
Com a cassação do
mandato dó sr. Manoel
Menezes foi convocado o

sr. Altir Weber d� Mello
para ocupar a cadeira de
deputado pelo PSP na

Assembléia Legislativa,
I=================:=!::====================================I euja posse se verificou

Ano XL JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 17 de outubro de 1959 N°. 2057 2a. feira, dia 12 do cor-
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rente. O deputado Altir

=

que já anteriormente

d
.A.

aubstítuíra um seu par,
. deu provas d� sua eapa-

eSC re [cidade e de amôr à terra
. I jaraguaense, cujos. inte

resses - segundo afirmou
�,

em nossa redação - irá

U· n -IC' 1-·Pa I �e:��ed�o 6�����:�':���:
vo estadual. Ao desejar
.as melhores felicidades
na sua nova íneestídura,,.

temos a certeza de que
também foi aprovado pela lação encontrou éco. junto falanles ou improvisados o esclarecido homem pü
unanimidade dos vereado- de seu representante e deíensores que vivem da blico reinvídicarã. para
res, foi a reconstrução da esre teve incondicional repetição de seus escritos, Jaraguá do Sul o que o
estrada aberta nos bons apôio de seus pares ne acomplexados por um rr- município tem direito no

tempos do saudoso Pre- Câmara' Municipal. A per- rulo que nunca possuíram cenário político e admi
feiro Artur Müller, ligando tir daquele momento é que e que, mesmo reconstl- nistrativo do Estado.
a ,localidade de 5 an t a a corrente da bôa vontade tulndo o seu castelo de Problemas vários estão a
Luzia a Ribeirão Grande se quebrou, com muitos papel imaginoso nunca exigrr pronunciamentos
do Norte e que facilitaria mêses decorridos sem vê� passara� na verdade de dos representantes [ara
enormemeure as duas zo- uma enxada ou uma pa pobres diabos que sonham guaenses, afim de que
nas produtoras de banana da Prefeitura revólver ou com uma glória longínqua esta rica zona não fique
e daria vesão lmedlata das aplainar a estrada eben- e lnaríngível e se agarram relegada ao esquecimen
grandes safras que se donada. Isto é verdade e desesperados a uns míse- to. O constante Interesse
verificam em Irepocuzínho. o comparecimento ao ráveis cruzeiros para sal- para o rápido trânsito na
Desde o pedido e mesmo RN>eirão Leoni e à

Estra-·I
var as suas eparênctes. nosa Estrada São Bento'

antes, chuvas pesadas têm da Santa Luzia - Ribeirão A carta de Rio da Luz, Oorupä, o auxilio para a
desfeito todo o. leito da 'Grande do Norte desafiam na ânsia de desfazer a construção da ponte
estrada e a telra de pro- qualquer contestação. Não repercussão que a mesma Abdon Batista, a cons
videncias por parte da é mentira como costumam teve no seio do povo, trução de nova ponte no
Prefeitura Municipal ace- impingir os falsos prole- diziam ser forjada. Que limite com o Município
barä por perder uma ee- tas do programa do PSD venham os ilustres escrl de Guaramirim e a retí
Irada que custou muito aos seus ouvintes. Do lado bas à nossa redação pera fioação e consereação
secríücío e que estaria de cá não se, costuma ver se ela existe ou não. plena da Estrada Geral
fadada a dar um impulso retorcer a 'verd(\de pare Todos estão convidados Jaraguá - Joinville, são
extraordimirio na econo- lhe dar um outro aspecto. a examiná-Ia e verificarão uns tantos problemas que,
mia do município, facllí- daí que quem mente não si solucionados, oanalisa
tendo o transporte e en- Ela é comede como ee somos nós. Por isso que rão para o seu autor os
currando !:Im trajeto em apresenta, núa e crúa, se diz qu� la�,bém_,.lt�p�- et�rn�s _ ag�!lde.ciJ;Deq!SJ�d'emanda aa Estradá de dca a' quem doer, ainda cuztnhodéscfêdo governo de uma mulÜãão do nor-
Ferro. O apêlo da popu- que seja a espíqueres mal municipal. deste catarinense.
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Itapocuzi nho
do governo m
Interpretando o senti

menro do povo de Itapo
cuzinho, o representante
loc.al, vereador Francisco
Pavanello, requereu em

março do corrente ano,
provldênctas pare a cana

lização de um rlacho, si
tuado nas imediações de
Paulo Leoni, que foi se
cundado pelo próprio líder
do PSD, julgando-o de
urgente. Era, nada maís,
nada menos que colocar

alguns tubos, de cimento
de 60 cm. e esrerte satis
feito o apêlo daqueles
moradores. Malgrado fo
das as lembranças a .quem
compele a realização de
tão insignificante serviço,
até hoje a providência
repousa no mals absoluto
esquecimento, assim como,
quer nos parecer esquecem
todos os moradores da
quela rica zona do muni
cípio. Outro pedido que

Enlace

Piazera - Barreto de Azevedo
Jaraguâ do Sul ví

veu na última quarta
feira, dia 14, um acon

tecimento de I a r g a
repercusão social de
vido Q. significado , ..de
que se reveste.

A uníão de duas
tradicionais famílias
marcará, com letras
de ouro, as pâginas
da elite social [araguã
ense, fundido, pelos
laços matrimoniais o

nome Piazera ao nome
Barreto de Azevedo.

Trata-se do consõr-
- cio da p r end '8 d a

senhorinha, Adalzira
Piazera, ·dileta filha do
sr. Ermilio Piazera (jâ
falecido) e de da. Eliza
Doubrawa Piazera com
o distinto cavalheiro,

. sr. Murillo Barreto de
Azevedo, advogado fI
lho do sr. Joaquim
Narcizo de Azevedo e

de da. Cecilia Barreto
de Azevedo, residentes
em Curitiba.

Piazera é um nome

trad-t._cional, vinculado
, inalienâvelmente â his
tória jarsguàense, e

sua gentil portadora,
a noiva, é elemento
de eseól do nossa so-

'ciedade e que por
vârios anos vinha em

prestand9 o brilho de
sua inteligência na

alta administração da
Agência da Emprêsa
Sul Braaileira de Ele
tricidade S/A., em nos

sa cidade.
O noivo, Murillo

Barreto de Azevedo,
radicado hâ cêrca de
oito anos em nossa

terra, destacou-se, de
imediato, como causí·
dico �os mais. probos
e íntegros, salientOU-sé
na' vida social local
c o m o gentleman e

sportmann, . professor
de educação·· física,
havendo sido eleito
presidente do Clube'

Atlético Baependi,pare
. ingressar também, le
vado pelos braços do
povo, na vida política
municipal, na qual,
.exerea .hoje _,C!u;n .a,
mesma proficiência.
energica e despreen
dímento, a venerança
municipal como líder
da bancada da União
Demccrátíca Nacional.

Acontecimento, pois,
o maís auspicioso dos
últimos tempos, veri
ficado em Jaraguâ do
Sul, êste, o do enlace
matrimonial da: gentil
senhorinha Adalzira
Piazera com o sr. dr.
Murillo Barreto de
Azevedo, que teve
como celebrante, na

Igreja deSão Sebastião,
AstO,30 horas, S. Excia.
Revma.. D. Honorato
Piazera,Bispo.Auxiliar
do Rio de Janeiro,
acolitadQ pelos Padres
Alberto Piazera e

Donato Wiemes, dois
sacerd9tes ligados por
laços de parentosco à
distinta noiva.
Serviram de padrin

hos, por parte da noiva,
o sr. Edgar Piazera e

srta. Maria Aparecida
de Souza; sr.. Alvaro
Tancredo Dippold e

e sra. da. Alice Piazera
Dippold; sr. Al'vino
Walter Gaertner e sra.

da. Amazilda Piazera
Gaertner. E por parte
do noivo. o sr. ar.
Mar c elino. Corrêa
Braga e sra. da. Maria
Dóra Azevedo Braga;
o sr.· dr. Hamilton
Calderari Leal e sra.

da. Regina Azevedo
Leal; I) sr. Abilio Gon
çalves e sra. da. Rosa
Gon�alves.

A� registro':deste
acontecimento. social,
"Correio do Povo" en
via aos distintos noivos
e respectivas famHias
os seus respeitosos
cumprimentos.

ISolenB Sagração Episcopal
Jaraguä do Sul, pela I quilometros.. 9ia�:s8 \fai

sua formação religtosa, xas c�m IDSCrIçOes de

orgulha-se- nesta oportu- saudaçao e �omenagem
. .' ao novo biSpo e ao

mdade de um fllho seu, Cardeal D. Jaime de
que acaba de s.lr eleito Barroi Câmara. Asa
pelos altos dignatários gração de D. Honorato
da Igreja o primeiro Piazera, oonstituiu espe-

S bl C táculo de rara beleza,ispo rasi eiro da on-
cujos detalh�s iam sendo

gregação do Sagrado colhidos pelos inúmeros
Coração de Jesus. Dom fot6rrafos e cinegrafi$tas
Honorato Piazera, filho de TV para reprodução
de uma das mais tradi- nos grandes centros do

nosso país., Por: mais de
treis horas uma incalou
lável multidão tinha OB
seus sentidos atraídos
para o ritual magnifico,
tendo como. sagrante S.
Exoia. Revma; o snr.
Cardeal D.· Jaime de
Barros Câmara, DD.
Arcebispo de São Sebas
tião do Rio de Janeiro e

oo-sagrante, D. Gregorio
Warmeling, DD'. Bispo
Diooesano de Jeinville e

sido êle próprio o esco- D. Wilson Laus Schmidt,
lhido. Pelo fáto· de todos DD. Bispo Auxiliar do
os seus familiares resi- Rio de Janeiro.
direm neste Estado, es· . O brasão de' �rmas de
oolheu a Esoola Apost6- Dom Honorato Piazerà
lica S.C.J., no atual mu- S.C.J., Bispo Titular de

Termesso e Auxiliar donicípio de Oorupá, onde
Rio de Janeiro divide-se

se verificou a sagração em duas partes iguais e

domingo último. Desde ,representa: I Escudo da .

cêdo, centenas de 9iatu- Congregacão dos Padres
ras dos mais diferentes do Sagrado Coração de
tipos e um trem sspeoial, Jesus. Simbolismo: Co
vindo de São Francisoo ração em chamas, cingido
do' Sul, conduziam mi- de corôa de espinhos,
lhares de fiéis e au tori- encimado por cruz -

dades ao vizinho Muni· exprime o Amor do Co
mplo e ao longo da ração de Jesus pela cria-
Estrada, de mais de 20' tura humana. Campo --!

azul, M (maiúsculo), cruz
traçada sôbre a área -

lembra íntima partioipa
Qão de Maria SS. na
Öbra da Redenção do
mundo. II Armas Epis
copais. Simbolismo: Lâm
pada: A Fé, Duas ânco
ras: A Esperança. Fogo:

o Amor. Manto· aberto:
A caridade para com o

pr6ximo. O conjuntq
simb6lico procura in ter
pretar a missão do «Pas
tor de Almas» expressa
no Lema: «Pro Anima
bUB Vestris» - Pelas
vossas almas.

'

Ao POVO de Jaragu.á do Sulcionais familias de Jara

guá do Sul fôra sur�
preendido com sua no·

meação em Roma, quando
participava do Capitulo
Geral da Ordem dos Pa-

Ao ensejo da chegada a Jar&guâ do Sul
em sua primeira visita oficial a ésta cidade
de, D. Honorato Piazera S C.J. primeiro bispo
jaraguAense, faço um veemente apêlo a todos
os jaraguaenses para que abrilhantem com
as suas presenças a grandiósa recepção e

.

todas as homenagens que serão' prestadas à',
sua f.;xcia. Revma. '

O primeiro, bispo jaragúaense deverâ
chegar á esta cidade sabado dia't7 às t7 horas
aendo recepcionado em frente a Igreja Matriz
Provisória. .

Convido especialmente o maior numero
possivel de cicJistas com os seus veiculos en
feitados para precederem o cort�jo que de
automóveiS' acompanharão sua Excia. Revma.
desde a ponte sobre o Rio Jaraguâ,

As homenagens á 8ua Excia. Revma.
prosseguirão domingo, dia 18, com um solene
pontificial oficiado pelo homenageado com
inicio às 8,30 horas,'

Em se tratando do primeiro filho desta
terra a atingir ás culminâncias do episcopado
,católico, é dever de todos quantos aqui vivem.

e aqui trabalham, renderem as homenagens
â que faz jús tão alto dignatario da Santa
Igreja..

Jaraguâ do Sul, 14 de outubro 1959.
P. Donato Vigario da Paroquia
de Jaraguâ de Sul

dres do Sagrado Coração,
na qualidade de Superior
Provinoial do Sul, para

eleição do novo Superior
Ge.ral da' Ordem, tendo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I!!!C!!!!!!O!!!!!!R!!!!!!R!!!!!E!!!!!!I0!!i!!!!!!!!!!!!!D!!!Í!!0!!!!!!!!!Í!!P_O!!!!!V_O_!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!I!!!III!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!IIJ!!!!!!!!!!!!!!!!i!!Síi!!i!_B�A_D!!!!O_DIA !!II!!,1!!!!!!7,!!!!!!10!,,!!!'!!!!!!19!!!!!!5!,,!!!9!!!!!1!!!11'!11!!__ !!!!!!!!!!!!!,,!!!_,__!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!�2'
..............,- .- ..•.- ...•...••••...- •..- "::;::::==::::"'-'-'�::_:_==:3:::::::::::::{� ml!i!i.E!!!!!IIIII!IiEI!E!E!iii!!!!li!!!!i!!!!!!S:�ll!!E:� '1ESiElli!l:F5I!F':ror:__I!!!!!5I.

I Aniversários 1 Ju-;ez?fil:oe��n�r. :�::� II ISchmidt, industrial em Oom escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro
FAZEM ANOS HOJE: Rio Molha.. I I

,
_ Valmor, fIlho do sr, da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus o l i e n te s ; ..

•

- A_ sra. �ald'eburg Hermenegildo Manes, re mantêm estreito intercâmbio [udieiärío com -os Escritórios mHms.chmgJ residente nes- sidente em Rio

NegrinhO,'I Ita CIdade. _ A sra. Hilda Fodi de Advogaeía DR. HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ,
Fazem anbs amanhã: Liezemberg, espôsa do , com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em I:::sr, Carlos Líezemberg, . "

_ A sra, Paula, espôsa residente em Rio Molha. I condições de, também, aceitar causa� para aquelas Co-
do sr. Horácio Rubini, - O menino Herbert,... marcas, sem maiores onus para seus constituintes.
r�sid�nte em Barra do filho do sr, G.ustavo Al· I ' IRIO oerro.

_ perstaed, residente em llliEE!!'I!I!Iill!!!!!llJEiiiii' ii i-l!!!'!Ell!!i!lE!I!!El�!Eii!i!!l;'SEl1!!ilEl '====il!i!iIi!!=.
- A srta. Edma, filha Itapocuzinho. c

'

"

I .. ,'- •

do sr, Eurico Bruhns. -

- A sra. Elizabeth,
DIA 19: espôsa do .ar, José Stel-

O.... H 'HOHN"lein Neto, resídente em rgaos e armonios'
- O sr. Frederico Itapceuzínho.

'

Schwedler, em Estrada
DIA 21:Nova. -,

- O sr. Wendelim - A sra, Lingin de
Schmidt, residente em Freitas Pereira, espôsa
residente em Jaraguà- do sr, AlUno Pereira,
zinho: Coletor Federal, nesta
- O sr. Leopoldo Kars- cidade.

ten. - A sra, Elizabeth,
- O jovem Lourival, espõsa do sr. José Bru-

filho do sr. João Stein. ner, resídente eJO Bela
-- O er. Arno Blanck, Vista do Paraíso, Estado

residente em Joinville. do Paraná.

DIA 20: DIA. 22:

"

CORRflO DO POUO
"_

(fu,ndação: fJrtur müHer - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda,

, 1958 -

Diretor:
Eugênio Vitor Schmõckel

Cobrança:
Bruno Nenn

Ele, brasileiro, solteiro, la- ,

vrador, domiciliado e residen
te neste distrito, em Nereu
Ramos, filho de Hercilio Pe
drotti e de Veneranda Uber.
Ela, brasileira, solteira, do

méstica, domiciliada e resi
dente neste distrito, em Nereu
Ramos, filha de João Tissi e

� de Santina Ferrazza TiBSi.

@B�;õ��p;;i�-;���I<W Edital �:�o:'��ra�: :10-1959
,DBPRONTB Á PRBPBITU�A' - JARAGUÁ DO SUL Ada -Sarti

I
Ele, brasileiro, solteiro, la-

Fotografias em Geral .r: Fotocopias de Documentos -

vrador, domiciliado e restden-
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios te neste distrito, ·';em Nereu

A pedido, atende a domiciüo e tambem Ramos, filho de Angelo Mura-

em lo-::alidades 'Vizinhas
� ro e de Maria Jaeomíní 'Mu-

�_ ;,'Si ii! __(!@R"��II!I8ItW!_�(!) ra;ä, brasileira,' solteira" do-
_ '

' mésttca, domiciliada e, resí-
I._, dente neste distrito, em Nereu

-_

I Ramos, filha de Luiz Sarti e
r'

llfl\fn° '\\T dJl TI ·I8I'o � dJ) dJl AIp
de �acomÚla Floriani Sarti. "

\lJI V «lLll 0ca1.<a!.\lli� Edital N°. 4.731, de 8-10-1959
Alfonso Rusch e
Anita Hassel

Ele, brasileiro, soUeiro,' Ia- .

vrador, domiciliado e residen
te neste distrito, em Três Rios
do Norte, filho de Ricardo
Rusch e de Berta M. Rusch,
Ela. brasileira, soíteíea, do

méstica, domiciliada e resi
dente neste distrIto, em Três
Rios do Norte, filha de Felipe
Hasse! e de Em1Iia Hassel.

Edi.tal N°. 4.732, de 14-10-1959'
Amandus Rengel e

Efigênia Satler

Ele, brasileiro, solteiro, .la
vrador, domiciliado e residan-

!;;;;;;;;iiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiii iiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiii======.....i! te em Rio, Cêrro, filho de
---------......; Maröm Rengel e de ,t\polonia

Petry Rengel. '
.

;;===::::;:::============;::==============::;:======================= Ela, brasileira"solteira, do
méstica, \

dondciliada
.
e resi

dente neste distrUo, na Barra
do Rio Cêrro, filha de Plácido
Satler ,e de Natalia Dem:archi
Satler.

E para que' chegue ao, co

nhecimento de todos, mandei
.

passar o presente edital que
será publi�ado pela impren
sa e em cartório onde gerá
afixado dUllmte I S di;lS. Si
alguem souber de algum im-

J pe�mepto ,acuse-o para os

tins legaif,.
. AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Nos terrenos de de
clividade fortes ,as pas
tagens, ,quando explora
das 'convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de

.
gado à

área, consütueIp"UID dos
bons processos/de con

trôle da erosi1� Em al
guns tipos de solo urge
que sejam �eitas sulcos

, em contômo para COD
trôle da enxurrada cau-

====================::!:==================================d.I sadora do de!;lgaste.
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ANÚNCIOS: -

Mediante contrato e a

tabela em vigör

BNDEREÇO:
Caixa Postal, 19 -

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel
,Preços, modicos

Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
Capelas e Igrejas

Urgios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
Iidades do Municipio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em 'artigos de seus cota,
boràdores.

Demais intormaeöes
com o Representante

. Geral para os Estados
. Orglo de maior penetraçlo - A sra. Rosália, es-J - O sr. Rudi Frankí, ' de S. Catarina e Paraná

. DO Interior do nordéste pôsa do sr. Luiz - G, alfaiate, residente em

catarinens..
' Ayroso, residente nesta Garíbaldí.

..

I
PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - Sio Bento do Sul

:':'-=====iiõiiiiliõõõ=iiiiõii cidade. L O sr. Batista AJ,"aldi, Estado de Santa Catarina
..

r e s i den t e em Estrada
ß

Nova.
- O menino Rodrigo,

filho do sr. Rodrigo Ni
coluzzi.Indústria .Textil "JA R I TA" S. A.

Assembléia Oeral Ordinária
, DIA 23:

/

I - O jovem Sebastião,
filho do sr. Luiz G.
Ayroso, nesta cidade.
- A sra. Rosa da Costa

Meier, espõsa do" sr.
Estefano Meier, residente
em Estrada Itapacú. I- O j o vem Mario, IDfo'-, Sckiba,.estudante do Ins-

1. -;- Exame, discussão e aprovação do balaneo tituto de Santa Maria,
geral encerrado em 31 de agôsto de 1959, demons- residente em Curitiba.
tração da conta 'de lucros, e perdas, relatório da
diretoria e parecer do conselho fiscal, ----------

2.'- Eleição dos membros do conselho fiscal I Campanha de ...

e seus suplentes. Educação Florestal
3. - Ass u n too s diversos de interesse da

'

O Serviço Florestal
sociedade. atenderá a todos 'os

A V I S O interessados em assun-
tos relaoionados com

Acha-se à disposição dos senhores acionistas sílvícultura, tanto na
os documentos a que se refere o art. 99, do decreto- pal'te referente a con-

lei n. 2.627" de �6 de se.tembro de 1940. ,sultas, c-orno para
obtenção de mudas e

I1apocuzinho, Jaraguá do Sul, 13 d� outubro sementes.

de 1959. Para melhores escla-

JOÃo LÚCIO DA COSTA • diretor-comercial
recimentos consulte io
"Acordo Florestar'.

ROLANDO PISCHER - diretor-técnico

OONVOOAÇÃO
.Oonvídamos os acionistas desta sociedade a

se reunirem em assembléia gE!rál ordinária, em

nossa séde social, à Estrada Itapoouzinho, às 14
horas do dia 28 de novembro de 1959 para delibe
rarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

participa aos seus amigos e clientes
haver instalado seu consultório no

Hospital Santo Antonio, em Blumenau,
onde atenderá .daa 8 às 11 e das 14 às

17 horas.

Dr. Lorivet H. Saade
\

, teilt sein�n Freunden und Klienten mit, dass
er sein Konsultorium im Hospital Santo Anto
nio, in Blumenau, eingerichtet hat. Sprechs
tunden von 8 bis 11 und' von ,14 bis 17 Uhr.

. (

especial para seu 'caminhão! :
/ �

COln Transistor :
• À prova de :
trepid�ção :

• Alto poder de alcance :
• • Fabricação especial

• Comprovadamente NOVA
quando y. a_ compra t

garantia de qualidade I

,.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

combom
humor!

viaje sell}.pre ,

ConfIante!
,

- ,

dirija

,rádio transistor .. :
'TRANSFORD�:

I -.
"
•

bateria sêca

• 30oío mais durável
que 'qualquer ou.tra.!

'

• Partida imediata·

• Som cristalino
• Sinumia perfeita ,

a marca é

'Companhia 'Auto Comercial
sAu BEITO DO SUL Rua Felipe Schmidl, 14

Roesler
SAlTA CATARIIAFone, 124

Registro i Civil
,

! ,
Anrea Müller Grubba, aliciai
do R e gis t r o Civil do
I(I. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa' Catarina, Brasil.
.

Faz saber que comparece-
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital Nq. 4,729, de 7-10,1959
Caetano Pedrotti e'

Tereza Tiss!

CODservàção· ,

do Sblol
'

/
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I ESPORTES -- Por HOFB SAIDB I Aindda °ACadmpeonato lE�ntan �e Cnt21Çã@
_

;

e ma ores o Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,· Juiz
I

. Ab de Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado

T -, p. f
.

-t C I Para encerrarm?S 'nossas reportagens so re
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...Ornel0 re el O ar os o campeonato citadino de 1959, que apontou r

. .

d P 1 S'. como campeão o Botafogo F. C. e vice-campeão FAS SAB�R aos ':'Iue o pres�nte e.dltal de eire-
e au a eara

o s. C. Paraná, damos hoje a relação dos arti- �:�he�f:en�o���!�e!e ���t:o�3g�r��� i�f�N�SL��
Foi organisado em ras, Tupi, Almirante lheiros do citado certame: VlCK,. por intermédi� de seu bastante procurador, o

Itaj aí um torneio em Barroso, Estiva, Ci- 1) B H ufe do Paraná e Bruno Bel- advogado dr. Paulo. Medeiros, lhe foi dirigi�a a

t
-

t t M '1' runo a , petição do teôr seguínte : "Exmo. ônr. Dr. JUIZ deque omarao. par .e m�npor e aremo ling, do Botafogo, com 7 tentos oada. Direito da Comarca de Jaraguá do Sul. BSTANISLAUos clubes segumt�s.. DIas. 2) Virgílio, do Paraná, com 6 tento.s.. VJCK, brasileiro, casado, lavrador, .dom!�i1iad� .eC. A. Baependi e Os clubes da chave 3) Peireira, do Agua Verde; Tarcícío e residente nesta .c�marca, no lugar jacu-�çu, mumci-

S. D. Acaraí da cida- "A" iniciarão hoje a Zico do Botafogo com 4 tentos. pio de Gu�ramIrlm! por seu procur�dor bastante, o
d J d S I di d

.' .' V d .. B h advogado infra-asstnedo, quer propor, como de fatode e �ra�uá fi) u, ísputa o.; to�nelO . �) Getulio, _do .

Agua er e, ue mann,
e na ver d a d e õra propõe, centra sua mulher

G.E. Olímpico e S. D. com G. E. OhmpI?O X do Ipíranga e Fídelís, do Agua Verde, com 3 CAROLINA, DA LUZ VICK, brasileira, de labores
Vasto Verde de Blu- C. A. Baepsndi, ,Jogo tentos.. domésticos, atualmente domiciliada e residente em

menau e E. C. Pai- noturno. O Acaraí 5) Agenor, do Agua Verde; Marinho Rosa, lugar i�norado, um!! ação de desquite, no qu�l, sendo
sandú de Br u s q u e iniciará o torneio do Avaí' Elói do Paraná' Avanir, do Avaí; necessérlo, ,provara. que: 1°.) - � Suplicante é

. .
"

Ii d .

' ,

'. hi
. d' 'B �_.& • Kr casado com a Suplicada, havendo, SIdo o casamentocomo P�yt��Ipantes pre ian o em casa Célio, d? P�na, Fac m, o OLCUOgO, ause, celebrado aos 22 de junho de 1944, no cartório do

da chave A. contra a S. D. Vasto do Garíbaldi; e Renato, do Botafogo, todos registro civil de Guaramirim, conforme prova o do-
Pela ch ave "B" Verde. oom 2 tentos. cumento junto sob no. 2; 30.) - Deseja o Sup�icante

atuarão os seguintes Campeão e Vice- 6) Paiva, do Agua yerd�; O�mar, do ��squitar-se da Suplicada, porquan}o o pro�edlmento
I b

.

S E Palmeí-l O
-

d d Paraná' Wigando do Garibaldi: Grimm do Injustos desta
. pera com ele esta. determlnando a

c u es: . . a mel- uampeao as
_

uas '.' ,

. 'd necessidade da seperaçäo ludíclal; �o.) _ Há cerc.a,chaves entrarão no- Agua Verde, Velho,. do Agua Ve.rde, . Ama!l us, de dois e meio para três anos a ôuellcada eprover
vamente em disputa do Botafogo: Eucl�des, do Gar�baldl; Mielke, teve a oportunidade que se lhe depereva, quan_do o

pela conquista do tí- do Ipiranga; Serafim, do Aval; Rubens, do ôupltcanre saía de casa para o servrço, e pratlcav.a
tulo máximo do tor- Agua Verde; Acácio, do Avaí; Alex, do Gari- aduUário com agregados e trabalhadores do �uph-

. .. baldi: e Nício do Avaí todos com' 1 tento. cante; 40). - Quando percebeu. que o ôuplícanre
neio. ." , '� descobrira-lhe o adultério, a Suplicada abandonou

Terá o público l' a- 6'::=;-=======--=:::====:::=====:::=� voluntaríemente o lar, fóra do qual já se encontrava
, • I( li há mals de dois .anos; 5°.) - Assim, nos melhores

I�form�)U-nos a di- r�guaense maIs. uma R,
.

t -. V·t'
·

a 1,1 de direito, deve esta ação ser julgada procedente,
reçao SOCIal do Bota- ves a oportunidade epresen açoes' lOri. I pare o fim de ser decretado o desquite do casal, com
fogo F.C. que aquela de ver dois de seus D. 'I fundamento no art

..317, incisos I e I�, do cea, Civi�
agremiação designou representantes em.pe- ••• I � It A. D Ilf _• ' ! condenada a Supllcada, como, comuge cupada, a

di 24 d t h d I O .. ISJ � má.. ll'l perda do nome do Suplicante, a entrega a. estp. dos. O ia o co�ren. e, n a os em .avar filhos do casal, ao pagamento das custas da causa
para o gran�e balle nome esportivo de

I
Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 I, e dos honorários do advogado signatário desta. Deixa

que far,á realizar em Jaraguá do Sul para II JARAG'UÁ DO SUL Santa Oa"larina II de requererer a separação de corpos porque o casal
seus salões em honra além de nossas fron- II já se encontra separado de fato há mais ou menos

aos campeÕes de 59. teíras, II Pub-agen'tes da F.N •.M. _ Alfa Romeu .'1 três anos. Face ao ex�ôsto, requer a V. Exc!a. que
ii � ,I se digne de marcar dla e hora para a tentativa de

--...--....__--�-
......

---lll
- Jeeps - Peruas - Automóveis DKW ,I conciliação ou acôrdo, na forma da Lei nO. 963, de

� ,

A II . II 10 de dezembro de 1949� pare a qual deverá ser a

L BO I a n a R ed e II T r a t o r e s d e es tel r a \
e P nau. I! Suplicada citada po� edilais, valendo a citação, tam-

! lu ---------_;,----..·-------------di bem, por uma quesrao de economia pr�c.ess_ual,' para�-_.----------...------------
que a Suplicada, se frustada a conclhaçao ou a

---- -- ...._.

conversão do desquite contencioso em amigável.
Vamos tratar hoje de um assunto bastante me- O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I conteste, querendo," a ação, dentro do' prá�o de 10

Iiodroso, mas de importância capi,tal em um time de

LOMftRIGUEIRA MINANeOß! dias contados a partir da data designada para. a
futebol ou de outro qualquer esporte. Vamos falar da

.

H
_.

conciliação, ficando cirada, desde logo, para todos
necessidade d{)s Jreinos. O que me levou a tecer li

_ os demais têrmos e atos da causa, até final, tudo na
estas considErações é a falta enorme de jogadores Vermifuga suave e de pronto forma e sôb as penas da Lei. Para a citação edital
DOS treinos do Baependi, clube que fern seus treinos efeito Dispensa purgante e dieta I da Suplicada o Suplicante afirma que a mesma se

organisados, ou pelo menos dias certos, treinador etc. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- encontra em lugar ignorado, ficando, assim, satisfeito
No entanto não é nó no Baependi que se notd esta ME o n. 1, 2, 3 e 4 O primeiro requisiro do art. 178 do Cód. de Proc.
falta de jogadores nos treinos, isto é uma "doença" Proteja a saúde de seus filhos e a :.ua própria! Civil. Dá à presente, tão .sómente para efeitos fiscaiis,
geral. Não posso falar de outros nomead�m�nte Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em o valor de Cr$ 10.000,00. N.T.P:D. (sôbre estampilhas
porque não tenho acompanhado os preparos tecntcos remédios estaduais no valôr de Cr$ 4,00, devidamente inutili-
em outros clubes, o que sei é por intermédio dos Compre boje mesmo uma 1.0.BRlGUEIB! zadas; O seguinte): Jaraguá do Sul, 3 de outubro de
dirigentes dos mesmos. Bu comparo um atleta que MI.A.CORA para o seu tilhinho. 11959 (a) Paulo Medeiros". DBSPACHO: A., à con-
vai ii um campo sem haver treinado, com um lavra· E um produto dos Laboratórios Minancora c1usão. Bm D/lO/59 (a), Ayres Gama Ferreira de
dor que vai capinar sem enxada e quer vencer ou I - J O I N V I L L E Mello • juiz de Direito. Conclusos levou do MM.
digamos melhor quer arrancar o mato só com as juiz de Direito o seguinte DBSPACHO: Para os
mãos. Bste homem Dunca vai �roduzir, nuo�a ter� •

.

� fins da Lei nO. 963, de 10/12/49, cite-se a ré Carolina
em seu celeiro abundantes colheitas, porque nao esta

1 da Lus Vick, por 'edital, com o prázo de trinta (30)
preparado, não tem o material necessário e apropriado M. UD' A S M I' LHOES dias, a ser públicado, na t;orma da Lei, para com-

para produzir. Assim e o atléta que não tem preparo
. parecer, perante êste Juizo, em data a ser designada

técnico e físico. ele quer produzir ou fazer algo para pelo Sr. Escrivão, e conrestar à ação, no prázo de
o qual não tem o necessário. Um professor meu, oe PESSOAS lb USADO co. Lei. Outrossim, intime-se o autor Estanislau Vick,
nos bons tempos do Ginásio, sempre dizia em aula,: 10. RESULTADO O PGPUUI do presente despacho, para os fins devidos. jaraguá
o aluno que não estuda faz como a água da praia Frutiferas e DEPURATIVO do Sul, 7/tO/59. Ca) Ayres Gama Ferreira de Mello _

na areia; tira, rouba da praia a preciosa areia, Juiz de Direito.
levando-a mar a dentro. Isto meu professor empre· O,.namentais

EliX IR 914gava para ilustrar e' reforçar· suas razões quando nos
= ,
... Bm virtude do que foi expedido o presente

admoestava que deveriamos 'estudar. Agora eu aplico
a .taI WO.". NM • ADa."�. edital de citação, pelo qual chama e citá a CAROLINA

, esta 'lição a um atleta que, sem motivo sério, deixar Laranjeiras, Pe- • ,..,. .,_..,

1de ir treinar: êle está pondo água abaixo o esforço cegueiros, Ka- O ,...... • --.'. eo..oa.... DA LUZ VICK, para comparecer nêste uizo, sala
da diretoria, dos demais atlétas, do tecnico e sua kiseir05, Maci· .-.0. oe Pu Pole das audiencias, Edificio do Forum, sito ii Av. Mal.
própria reputação de desportistl;l, como o aluno que eiras, jabotica- PreMI.. Ooree 0 ID.. Deodoro, no dia 26 de Novembro' p. vindouro, às
não estuda põe a perder o dinheiro dos pais. Vamos beiras, etc. Ro- ........ Cepatn. Qued. do Cabe-
treinar meus amigos porque BOLA NA ReDB, só seiras, Dahlias, .. AM..... AbortN.

10 horas, a fim de assistir a audiência de conciliação
com treino, esforço e bôa vontade.

\.
Camélias, Co- ca..u1t80mtk*o de que trata a Lei no. 963, de' 10-12-49, tudo de
niferas, Palmei- ...... p.pula, d.pu,..... conformidade com ,a petição retro transcrita e despa-

fF=::::::==::::::====:::=::::::::::::.:r:===:::==--:::=� ras, etc., etc.
cho, ficando dêsde já citada por todos o,s têrmos da

III ]))lR. lEIHCJH[ KAUfMANN II !>eçam Calálo- ��.!��'! ação e para contestá-la, dentro do prazo de dez (10)
b :MÉDICO CIBUBGIAO II go Ilustrado ... 001lI0 ... 11a6I. Altntvado ... dias, contados da data designada para a audiência·
II

II"" .... lIar no tratamento da SI. conciliação, sôb pena de revelia. B, para que chegueII Formado pelas Faculdades de Medicina das Uriiver- II LeoPDldo Seidel "ue. REUMATISIIO d......
ao conhecimenfO da Ré ou de quem interessar possa,111 sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre ',Ii Corupã •• o«....... p.lo O. N. s.. P.

d' I d
_

I mandou passar o presente e Ita e citação, que sera
.

!I CIRUROIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B 1',1 .-1 ;;;;;;;;;;;." afixado no lugar de costume e públicado no "Diárioii e' INICA OERAL 'Iti 4--
, �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l; da Justiçar, e no jorna I local "Correio do Povo".

II Longa prittea em Hospitals Enropeus , II Dr. Frandsco Antonio Piccione
i' Consultório e residência: II ::M::eDICO
�I Tei.. 244 ...:. Rua P;es. Epitácio Pessôa, 406 II Cirurgia Geral de adultos e criançal5 Clf--
II I nica Geral - Partos - OperaCões -
U CONSULTAS:

II
Moléstias de Senhoras e Homens.

II h .. 8 1/2' 11 Especlalis,. em doenças dé c,.ianças
II Pela man ã: uas as horas II Atende no HOSPITAL. DOS FERROVIARIOS

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas.

I' (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

I Atende chamados tambem à Noite I JESOS DE NAZAR:m das 15 as 18 hs.

'6::::::::.-============':'_=====:::::::::::J' cDRupA - 8AN�A CA�ARXl!IiA

BAILE DOS
CAMPEÕES

Dado e passado' nesta cidade de jaraguá do
Sul, .

aos oito dias do mês de putubro do dno mil
novecentos e c i n c o e n t a e nove. Bu, AMADBU
MAHFUD, Bscrivão, o subscrevi. (a) AYRES GAMA
FBRREIRA DE MBLLO • ju.iz de Direito.

A presente cópia confere com o original; dou fé.

jaraguá dó Sul, 8 de outubro de 1959.

AMADBU MAHFUD - O Bscrivão

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREJO DO POVO SÁBADO DIA 17-10-1959
•

Devido às inás condições atmosféricas, o sr.

Herlberro Hülse, governador do Estado. quando de
seu retorno do Rio não poude descer na Capital do
Estado, obrigando-o a seguir viagem até Pôrto Ale
gre. Naquela oportunidade manteve cordial palestra
com o governador sul-riograndense. Abordando dl
versos problemas, entre eles se destacou a constru-

ção da Siderúrgica em öanra Catarina. Os dois 1-_.;... •

governadores acertaram providências pera acelerar o
andamento da mensagem presidencial no Congresso. WAS WENIG

FRAUEN WISSEN!
In der Jugend ist die Haut

prall mit Feuchtigkeit gefüllt.
So enthält z. B. die glatte,
knospenhafte Haut eines Ba
bys ca, 75% Wasser. Mit den
J a h r e n vermag die Baut
jedoch nicht die 8 t ä n d i g
verdunstende Feuchtigkeit aus
den unteren Hautschichten

>...7'........�/o...

��:U::b� zgur���:nz!!n. ��
Nachten ihrer Schönheit Wir :iiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
müssen unserer Haut also zu
"trinken" geben. Nun ist es .;- ��llaber normalerweise nicht �

-

••
-

••
-

• .-••
- :

�
möglich! vo!:, aussen,

her die

'jr
Vllnlea de Olhos - Ouvidos - Jarlz e Garganta �:

.

ES• AG
.

ADO Haut zu tranken, denn die:, :10M O. FIG f IHIESnHOS Feuchtigk�t würde an deli : ' DO.. ••••11. •••• :Hautoberfiache abperlen. Doch : ca,

:lNivea-Creme vermag derHaut : MODeRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA .:
zu trinken zu geben, denn,: A melhor aparelhada em Santa Catarina :
Nivea-re me bindet Fett und

l: Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" :lFeuchtigkeit, gibt der Haut ; ': .

somit auf wunderbare Weise : -.- J'O I N V I L E - :

:A��e:!�n::e2���:g::�Iei��: ::::u� � : � ··.��:·.··.··.·�:·.··.··.·,(r
Nivea gibt der Haut da8, wasDolares falsos: A DOPS de Florianópolis está sie bl'aucht, um gepHegt und

promovendo diligências afim de, capturar dois kn�:�e��!�:: :�. Sie über. '

chilenos, passadores de dolares falsos. A respeito
zeugen: . Dr. Reinoldo Murapaforam alertadas as autoridâdes policiais de diver- ----,------!. Durstig trinkt Ihre Haut die ,sos municipios interiores.

� � � G � f' � � L ��h';r�:e�:t��!t��:.�g .11 ADVOG&DO " )
"Morgens und abends Nivea-.

}C r e m e heisst das sich8l'e
Rezept luer juge�dlich schöne Escritório ao lado da Prefeitura

,

Haut. In allen Erdteilen dient Á' _JNivea-Creme seit drei Gene- JARAGU DO SUL
rationen Millionen von Frauen

ElCELEITItS und erhaelt ihnen die Schoen- �""t.!)ooI'_""""'�_"'���-;�-<I���-<i�
ELE_UTOs TOIIeOS heit ihr.er Haut.

.

Nivea-Creme jst letzt nich,t __--.--. ..... .__..._-.__ ....__�nur in Tuben, sondern auch rr--···-
..·----------------·-..·-·--·

·---·-w'UI Fósforo, Cálcio, Arsemato I
in d e r bekaruiten Original!1 I•••• � I •

·e. C II , II·· ,II
e VaDldato de s ó d i o Dose ueberall erhaeltlich. ii .

" II
Tomco dos convalesllentes II - JARÂGUÁ DO SUL - ii

!I II.

Tonico dos desnutridos Haemorrhoíden· ii li
II Medicamentos e Perfumarias II

ilill Símbolo de Honestidade ',i�"Oonfianp.a e Presteza
I' Y

I'I! A que melhor lhe at�nde ii
II e pelos menore.s preços li
II . . n

�:::=::::====:::===::::::=::::::=:::::::::=::::::==:.:::::::::::===:!I

r----�----------i
! Liqeiras Nolicias I-�� ��

I
I

I -

Calcula-se em 150 -o número de vitimas nas
últimas enchentes no �io Grande do Sul. Numa lo
calidade a ação da natureza ceifou uma familia in
teira composta de 5 membros. Continuam es remo

ções de escombros nes localidades atingidas peles
.

tumultuosas águas.

Segundo os jornais catarlnenses, o Governador
Catarinense teria visto dlscos voadores. Noticias
vindas de Pôrto Alegre dizem que os tripulantes de
um avião da Cruzeiro do Sul que saiu de Pôrto
Alegre com destino ao Rio de Janeiro, viram discos
voadores que acompanharam o avião durante 10
minutos, desaparecendo próximo à cidede de Floria
nópolis. As informações acrescentam que o governa
dor Heriberto Hülse viu os objetos estranhos, conce
dendo entrevista à imprensa florianopolitana.

Caril Chessmann, famoso detento que ha 10
anos lure contra iii morte em Câmara de gás, pediu
para ser submetido ao "soro de Verdade", para de
terminar eí êle é culpado ou inocente dos crimes
pelos quais foi condenado à morte. Chessmenn de
verá morrer na penitenclérta de San Quentin a 23
de 'outubro, se até lá não ocorrer "nenhum fáto novo"
que o mantenha vivo.

o "Caravele" gigantesco aparelho a léto, pri
meiro avião comercial a opetar em rotas brasileiras,
realizou vôo entre Rio - Brasilia em apenas hora e

meia, regísrrendo novo record na aviação brasileira.
Desse primeiro vôo participou o presidente JK, de
vendo o avião ser lançado na linha Pôrto Alegre-
Nova York da Varig.

.

Retoma folego a Emenda Parlamentarista. O
deputado 'Raul Pila voltou a apresentar a emenda à
constituição, etrevéz da qual, si aprovado o Brasil .

será governado pelo regime parlamentarista. O es
sunto está deixando em polvorosa as diversas ban
cadas politicas, notadamente ante o curto espaço de
rempo que separa da sucessão presidencial. Recorda
se que a última votação dependia de apenas 9 votos.

O Tufão denominado de Vera atingiu as ilhas
Japonesas a uma velocidade de 226 kms., devas
tendo-as praticamente. 3200 mortos, 1.t22 pessôas
desparecidas, 9,064 feridas, mais de 160.000 mors
dias arrazadas e outras 320,000 danificadas, resu
mem o balanço trágico da natureza.

Jânio já chegou. "Saúdo o nobre, valoroso e

generoso paulista; agora sim; pisando êste solo
sagrado mato minhas imorredouras saudades do
torrão natal", foram as primeiras palavras do sr.
Jânio Quadros, ao desembarcar, chorando de
emoção, de bordo do navio "Fredérico C", vindo
da Europa.

-

Sante ·Catarina: único Estado que' não deve
nada à União. Estas foram as palavras do sr.
Juscelino Kubitschek, ao receber no Palácio do
Catete o Governador Heriberto Hülse, para tratar
sôbre o problema dó carvão Catarinense.

EDITAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

ARQUITE'l'URA DA DÉCIMA REGIÃO
EDITAL Nr. 27

Pelo presente torno público, que o Sr. FRITZ
LAWIN, requereu a êste Conselho,' licenciamento a

título precário, 'como "con'strator para o Município
de Corapá, de"aQôrdo 'com o parágrafo único do
Artigo 5°. do Decreto n°. 23.569, de 11 de, dezem·
bro de 1933.

}4'icam, pois, cQnvídados os profissionais inte·
ressados, já registrados neste. Conselho, a se pro'
nunciarem a respeito, para o que, lhes é concedido
o prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente EDITAL ...

Florianópolis, 21 de setembro de 1959.

Engo. Civil - CELSO RAMOS FILHO
Pre si den t e do CREA - tOa. Região

s6dio. Uoitina, Glicerofoafatol,
Pepelu. noz � Cola, ete. de

ação pronta e efiou DOB CBIiIOfI

de fraquesa e neurastenias. Vana-
.

«oI 6 iDCiiOlldo pan homeu. mo.
Iheru e oriaoçaa,- sendo eua fór
mula Jioeuoiada pela Sadde 'Pu
blica.

OportunidadeCampanha da Erradicação a Varíola
Aviso a' População
A Oírounscríção Santa Catarina do

Departamento Nacional de Endemias Rurais
do Ministério da Saúde, com cooperação da
Secretaria de Saúde do Estado, está realí
zando o serviço de vacinação centra a

Variola.
Considerando que casos esporádicos de

Variola vêm grassando em Estados do Brasil,
convida a população em geral a se vâcíuar
centra a doença. Para isso, além das turmas
volantes que percorrem o interior do muní- .

eípío, visitando os centros coletivos, espe
cialpente as escolas estaduais e municipais,
contam com ,um Posto Fixo que atende as

pes s o a s interessadas em precaverem-se
contra o mal da Variola.

O Departamento Nacional de Endemias
Rurais (ex-Servíço Nacional de Malária)
atenderá com suas equipes volantes, en

quanto o Posto Fixo do· Centro de Saúde
tunctoaerä das 8 ás 12 horas, díaríameate.
Neste posto as pessoas interessadas poderão
encontrar emtermeíros capacitados para
procederem a vacinação.

Objetivando facilitar por tôifas as for
mas ao seu alcance o pleno êxito de sua

tarefa, a e qui p e do D.N.K Rú - D.S.P.,
esclarece:

1. - A transmissão da Variola é feita
pelo contacto com os doentes.

2. Não é necessario que êsse contacto
.seja intimo; a transmissão pelo ar pode
verificar-se à curt� distância e em ambiente
fechado.

.

3. - Também se propaga através de
. pessoas ou objetos recentemente contami
nados pelas secreções das vias respiratórias,
assim como pelas lesões da pele e das mu

cosas
•

do paciente; as crostas das lesões
continuam infectantes por tempo variave!.

4. - Não há contra indicação para a
vacina e não tem resguardo.

5. - � v a c i n a ç ã o é inteiramente
gratuida.

Êste é o momento oportuno para que
todos se beneficiem com a vacina, colabo
rando assim na .eampanha de Erradicação
da Variola nc Brasil, encentada pelo grande
sanitarista brasileiro, Ministro Mario Pínotíí,'

Vende-se, um terreno 35 x 73 cf casa
de madeira muito bôa. O terreno dá 4 chões.
Distante 1.500 mts. da Estação Ferroviária, e,
uns 500 mts, da Fábrica de Metros. Otima
oportunidade, explíeando-se o motivo da
venda.

Ayroso Sobrinho - Jaraguá do Sul

DR. JORN SOELTER
___--=1 CIRURGlfio DENTISTI'f =-1 _

Dentaduras simples e funcio�ais
Cirurgia e Moléstias da Boca

Diagnóstico precoce da plorréla

II.L conSUltÓriO,:
Av. Getulio. Var�as, 198

'IJARAGUÁ DO S1.l�

Dr. Waldemiro Mazurechen
C&8& DE 8AUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N". 70••

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico .; cirurgia de adultos e crianças
- Partos • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electra-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis .

'VlNAOIO,L
eindicado

DOll OUOll de
fraqueza, pali
d_, znagreza •
f..mo.
Em BUa fór'

mula e n t r e ns

VaDadaw de

r
;.

Proporcionam bem-estar geral,
facilitam a digest�o, descoIr
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do �..
.

CONTÉM

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo . com .0

Juckreiz Ekzllme, Fissuren.
Haedensa (Pomade) be

ruhigt, s'chützt, heilt. So
fortige Wirkut;lg, beque
me Applikation. Formel
der HaedeDsa - Gesells-
chaft, Berlin. Zugelassen . A'

bei den deutschen Kran. Conhecendo a ImpOl'tanCla das florestas
kenkassen. lutarás contra as queimadas inconscientes.

------_._.
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Edital de Citação
O Doutor Ayres Gama Fe�reira de Mello, Juiz

de Díreíro da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lel, etc •••

FAZ SABBR eoe que o presente edital de cita
ção, com o präzo de trinta (ãO) dias, virem ou dêle
conhecimento tiverem, que por parte de AMANDUS
STRATMANN, por íntermédlo de seu bastante pro
curador, advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi
dirigida a petição do teõr seguinte: "Exmo. ôr. Dr.
Juiz de ,Direito da C o m a r c a de Jaraguá do Sul.

A.MANDUS STRATMANN, brasileiro, lavrador, resi
dente e domiciliado à Estr. ,Rio Novo, Municipio de
Corupá, nesta Comarca, por seu procurador bastante,
infra assinado,' Advogado inscrito na O.A.B., secção
do Estado de Santa Catarina, sob no. 915, com
escritório ii Av. Mal. Deodoro 215, nesta .cldede,
vem, com fundamento no Art. ãl7 inciso IV do Código
Civil, perante V. Exa., mui respeitosamente, propor
a presente ação ordinária de DESQUITE, contra sua

mulher ANNITA ILGA STRATMANN, brasileira, de
profissão ora ignorada pelo peticionário, pelos mo

tivos que passa a expôr, Que o requerente casou-se

com a ré, em 15 de abril de 1944, sob o regime de
comunhão universal de bens, perante o juiz distrital,
ARNO KRELLING de Corupá, neste Estado, con

forme consta da Certidão de Casamento nv, 755 do
livro de 5 fls. 198 e'..verso, do Cartório do Registro
Civil, do então WALDEMAR LUZ. Que desta união,
o casal não teve filhos e nem ha bens a partilhar.
Que após nove mêses de casados, a suplicada não

mais viveu COIr. seu marido, abandonando o lar con

jugai, sern motivos justos ou plauslveis, passando a

residir em lugar 'incerto e não sabido, apesar de

rodos os esforços empregados pelo petlclonérlo, não

lhe foi possível indagar ou sebef do seu domicílio.
Que em tece do exposto, ficou reconhecido o aban
dono voluntário do lar por mais de dois anos, so

mente Isso, é causa determinante de desquite, previsto
pelo nosso Código Civil. Que para provar o que
ora se alega, o perlclonérlo no decorrer do processo,
apresenraré testemunhas que confirmarão os fatos
aqui narrados, Que desnecessário se torna proceder
o que derermlna o Art. ã78 do CPC, por se acharem
âmbos separados de fato, ha mais de 15 anos. Que
nestas 'condições, na conformidade dos Arts. 316 e 317
inciso I do C. Civil, vem requerer a V. Exa., ee digne
ordenar a citação por edilais de ANI":lITA ILGA
STRATMANN" na forma da .lel, para responder aos
têrmos da . presente ação ordinária de desquite que
se processa nesse Juizo. Devendo prelímlnarmenre,
plOceder na forma que derermlna a Je,i 968 de 10 de
d�embro de 1949, uma vez verificada, a tmposstbt
lídade da solução amigável, que se digne V. Exa.,
mandar lavrar o rêrmo do ocorrido e citar novamente
a suplicada pare se defender no processo, até final
sentença e sua execuseäo, sob pena de revelíe, de
cretando-se o 'desquite final, para todos os efeitos
legais, e no caso de não atender a citação, nomear
lhe curador. Para os efeitos flsceís, dá-se a presente
ação, o velor de Cr$ 5000,00. Assim, recebida e :!'!!'!'!!'�����������!!!!!!!�--�!'!!!!!!!!!'!!!!!���

autuada, com os documentos que a esta acompanham.
PBDE DEFERIMENTO (sôbre estampilhas estaduais
no valor de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o

seguinte): Jaraguá do Sul, f5 de julho de 1939. (a)
pp, Reinaldo Murara". A petição inicial acima trans

crita, levou do MM. Juiz de Dlrelio, o seguinte des
pacho : A., à conclusão. Em 16/7/59 (a) Ayres Gama
Ferreira de Mello,' Juiz de Direito. Conclusos os

etos foi exarado o seguinte' despacho: Para os fins
da Lei no. 963, de 10/12/49, cite-se a ré Annila liga
ôtratmann, por edkal, com o prazo de trint$! (30)
'dias a ser publlcado na form� da lel, pera compa
rece; perante êste juízo, em data a ser designada pelo,
Sr. Escrivão, e contesrar a ação, no prazo legal. !:-õõiiiiiõõiiiiiõõiiiii=õõiiiii__õõiiiiiõõiiiiiõõiiiiiõõiiiiiõõiiiiiiiiiiii õõiiiiiiiiiiiiõõiiiiiõõiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Outrossim, intime se o Autor Amandus ôtratmann, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!_�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!�

pera-os fins do presente despacho, clentlflcando-o
da data designadà para audiência <Je conciliação.
Iaragué do Sul, 20/7/59 (a) Ayres Gama Ferreira de
Mello - Juiz de Direito. Em virtude do que foi expe
dido o presente edital, pe)(;> qual chama .e cHa a

ANNITA ILGA STRATMANN, para comparecer oêste'
Juízq sala das audiências, Edifício do forum, alto
à Av: Mal. Deodoro, nesta Cidade, no dia 12. de
novembro do corrente ano, às 10 horas; a fim de
assistir a audiência de conciliação de que trara a

Lei no. 963, de 10/12/1949, tudo deconformidade com

a pe�ição e despacho acima e retro transcritos, ficando
'dêsde já citada, por todos os têrmos da ação e para
c'ontestá.la I dentro do prázo de dez (10) d1as, con-Itados da (i'ata designada para a audiência de cClnci·

liaQão. sob pena de revelía. E para que chegue ao

'conhecimento da Ré ou de quem interessar póssa,'
mandou passar.o presente edital de ciração, que será
publicado. no "Diário da lustiça" � no jornal local
"Correio do Povo", na forma da leI. Dado e passado
nesta cidade de, Jaraguá do Sul, aos vinte um dias
do mês de agôsto de m)1 novecentos e cincoenta
e nove. Eu, AMADEU MAHFUD, escrivão, o subs
crevi. (a) AYRES GAMA fERREIRA DE MELLO -

Juiz de Direito. A presente cópia contere com o

original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 21 de agôsto de 1909.

AMADEU MAHfUD - O Escrivão

'(

SÁBADO DIA 17..10-1959-

Já conhecer de perto I no,lssl�o

CLIMAX
VIT@R1A1960
���

o orgulho da Indústria nacionat

policolorido

- 5

• o maior congelador existente, onde cabe um leitão

ou um peru, inteiros (32.200 cm3) I

• Ampla gaveta plástica {"Quick Freezer'') para o

.rôpldo con2eiamento de carnes e peixes.

• Possante e silencioso compressor P-91, econômico e

de alto rendimento, Fabricado sob II ce n ç a da

Tecumseh Prodl(cts ço. (U. S. A) ,

o mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica !

LOTHIR'SONNENHOHL
Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 84/88

JARAGUÁ DO SUL

Dr. farnando ß. ipringmann
OIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS, BILIARES; INTESTINOS�
CIRURGIA DE SENHORAS.

-Dt.gDdslleD Prlelel do CaDcer Das seDhoras

, Oonsult6rio - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

2 iDdÍcado
DOI cuoe de
fr.qúua. peli
',_. ,magreaa •
fado.
Em lUa 16r·

IInaia • D I re lU

'V&a*la� d.
-à6dio. 'UcitiDa, Olieeröfoafa&olt
'1'epIIa'1 DOI clt, Cola, ete. de

.0 preota • eficU DOI 08808

ele fraqueIi. • oeuraáteniae. Vana-
4ciI 6 iudieado para bomeDe. mo
lberea e oriançaa. eendo 8ua 16,.. "

mula 6ceaciada pela 8adde-pg.
büca.
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Agrncoiat I
Criação de' Porcos

AMIGO LAVRADOR:

'Temos encontrado nas nossas visitas aos agri:
cultores, muitos que estão deixando de criar porcos.
Uns apontam, como principal motivo, a falta de
trato (alimento); outros alegam que os porcos de-
moram muito para engordar. Podemos dizer que
ambos 08 motivos, são importantes; porém, o lavra
dor é o único culpado pelos tnsuoessos na sua

criação. E isso porque nem sempre o criador está
devidamente informado a respeito dos elldadas especiais
que sempre deve ter, ao inioiar uma criação e
também por desconhecer mui tas vezes, qual a
alimentação para os porcos que deverão entrar para
a ceva (de engorda).

Hoje vamos falar sobre os

Cuidados antes da engorda

Antes. de começar 'a engordar os porcos, êlel!
devem estar:

1. - Livres dos parasítaa internos, como os

vermes;
2. - Livres dos parasitas, externos, como

piolhos, pulgas, bichos de pe, e sarna;
3. - Vacinados contra a peste suina;
4. - Às instalações (chiqueiros), devem estar

bem limpos e dssínfetados.

1. -- Como acabar com 08 vermes: Os
porcos tem vermes. Qs vármes causam a doença

,

chamada Verminose. A Fenollazioa e o Flloreto de SAdio
matam os vermes que estão na barriga dos porcos.
Você poderá usar um ou outro daqueles remédios.

2. - Para acabar com os piolhos, aarnas,
pulgas, bichos de pé que são parasitas que sempre
atacam OB porcos, você poderá usar uma mistura
de 2 litros de creolina e 50 .Iítros de água. Use
esta mistura pulverizando-a nes peroos ou mergu
lhando-os nela.

3. - Use a vacina de Oristal Violeta para
evitar a Peste Suina. '

4. ...- Oom a mesma solução de água e creo

lina, desinfete o chiqueiro pelo menos uma vez

por semana. 'O chiqueiro de'fe estar limpo diária
mente. A Higiene (limpeza) é muito importante na

criação de porcos. Para mais informações procure
o agrônomo da ACARESC.

Valor e AptoveitameDto do Leile
o leite não deve faltar em nossa alimentação

diária, porque êle contém tudo o que faz bem a
saúde da gente. Experiencial!! realizadas em toda
a parte do mundo, provam que o leite não tem
substituto na alimentação. Para termos boa saúde

I
e melhor crescimento nos precisamos tomar todos
os dias bastante leite. ."

Orianças: 3 a 4: copos por dia; Adultos: 2 a 3
copos por dia; Senhoras em gestação ou amamen-
tação: 4 a 6 copos por dia,

O leite faz bem a saúde porque: a) ajuda 'o
crescimento; b) auxilia na formação de ossos fortes
e dentes sãos; c) regula o sistema nervoso; d)
aumenta a resistencia às doenças contagiosas; e)
desperta o apetite; f) facilita a digestão; g) ajuda
a gente conservar-se alegre, jovem e disposto ao
trabalho.

.

O leite nos faz todos esses bens mas poderá
fazer-nos muito mal, se não tivermos muito cuidado
com êle., Todo o que toca leite deve ser muito
limpo. As pessoas que não gostarem de leite podem
substituí-lo pele queijo, que é claro, possui as
mesmas substâncias nutritivalil.' Não s6 o queijo,
como a colhada, requeijão e a manteiga. O leite
também pode ser preparado �bre a forma de
pUdins, bolos cremes, refrescos, etc.

Sopa de leite com cenoura

Ingredientes:
1 litro de leite;
2 xícaras de cenOUras cozidas e passadas por

peneira;
1 xícara <de cebolas cozidas e' passadas por

peneira;
1 colher (cllA) de manteiga;
1 colher (chá) de sal;
Alface cortada bem fininho.

Modo de fazer

1 -, Ooloque o leite em uma panela e leve
ao fogo para, ferver.

2 -- Qllando o leite levantar fervura, junte
a êle, as 2 xíearas de cenQuras amassadas, a xícara
de cebola e o sal.

.

,

3 ..:.. Deixe tudo cozinhar junto p'or alguns
minlltQs.

.

4 '- Desmanche a maizena em um pouco de
água e acrescenta a sopa.

5 - Ooloque a manteiga.
6 - Antes de servir a sopa junte a alface.

A alface não deve chegar a cozinpar.
ACARESC
SBRVIÇO DB BXTBNSÃO RURAL

BSCRITÓRIO LoéAL DB JARAGUÁ PO SUL
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CORREIO 00 POVO
O� maillots da nova

NO. 2.057 moda poderão ser de
!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!�I!!!!!I!!!!!!!!!!!!!I!!!!!�I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!!!!!!!!:'' papel. A combinação do

Ê
papel com a quimica

Ie vo":l- ta·'ra'.· criou uma longa série de
novos produtos que já
está mudando nosso mo·

do de viver. Tais compo-
sições permitem o pape
lão suportar temperatu
ras superiores a 247
graus. O papel assim
obtido serve para estofar
móveis, assentos de auto-

Oonforme temos lido móveis; resistentes à
em outros [ornais do país chuva, ;aios solares e

o Senador lrineu Born- roupas asperas. Produz
hausen deseja descansar se igualmente papel es-

I no pleito . de 1960 mas peeial que queima sem

apezar de estarmo� com deixar cinzas,. o que
Ase�á

um ano ainda de diferen- de suma nnportäncia
ça do pleito estadual já para os serviços secretos
temos notado em todos e diplomáticos. (Western
os municípios catarinen- News).
ses, uma grande ansieda
de, no sentido de ser

lançada, o mais breve
possível, a candidatura
do Senador Irineu Born
hausen.

CondensadoNoticioso
-x-

o Chefe do Gabinete
Militar dá Presidência
da República, mandou
prender toda a guarda
palaciana, em número
de 36, porque os mesmos
estavam brincando de
tirar Iotograttae um dos
outros e não viram o

general passar para
preatarIhe continências.

--x-

DEFENDENDO A LIVRE EMPRÊSA

A.NO XL JARAOUÁ DO SUL (S�NTA CATARINA) - SÁBADO, 17 DB OUTUBRO DB 19ó9

Representantes das classes pro
dutoras acabam de organizar um
Conselho das Glasses Produtoras,
que será conhecido pela' sigla
CONCLAP e terá a finalidade de
defender o principio democrático

.

da livre emprêsa.
Não poderia ser mais grata nem

maís auspiciosa a notícia, pois
realmente se torna imprescindível
um instrumento de ação coletiva
nos moldes do que vem de ser
criado.

As classes produtoras se têm
revelado, em nosso país, um tanto
ou quanto vagorosas no que. diz
respeito à defêsa aos seus interes
ses. Avancemos um pouco mais
para dizer que êsse vagar a que
aludimos pode, mesmo, ser classí
ficado como displicência.

As situações têm-se modificado
muito com o correr do tempo e a

máxima do «deixai ir, dexai fazer».
que presidiu o inicio do Líberalís
mo, não mais pode ser aplicada,
utilizada, ou invoêãda. O momento
é díterente caracterizando-se pela -.

ação, pela luta. A iniciativa pri
vada, diàriamente agredida neste

pais por um grupo que teima em
não ver os beneficios que à mes
ma deve o desenvolvimento eco
nômico do Brasil, precisa ser de
fendida, precisa arregimentar-se
centra as investidas dos seus ini
migos, bem conhecidos pelos
Ideaís que esposam.

A socialização sob o seu as

pecto mais nocivo que é o da
ingerência do Estado - incompe
tente como administrador - nos
mais variados setores da atívída
.de nacional, tem sua marcha in
centivada em nosso pais, neste
instante.

Inteiramente justo e oportuno
é, portanto, que as .claases produ
toras se arregimentem num 8tO
de legitima defêsa, . justo, aconse
lhável e patriótico. Porque a ver

dade é que, mais do que nunca,'
precisamos da livre iniciativa nes-

te pais que se infelicita mais a

cada dia que passa, vitima da
Idemagogia do bando de ínescru-

pulosos, de ambiciosos vulgares

Ique. tudo procuram dominar.

(Acllo Democrática)

Morr.eu iil__'"

Ilwe,;!iiil55.E!EiIiiõil5lIllEii'al.;:..W·......,.1Ii'IiIEi1IF b (Sezões. Malárias,

Errol Flvnn, I'" e res Mal�f;:ialu�;::�deira I
um herói .0 cinema ,,-

OURAM-SE RAPIDA�ENTE C�M - I
LOS ANGELES, 15 �. Capsula� Antlse�onlcas I

Dua.s
das três mhas de

I
/ Mlnancora

Errol Flynn foram íntor- .

Em Todas as Boas Farmácias
madas pela UPI da morte
de seu pai ocorrida lt um produto dos Laboratórios MINANCORA
ontem a noite em Van-
couver. Deifree de 14 m - Joinville - Sta. Catarina -

anos e Rory de �3. anos r:íii=.=II�'II. roi!
receberam a notícía na
casa de seus avós ma

ternos. Ambas as jovens
explodiram em prantos.
Sabiam que papai estava

. doente mas não acredi
tava que pudesse morrer
agora, dísse Deifree .so

luçando, Ele disse .que
logo que voltasse íeíamos
fazer uma viagem por
mar. Ambas crianças são
filhas de Nora Haidington
Aymees.

Thomas Alva Edison,
um dos maiores .gênios
inventivos da humanida- 18 C1ômara Municipalde, teve uma infancia
pitoresca e diferente, O vereador Victor -

seguida de uma adotes- Bauer, obteve aprovação
cência ainda mais curiosa de um requerimento, no
e movimentada. Certa sentido de. que se envi-

•

noite, quando tinha ape- dasse esforços junto do
nas 5 anos de idade seus IBG, para que o café
pais foram encontrá-lo catärínênse fosse apro
sentado, pacientemente, veitado no mercado ca

sôbre um ninho de ovos Ieeíro brasileiro. Igno
de patos, em casa de um rando sí o pedido encon

vizinho. O menino esti- trou éco ou sí por mera
vera ali quasi dez horas, coincidência, o fáto é
tremendo de frio, mas que o Prefeito local está
protestou com veemência recebendo inscrição dos
quando quiseram levä-Io produtores de catê, que
para a cama. Na manhã assim ficarão habilitados
seguinte, lá estava ele de a vender os estoques da
novo, garantindo que preciosa rubíácea.
seria capaz de chocar
ovos como qualquer ga
lináceo. Nessa experiên-
cia. que talves tenha sido Os pínheraís também'

Oonforme os eleitores a sua primeira, Edison não escapam da praga.
ainda estão lembrados. o já demonstrava a teimo' Lagartas invadem os

atual Senador Udenista, sia e 3 tenacidade que pinheirais dosMunicipios.
durante cinco anos. esta- deveria caracterizar sua de Iratí e Treis Barras.li i!!!!iE�lii!!i!ii!!-!ii5Eii!!lEP!=-=
ve a frente do govêrno carreira. Edison faleceu no Estado do Paraná,

....,.---.-------- ------ ---------- ----::::. es t a du a I, eonseguiado I em 18.10 ..193! .e todas as devastando uma das re-
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ii através de um trabalho luzes da América se apa- servas econômicas do

ii Dr. Orlando Bernardino II insano, realizar, neste garam por um minuto, pais. Esquadrilha de
" II curto' período, a maior em homenagem ao homem helicópteros do Ministé-
ii Cirurgião-Dentista li obra administrativa do que as ascendera 52 río da Agricultura estão

li Raios X ...:.. Infra Vermelho - Ultra Violeta II século atual. anos antes. combatendo as lagartas
;1 ..... ii O povo catarinense de - x - com a finalidade ue

II
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II bôa vontade e que dese- Foi cassado o mandato salvar a mata atingida e

i! li ja cada vez mais a ele- do deputado estadual evitàr que outras zonas

ii
H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos 'I vação do nome de Santa Manoel Menezes. O de- vizinhas sejam atingidas'

I segund,a - feira). ii Catarina, no âmbito fe- putado havia sido acu- pela terrível praga.t Das 7 as 12 e das 14 às 19 horas J! deral, lançou o dístico sado de não saber com-
;.'.

••: • ._... • .••••__._}J "ELE VOLTARÁ" portar-sé conveniente-� __. __ .. _ ......._ ..._-_ .....__......_--_._._------_ ...._._ ..., ..

. mente nas sessões da,

f=::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::-::::::::::;:::::::::;;:::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::� se S�:iabj�z��O�ê��O h��� ta�S:rmbJ:ia'ca����ã�m d� .s, d:�����ho�u:r��li 1Q)dJlAln°tfl\«1ff4ll1fUdJl nentarta 11 ra e dl�mdade deverá mandato osreprêsentan, jeto de lei visando dar

1.i'j' 11'\ (ClL� \UI� (ClLllll(ClL .llJ)� lLeaL (ClL 11',1 ser repetido. EJe voltará tes da UDN, PSD, P1.'B, isenção do imposto de-
p�r� a satl.sfaçao da fa' PDC, PRt> e PSP. Consumo para os artefa-

II D O Cub a s D'A
• II mlha catarmense.

-x-, tos de tecidos. Ainda

II
•• sny \, qUI D O

II Ele voltará atendendo No dia 5 do corr'ente, bem e que se torne fa·

n CIRUBGIAO DENTISTA. II o pedidO qu�se total do também por.�nanimidad8 pHlamente em lei, pois,

"':.1:: Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria'Harnack) 1'1 eleitorado barriga-verde' de votos fOI cassado o acabará de uma vez por

II porque se revelou um mand�t? do vere�dor �odas com
_

as absurdas
ii JARA�UÁ DO SUL (Telef. 220). '! administrador aaltara HermlDlo Menezes FIlho, lDt��pr�taçoes do paga
II

.
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-
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d deputado malS nao paga'1.:::::::::::==::::=::::::::::::::::::'0::=::::::;:==-=::::::::-_-===::::::::::::,::::::::::::::;::::::::::::::::::=:::::::::===:::9 das nossas tra IQoes: paIo. .

Diz O

eleitorado
catarinense

O Lunik III que deu a
volta em redor da lua
está retornando à terra
em grande velocidade.
O foguete russo, segundo
os cientistas, revelou aos

homens da terra muitas
particularidades até' en
tão ignoradas no sistema
interplanetário.
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-x-

-x-
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PARA FERIO�S, I

ECZEMAS,
'INFlAMAÇOEs,
COCEIRAS,
.F R I E J R A 5,
ES P I N H.A 5, E TC

ÇOITRA casPa,
OUfOA DOS ca·

BElOS E OEMIIS

anceou DO ,.

COURO CABELUal
TÔNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Lavando com Sabão (Jlarcl B8pstrall.)
.

.

Virgem Especialidade
da ClAD WEIlIEt' KN]D)(J§I1R\lAl -, JoiIDlviUe

•

I IO ideal para cozinha, lavanderia e lavadeirá, portanto não deve fa�tar em casa alguma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


