol dos filhos desta PRÓXIMA RODADA - Dia 22-9 67
ferra prlvlleglade, foi pos
sível organizar também,
em parte, o setor esporu
vo- dêsre órgão estudantil.
E no dia 22 do correu

te pela, manhã, serão rea-I \lizados nas canchas do I�,

Giná.sio São Luiz. �traen- \" .

a

tes Jogos de voleibol e �1·
basquete. entre 'os valoro- -4'l

sos estudantes de São
Francisco do Sul e da
nossa erlcantadora cidade.
À tarde, no campo do
Acarai, num encontro sen

sacional, que certámente
marcará época nos anais

es�ortivos desta encanta
dora urbe, a equipe de
futebol do Grêmio Literá-

-

rio Rui Barbosa do Giná
sio São Luiz, medirá fôr
çi:lS com o aguerridO es

quadrão do Ginásio Sern
ta Catarina de São Fran
cisco do Sul.

Distintos Jaraguaensesl Placard Futebolístico
Salientamos outrossim ,

que, neste memorável en- ======
contro serão inauguradas Números do Campeonato da La. Divisão
as vistosas camisetas es- d P f"

.

d F C F 9-portlvas da novel funda-
e ro rssronars a .... 1 07

ção, sendo padrinho o ZON li EI 3
Exmo. Sr. Prefeito Muni-
cípet; e as equipes pele- lOGOS REALIZADOS:
jarão pela conquista de la. rodada - 287-57 .õe. rodada - 26-867
uma linda taça, oferecida
pelo Exmo Sr. Dr. Mári.o
Tavares da Cunha Mello.

-

Assembléia Oeral Ordinária

CONVOCAÇÃO \y- �
Convidamos aos Senhores Acionistas desta

. J -r;
\

Sociedade, para se reunirem em Assembléia Ge- 3eacnlag
ral Ordináriß, 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 sôbre 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 Con-
selho Fiscal.

'

,.

20.) EI:ãO dos �embros do Conselho Fiscal Ir-====�=============". ..

30.) lssu�t��t�s� interesse da Sociedade. Apotheke "8CbuIz"
, AVISO: Acham-se à disposição dos Senhores
Acionistas, o� docu�entos a que se refere o art. J.&RAGUA DO SUL
99 do Decreto-Lei nr. 2.627. de 26 de Fevereiro
de 1940. MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Jaraguá do Sul, 12 de Setembro de 1957. .

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeil, die Sie

am be�t�n zu den gerin{:{sten Preisen bedient.

ALIVIA. AS
CÓLICAS
UTERINAS

t\\� (ombate as
" � '" 'rregularlda

__ • �<:!_,
.

es das fun-
ções periõdi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.·

Avó, Mãe, Filha, /

Todas devem usar
a nU1D-SEDATINA! '.

I Instrumentos de Musica
Em Geral, especialmente

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

nacionais e estrangeiros
Pianos - HarmoDios'
,Instrumentos PI Orquestras

Bandas e Jazz-Bcinds:
Violinol - Flautas - Clarinetas
Pistons' Ttombones-Saxofones
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EMFIM, tUDO QUE· FOR DO RAMO V. S. encontra
para pronta entrega na Expedição uLYRAu Musical

de Paulo Koba '

sAo BENTO DO S�L - Caixa Postal. 39 - Santa Catarina

Dr. Francisco Antonio Pic(ione
:M:�DICO

Cirurgia Geral de adultos e criança" C11-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens. ,

Espec/alisaa em doenças de crianÇas
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das .16 as 18 hs.

II coR IrPA - 8AN�A CCAlrAH.JI[NA,

Por LUIZ G. AIROSO

Iplrange 2 x luventos 2 Acaraí 1
Baependi 2 x Arlénco 1 Atlético 1

x Beependí O
X Iuvenrus 1

2a. rodada - 11-867 4a. rodada - 7-9-67
Acaraí 2 x Atlético t Iplranga 4 x Atlético O
Ipírenga 4 x ßaependl 2 Iuvenrus 2 x Acarai 2

Em leragué do Sul
Em Rio do Sul

Acarai x
- luventue x

Ipiranga
Baependi

. Resultado da extração da tômbola
organizada pelos Oongregados e Filhas de
Maria, em benefício da construção, do Gi-
násio Feminino desta cidade:

'

1. -·1108 � Otávio Cardoso
2. - 1990 --- Oar'los M. Nicolodelli
3. - 694 - Edgar Winter
4. - 1164 - Idalina Piccoli
5.' - 1131 - Vitor Zimmermann Jr.

, 6. 696 - Geraldo Camprestini
7. 187 - Maria Marangoni
8. - 947 - Edelmira M. Grubbe
9. - 218 - Zelinda· Dornbusch
10. - 86 - Rosa Aidil Lazzaris

'

11. - 1149 -: Tehobaldo Hagedorn
12. - 157::J - Altino Pereira
13. ,281 - Hon6rio Borba Coelho
14. 558 -,- Celestina Negri
15. 1910 - Elia Narloch
16. 926 - Zelindro Reis
17. 532 - Antônio Maba
18. 808 -:- Rolf Gutz
19. -" 250 - Doroti Grubba.

Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1957.

Bebidas' Max Wilhelm

Mal Wllhelm - Diretor Presidente
lelsoo Driesseo - Diretor Comercial
Eduardo' Francisco Wilhelm - Diretor Técnico

A.

Prece Luar
Dedic"Jo a Co"greg.,io Mari"""

Anoitece. .. e essa lua, hóstia prateada,
ressurge sôbre as serras a sonhar ...
É quando, até na alfombra iluminada
eu leio o quanto Deus nos sabe. amar!

E, lá daquele céu, acalentada,
a lua bem parece iDe espreitar
com ar tão melindrante de uma fada.
quando oro sob' as tranças do pomar ...

Ao ver então a lua embevecida,
ao fitar êsse céu cheio de vida,
começo a ressentir minha fraqueza

Mas, logo que termino a minha prece,
brando som lá do céu à terra desce
qual fôsse a estranha voz da natureza!

Prof. Dar�i Ferkrüssem de Melo.

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade dê Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Vlbtlea lIédlea - Cirurgia Geral - Partes

Consultório ,8 Residência: Rua Preso Epí
tácio Pessõa n. 206 lex·residencia de dr.
'Alvaro Batalha).

'

Consultas: Das 9 ás 12 .e das 15 as 18 hs.
• _111_111_.11 _ •• _IE _ IA _"1 __ '_ 1_ 1"_111 _II

- Atende chamados de dia '

e a noite -

rr=-._II _I ._il.I_III_III_í•• _I.I_III_1 _. __ .==:II

hilft' Rheuma·Hexenschuß
rasch Ischias' • Nerven� und
bel! Kopfschmerz. Grippe

Im ln-und Ausland
hervorragend bewährt!
Ein Versuch öberzeugr!

1';�'ãllen"APothek�'

Terreno Rhabarber, Rhabarber,
Rh ......

Vende-se. um,. medin�o raunen sieh die Staiisten auf
1.900 m2 SItO a rua RIO der Buehne zu wenn sie Volka-
Branco. gemurmel mim'en sollen.

Preço de ocasião. I Rhabarber, Enzian. Xamille
Tratar nesta gerência

und Aloe w.�en ,sehon. Para·• ceAsus als die natuerhchltea
-----,-------- Mit t e I zur Regulierung der

Verdauungsfunktionen bekaant.
Wir m.echten sie auch Ihaeu
empfehlea, wean Ihnen "ein
Stein auf dem Magea liegt".
Damit Sie,aber nicht eine ganze
Kraeuterapotheke mit s i c h
her,umtraeen muessen, haben die
Forschungslaboratorien der be
kannten Heilmittelfirma Dr.
Madaus, Koeln, die Wirkdoffe
der vorgenannten Pflanzen mit
weiteren N.turstoffen gepaart
und in handliche und angenehm

�
zu .nehmende Drlgeeform ge.
bracht, die in Brllsilien als Ora·
geas LaXAtivas Cekaee, in allen ,

luten Apotheken zu haben sind.

vor und nath
der Hausarbeit NIVEA für Ihre
Hönde; sie macht spröde. Haut
glatt und geschmeidig. Wie gut.
daß es NIVEA gibt!

-�.

PERTU§SIN
Das weltbekannte Mittel
gegen K e u c h h u s t e n,
Bronchial- Katarrh wie
alle A ff e k ti o n e n der
L u f tweg e ist wieder
ueberall zu haben.

6 J 50
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- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I,
"Capsulas Antisesonicas I

Minar:Jcora" H
I

·É um produto dos Laboratórios MINANOORA I
I - Joinville ., ,Sta. Catarina _' " H
1I1111P1!!!!ll!!I!!!!l!II!IEIElll":E!iIiIIIlBiiEaDi II I' iiUàl Il!!!!ll ,

'

JARAOUÁ DO SUL - DOMINOO, 22 DB SBTBM,BRO DB 1967 - SANTA CATARINA N. 1.966

Em Todas as Boas Farmäoias

ANO XXXVIII

Walfrido Schmauch e

,Dr. Yaor fraloisco Von Herlwia Lourdes, filha do sr, Aurea Müller Gnibba, Oficial Nelsita Klitzke
G· dí L L' do . R e gis t r o Civil do

Bsteve em nossa Cl' - lar nn . enzr e a sra.
O· d C I Ele, brasileiro, solteiro,CI

01" P t D' I". istrito a omarca a-

dade, o Dr. Ygor Fran- IVI� 'da erno BOetTIlndg, raguá do Sul; Estado de industrial, domiciliado e

cisco Von Hertwig, Di- eDspt)�a o sr,
. ert 9 o '

Santa Catarina, Brasil. residente' neste distrito,
retor do Serviço de Es- oermg, comercran e em á Estrada Itapocü- Hansa, A h

-

d AZ DE OUR'O'tudos e Pesquisas do Estrada Itapocú.' faz saber que comparece- filho de Alvioi' Emilio mare a o "', .

Plano de Agrostologia, Dia 24 o sr. Ignácio ram no cartório exibindo os Ricardo Schmauch e de Num ambiente de fran- mando dos lances, resul-
afim de; com o presí- L,e u t p r e c h t, comerci- documentos exigidos pela lei Linda Píske Schmauch.. ca cameradegem realizou- rendo, no final, uma dífe-
dente da Aasoeíacão Ru ante nesta cidade e o afim de se habilitarem' para E b se na ultlma 4a.-feira a r�mça de 9,ir PQQ!,"S,' e que,

1 t d 1 'YI sr.. Artur Erschíng. la, raslleíra, solteira,
sp d a tida r h �',ra, es u ar oC,a para Dia 25 a sra, Herminia

casar-se: doméstica, domiciliada e
e era a p r I a revanc

_

e mesmo perden ti>' a ôa.'
formação de campo de-

Tom,iasellí, esposa 'do sr. Edital N. 4.275, de 12.9:57. residente neste distrito, entre oe grupos de bolão passagem,' venceu a par
monstrativo de produção á Estrada Nova filha: de do Az de -Ouro e do Bo- rida revanche com 33 paus.
de Mudas Iorragelras, Santos Tomaselli, proles- Símplíeío Freiberger e Emilio Klitzke e'de Adele' tafora. A. c�ncha. do C. A. Do encontro, entre mortos
A Ó

.

M
'.

.

sor em Duas Mamas; o . Erica Gereut . ßaependl fiCOU hteralmen i> feridos todo's se salva- )p s percorrer o UDl'
sr. Germano Horst' Nêto Sasse Klitzke. . "

-

,..

cipio em companhia do Ele, brasileiro, solteíro, te tomada e uma regular ram, tendo por isso usa-

Presidente da' Associa- e a srta. Isolde da Oostà, professor, domiciliado e Edital N. 4.278, de 17-9 5'1. assisfência torcia e apleu- do da palavra os respec
ção Rural, ficou assénte filha do sr: João. Lucio residente nesta cidade, Hilario Zimmermann e

dia os lances de sensa- tivos oradores, que enal-
a formação de três cam-

da Cost�, lOdustrla! em filho de Bernardino Frei- Clara Alma Scheibel ção, enquanto. que o "ßér- .teceram as finalidades da

pos demonstrativos. Um Itap�cu�lOho e Pre�I�en· berger e de Ida Reinhold . . . nili", numa, 'noite inspira- reunião e a harmonia que
em terreno cedido pelo te d.a Camara Mun�Clpal. Freiberger. Ele,.brasIleIr�, �o,lteIro, da, comandava um verde- sempre existiu entre os

Sr. João Lucio da Costa ..

DIa 26 os srs. RlCar�o EI b
J

'1' lteí I motorísta,
domíeílíado e deiro show propegandls- dois grupos. Os melhores

que atenderá a Zona de Píske e Waldemar Lawm.
d :' fras1 :Ira! �r. �Ira, residen,te neste distrito, tico contra os que o sr homens do Botefora foram'

\ Itapocuzinho, outro em ��, mesm�, data a sra. o�d s Itca, omtICld�at �t e á Estrada Ilh� da Fígueí- A. Boss tinha na, carta d� os srs, Hartwig Raduenz
terreno cedido pelo Sr. 9tIllll: �c,hmItt, esposa do n:s'T�� �osn:rsa:tJn!SÚth� ra, filho dedFelIH'cio Z.i�- clube dos cadíleques, numa e Adolfo Fiedler e os' do
Albano. K a n z 1 e r que �nc��l�:al sr. Arnoldo L.

de Pedro 1 Adalbert� Ge .. �ce:::!ln eZi:m ermuna

tentativad pare re��zir os Az de Ouro os . srs. wi-
atenderá aos lavradores

� D' 2'7 W lf
'

rent e de Maria Vitoria
izer

-

ermann.. pontos os courrartos. Ihelm Lauter eWaltel Car-
das imediações, da cida- la. o,

sr. � gang Klein. I Ela, brasileira, solteir-8, Como se recorda, o pri· los Hertel. Ao piür homem
de e, outro em terreno Weege, Ind�striAal .em, " ' comerciária, domiCiliada meiro encontro foi vencido do Av. de Ouro, o EVS,
_cedido pelo Sr. Leopoldo Barra, do RiO, C-:rro, a Edital N. 4.276, de 13-9-51. e residente nesta cidade, pelo Az de Ouro. com a foi entregue pelo Botafo,
Panstein 'em Garibaldi. srta. Carla Mey, fIl�a do, Odilon Hintz e á rua Mal. Deodoro da margem de 39 paus. Não ra, a' tit,ulo' de consolação
A fQrmação dêstes cam' sr: Leopoldo. Mey, IOdus- Silvia Bruch ·Fonceca-fundos filha de obstante a torcida COlmá· de um maravilhoso qua,
pos é mais um beneficio trIal, nes.ta cld�,le e, o sr.

'..' . Afonso ScheibeI'e de Ana, ria em cancha própria, foi dro, pelos
-

motivos 'que
em favor da lavoura :Alb�rto Tom�llD.. . EI�. br!islleIro, s.ol.t�Iro, Scheibel. a 1a. passagem vencida inspira, ficou fazendo par-
Jaragua'ense conquista- \

.ola �8 o meDlno, AI- carpI�telro, domlC.rhado "

pelo Az de Ouro, que te' dos troféus originais
do pela Associação Ru- mIrO, fIlho .�o sr. Alfre�o e resldent.e n?sta CIdade, ti 'para que chegue ao co: passou a perder a 2a., 3a. da Cancha do C, A. �.ae-
ral.

'

,
.,

.

B�uch, r�sIdente em RIO á: rua BenJa.mm Const!lnt, nheclmento de todos! !pandei e .:ia, em favor do Bota- pendi.
" '

,Aniversários:. Fazem anos Cerro.,
.

.

. . I fl-Ih,? de ,Adolfo Hm.tz pas�ar o presente edl.tal. que fora com uma margem de

hoje' o sr.' J�cob ânde�- A todos os anl'yers8rI-: JUDlor.e de .Elsa �athll- _sera pubhcad� pela tmpren: 39 paus. Houve reação do

sen,_,relojoeiro, residente ant�a os ;cumJ:mme�t08 �e Alvm8 MIlk� Hmtz. 5a. e em cartono ond� ,'Sera grupo do Az, que na 5a.
nêsta' cidade' a menina. do

. CorreIO .,do Povo Ela, brasileir�. solteira" ahxado du! ante '. I'\ dias., SI, passagem passou ao co-

" "
.'

.

Casamenlos: Realizaram;.' industríária�
.

d'omieiliada alg�em soub�r de algum Im-

. Agradecimento se , 'ODtám.' n:8 � sala das .� residen�e Íl��8ta c·idade, �e6iment.o .
acuse-o para. 0511NFORMANOO. • • (Conclusão da la� página)'

ßudienoias os� seguintes á: rua BenJa�1\-90D,8t�nt, tins legal&.
.. qoandO" então cessaria a -x-."

� ,Irm�t�upe,tiorà ,<��- c�8amentOÉl: ;�lois S.tei filh� de Hdu'ard�' Bruch I AU\< EA MULLER GRUBBA obstruQ.ão _desencadeada A naç.ão não' ga,nha
walS. Irmas do ColegJQ lem ,com a srta. Cacilda e de Olga Morsch Bruo!!. . . .

' It1C.al' pela mmorla. goerras
.

se, _apeo'c),S ,jdf
.

"Divina Providê,ncia" têm Maas; Osnildo Idalicio
,_. " ....- .. _., - - . . ..

-x- menta o seo.·. Mi,Qjstério
,a grata satisfaçãO de 'pu:' Ramos com a aorta. Alme \' '.�- ,. Violências contra seus da Guerra,' _' se'; ed,ÍlC�
blicar o resultado ,d,a'Fés:: rinda &osa; Rud! Heis� Bi'lhetes í)i-emi,ádos 11.« 4200 adv.er�ãríos políticos -es- os homens para a Guer-
ta Popular de Nossa Se- com a srta. Eriea Grego· , , 12.« 4{J84 tão sendo cometidas pelo ra, mas .. se mostra inca-
5lhore Aparecida realizada lewitscheArthurSellcom na tÔmbola'da Igreja Ev. 13 �< 0003 govêrno de Mato Grosso, paz de educá-los para a

domingo �ltimo. -a srta. EdeItraud Ehmke. Luth. e Escola Jaraguá, 14:« 5455 'que vem. fechando esco- cidadania, ---, ,se em vez
A quantia total livre de. . ,.

de 8-9,57 " 115.« 0781 laA e demitindo professo- de abrir fãbricas, fe,oba-
tôdas as despêsas foi de . faleCl�enlo. Apos pertlD�z 1. Premio 4843 16. « 6963 res, nos/'}ocais em qUt! a as na crise de desemprê-
Cr$ 100.408,00, sendó a egfermldade, faleceu .dla 2« 33U 17.« 4493 oposição saio·se ,vitoriosa. go, para ao mesmo tem-

I
mesma já ectregue em sua �; �os��r����l�eshaa��a- 3:« 5049 18. II: . 6636. -x-

,
po acumular' de "benes-

totalidade para as depê'l A exti�ta que conta�a 4.,� 5506 19�« 6101 O governador de.: Ala- 'Res como prêço do seu

sas da construção.
'

'd' '38' . 5. « 6835 20.« 5345 göas, sr. Muniz Falcão, silêncio e qa soa submis-
As mesmas aproveitam a I ade de anos, dei'

6« ' '30·50 ,2'1. II '7123 estã amea�ado de "im- são, om Exercito' que," xa viuvo o ,nr
.

José Hang . �, y

o ensejo para manifestar
e as seouinles' filhas' Ro 7.« 0207 22. '« i817 peachment" e jã péla se- dentro em pouco estalã

ao Revmo. Pe. Vigário, . ."..,
. -" 8. c 5898 23. I« 0377 gunda vez impetrou man:' noma constelaçãp de cln�

aos Congregados Maria- sahnda. �dehna e Olga. 9. te 3434 24. c 4008 dado de' segurança; afim co mil generais da reser-

nos, às .Filhàs' de Marié:l, À famll�a entutada, eD?- 10.« 14 9 2 <� .3215 da assegurar-:se na pIe': va, enquanto deper8cem
às Damas de Caridade e bor� tardiamente a� mais . 1 5.

nitude de sua defêsa. as fontes. reais do. pode-
ao 'nobre povo, jaraguaen., �enlJda� conCiloleD�las do '

"":'x-' . rio nacional, que se en-

se seus mais sinceros Correio do Povo.
. O 'Deputado Carlos La- contram nos trabalhos

agradechrientos por tôda�� 'cerda" criticou na 'Câma- dQI3 colonos, I'nos ,operá-
a cooperação pres,ada na (.ure s�us males e poupe seu Dr. Waldemiro Mazmec:hen' 'ra dos deputados, a ver- ,rios das fábricas. nos

realização desta festa que bom dinheiro compràndo na f},&,8A. :UE SAUDE ba mantida pelo minis- prof�ssores das escolas,
tanto contribuiu para au- FARMAGIA NOV.A tériQ da Guerra de Cr$. contra o' que levanta·se
xiliar a ,grande obra· da .

Rua Presiden·té- Epitácio Pesôas' JSo. 704 534 milhões de cruzeiros, agora a palavra _ obscu-
edificação do novo Oiná· 4e ROBERTO M. BORST (antiga residência de Emanoel Ehlers) que- se destinam a forra- rantista do General Mi-
sio feminino.· a que dispõe de maior sortimen. Clinica 'geral médico' - cirurgia de adultos.' e crianças gem de, alimarias; eli- nistro da Guerra" afir-

.

Que Deus lhes pague to na praça e oferece seus arti- _' Parto� . Diathermia Ondas curtas' e Ultra-!;urtas quanto cortam 'erbas mou o Deputado Carlos
todos os sacrifícios que gos à preços vantajesos

• Indutotermia _ Bisturi-elétrico _ Electro-cauterização que se destinam a equ; Lacerda na Oâmara.
fizeram, são os possos Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá _ Ráios ·lnira.vermelhos e aúlis. cação .da, joventude" pre' Condensação de
desejos. i>V"'td�� vivando·se. de escolas. SOliRES PORTO

Registro Civil Edital N. 4.277, de 16-9-57.

Estão de parabens o's
grupos de bolão do Az
de Ouro e do Botafora.

TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA,

�==================�l
PARA FERI,DAS,
E· C Z E ,M AS,

(

INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIR.AS,
ESPINHAS, ETC.

, <.

Lavando com Sabão

Virgem ..Espec�alidade
dIa, (lAo WETZIEl llN]l))[J§TRllAl

(Illre. Registrada)

S��Ã��:RCtAt
, EspEClAL(DADE' Ieconomisa-õe tempo e dinheiro •

I�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


