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Ilado e um povo
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Gráficos mcstrom
na TV o que Jânio
fêz no govêrno
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"CORRfIO' DO POUO" r���--D-[l--n�1c-'-'--i Registro Civil
, '�.) .)', I

Aurea Mül�er Grubba! S>ticial
(Fundação: fMur müller - 1919) I do R_ e � 1 s t r o CIvil do

-
�__.....__' �I(I, Distrito da Comarca Ja-

Emprêsa Jornalística \'
'

• raguá do Sul,' Estado de
----

"Correio. �96�0�0" Uda, I
� - O sr. Henrique Pe. 'Santa Catarina), Brasil.' Entre uns e outros e outros ainda, acatei

Aniversários d I' f b espetarrado, a reação que viria acalentar esta
Diretor "

' r , , az sa er qu� comparece· , ,

A S SOl' '. A tó
.

ibi d coluna no meio ,Jaraguaênse.
Eugênio Vitor 5chmöckel

. - ra, I VIa, espo· ram no car no exiomco os

Cobrança: FAZEM ANOS HOJE: sa do sr. José Frutuoso documentos exigidos pela lei ,Muitas criticas, muitos vitupérios e muitos

Bruno Henn nesta cidade,
.

afim de se habilitarem para elogios, marcaram a lançadura de "Vida Social
em Revista", .

I
- O menino Atulino, - O menino Waldenil- casar-se:

,Impressão: filho do sr.: Bertoldo ro, filho do sr. Bertoldo O maís curioso foi a maneira pela qual todos
Soco Gráfica Avenida .Uda. Baumann, residente em Baumann. residente em

Edital n. 4.870, de 22-6 60 se empenharam em queret' saber o autor deste'·
,

Impressor: Tres Rios do Norte; Tres 'Rios do Norte. Age�or Poffo e artigo, (fico na desímíláção), uns alegaram ser
Anton,io Molheiras

_ A sra. Alvina Kars. ' Maria Irene Gerern o Osório, outros diziam e pelo fato de ter no meu

Composição: ten Sehwedlar, residente DIA 6:, Ele, brasileiro, solteiro, lo, artigo empregado a palavra "caehe", pergunto:'
LeoPol::t:i�h���:o!r. em Estrada Nova. _ O sr. Waldemar da

índuerrlal, domiciliado e serã que sö o Dr. Sinfulroso tem a prerrogativa.
Rerré Grosshlags - O jovem Célio Gas- Costa, residente em São

residente, neste distrito, á de 'proferir a mesma? responda Dona Fílõ..

cho, filho do sr. João. Francisco do Sul,
Estrada Ribeirão Molha, E POR FALAR em personagens teatrais,

Gascho, r.esidente em
filho de ôevertno Poffo e q�andó é que vamos assístír uma nova apresenta.

Joinville.
- A sra. Paulina Ma- de Maria Poffo. çao desta arte? Budal, espero que o senhör não

nes, espôsa do sr. Her- Ela, brasileira, solteira, olvidou o sucesso retumbante quando da exibição
menegildo Manes, resí- doméstica, domiciliada e da peça "A MANDONA".

,

dente em Rio Negrinho. residente neste distrito, na MAS A SEMANA SOCIAL finda, foi consagrada por
_ A sra. Maria Gasehe Barra do Rio Cêrro, filha total aOf11 festejos [unínos. NO BAEPENDl, gracio

Henn, espôsa do sr. Felix de Augusto Gereut e de samente lembrada a data de São João, a dirétoria
Henn Jr., residente em Emitia Vasel Gerent. do mesmo, juntamente com as mentores do GRE-
Garibaldi. MIO DAS ORQUIDEAS, organizaram muito sabia-Edital n, 4.871, de 236-60 mente uma noitada síngular. A caraeterízação
Dia 7: Wigand Bruch e d d d I b

Therezinha Piccoli
a ecoração o sa ão, em como da programação,

_ O sr, Antonio Pedri, EI b
".

II'
sem dúvida, deixou satístecít aos que encontravam-

nesta cidade. �', r�sl e�r?i' �o erro, se presente. Tanto a apresentação da quadrilha
oPdera,rlo, omt ICldI.a t?t e re: por 12 pares (moços e moças de ambas as socíe-

- O sr. Antonio Vieira. SI en e nes e IS ri o, a d d ) d d I
- ". I S

- A sra, Clecir S. Ge E t da N f' Ih d L
. a e ,como a ec amaçao proterlda pe a rta.

sser, espôsa do sr. Au- 8,�a B ov�, J � e

I
eo- Elvira e, da canção "Luar do Sertão" cantarejada

gusto Gesser, residente �o � rue e e rrna pelos camponentes da quadrilha, deu um comple-

ck,-n�sts:t�id����a Joen-
em Concórdia. r�fa: brasileira, solteira, m_ento todo d�leitoso á programação. Apesar d�
- O [ovem Pe d r o .

d rrlé d "I' d
nao colaboração por parte dOS casados, o que e

In �ds rltarla, tomdl�ltl�1 a, � de se lamentar, a juventude resoluta mostrou sua. Schmidt, filho do sr. resi en e nes e IS ri o, � Iérrea t d d f
"

.

Wandelim Schmidt, resí- E t d' N "Ih G.....
rrea von a e e azer mais cativante nossas

sra Juliet Asa '" 5 ra a ova, II a qe -=:1- - , ,

-

. I a, espo dente em Jaraguázinho. mano Picooli e de Hilde- programaçoes notu!nas SOCIaIS.
do sr. Paulíno Pedri, d f íb P' I' E, embora nao esteve presente a turma do
nesta cidade. DIA 8: gar e rei erger ICOO J. barulho, lá do arraial do baralho, Sr. Rolando e

_ O sr. Alberto MaUe,' Edit�1 on. 4.872� de 23·6·60 I Senhora, Sr, Getulio e Senh?ra, .. (mi�to, veio

zzolli Copia de Edital de Pro,

I
um casal, mas o mesmo sentiu-se coagido pela

o 'ovem W clamas de Casamento, re- falta doe companheiros e não se manísfestou), o

filho do �r. Alfredov�:;i c�bida �a. Oficial do .Re. e�petác�lo esteve mais pa�a, lá do ,que para cá,
nesta cidade gtstro CIvil de Laurentino, nao soe Igualando aos apoteotIcos balles dos anos

O jovem'O ma Ba juvenal Malheiro e anterIOres, porém -esteve a contento.

talfilho do s:. J �alt;i Donzili,a ,ferreira, N<? BOT�FOGO, a coisa não an�ou melh�r
Ba�tel nesta cidad Ele, brasileirO, solteirO, to�os aqUI da CIdade esperamos o desfIle que nao

, e,
tecelão, domictliado e re- velO, e pelo que me contaram os festejos na sede,
sidente neste dislrito, fi· apenas agradou a fogueira.
lho de Leopoldo Malheiro A RURAL WILLYS do Baependí, afinal encon-
e de Elisabelh Lopes, trou o felizardo. Sr. PAULO WUNDERLIECH, mlis
Ela, brasileira, solleira, o mesma nem se manisfestou, será que as "bias"

doméstica, domiciliada e não vão sair? de um pouco de sorte aos azarado.s.

Iresidente em Laurentino, OUTRO FATO que estranho é a não mani-

......��......iÕWlIIII ·filha da Bento ferreira e festa�ão do �ENTRO �XCUR.SIONISTO '\JARA-

I
de Helena Tambosetli. GUA , como e seu presldAnte; vamos fazer uma

, "perfumista" a Blumenau?
......61........ Edlta� n, 4.813, ,de 25-� 60 QUERO DEIXAR patente, .que esta coluna,

DulclO T�adomr Lenzi e alheia a qualquer partidarismo, relatará todos os

Terezln,ha, Murara "
acontecimentos sociais da cidade, porém torna-se

Ele, �!�sllelro, ,s,o.lIelro, necessário que eu tenha conhecimento dos mesmos,
co�erclano, dom!clllado ,e por isso lembro aos secretários de todos os clubes
reSidente nest� cldade� fl- da cidade ou interior, que qualquer orientação'
lho de Verdi franclsco para mim poderá ser entregue na Redação deste
Lenz.i e de_ Guilhermina jornal.

'

Pereira Lenzl, BEM POR HOJE é só até 20 feira no Baile
EI�, �rasileira.' ,�olteira, do BaepeiuU, enquanto isto' contin�en perquirindo

dOf!1estlca, doml�lhada ,e para saWr quem sou eu, porque até agora todos
reSidente nesta Cidade, h· estão por fora, GHAU!
lha de Eugenio Murara e

de Lucia Lombardi Murara.

ASSINATURA:
Anual . . . . Cr$ 190,00
Semestral. . • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a
.

tabela em vigôr

Fazem anos amanhã:

- O sr.' Pedro Winter,
nesta cidade.
- A sra. Marta Romilda

Joenck.
\

.- A sra, Ana Isabel
Mascarenhas Scharehark
residente em' Cambira,
Norte do Paraná ..
-- O jovem Carlos

Schíodíní, ,nesta cidade,

DIA 4:

DIA 5:

Precisa-se

,Vida Social em'
_
Revista

'

BNDERBÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - .5, Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado dfj Santa Catarina,

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola
boradores.

Orgão de maior, penetração
no Interior do nordéste

catarinense. \

de

três mecânicos
competentes

Demais informações com a

fábrica de
\

BebidasMaxWilh 1mS/A.
Jarag'uá do Sul S. C.

Dec;laração

�epaflna ){. S.
da penha, que
contem &trafo

�ep6fico con

t:en1r.ado, no"_"
"':JI.1i,�'tl aß

Lunções do

ligado.

Declaro para os devidos fins, que foi per
dido um CERTIFICADO DE PROPRIEDADE
de uma camionete, marca ford, côr verde, ano
de fabricaçao 1951, 'licenciado no municipio de
jaraguá do Sul sob N°, 28· 76.44, de proprie
dade do Sr. WILLY ALTRACK, ficando o

mesmo sem valor para quem o 'encontrou.

jaraguá do Sul, .22 de junho de 1960.

WILLY ALTRACK,- Proprietário.

ROTAE-NEUG

E para que chegue-ao co· :r::==:::::::::::::::::::::::;::::::=:::::::::=:::::::::::::-.::::=::::::=-'=::::::-,::::::::::�

�:ses�;n�n��e�:n��d�dit�anq�� li JTh r� G lU1 fi � � G 21 § � 1hí ij II
será publicldo pela impren- ;: '.

sa e em cartório onde será II.! Cirurgião _ Dentista .1,1afixado dUlante I � dias, Si
alguem souber de algum im- ii CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA!f ,peclimento acuse-o para os II !!
lins legais. ii ::

"'--------.---,_".,.--------- .1..1 Av .. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ. DO SUL 'li:!E!'==:!I!.il5.l:��:==�====-t!!!i!E:==.:-!-=!!- .•!1 CURITIBA - É ,p o u c o AUREA MÜLLER GRUBBA Defronte a Igreja .Matriz
iii'-"

._. -=.. .-1. II ..

;;;m;I"· ,provável que, apesar dos Oficial �'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::�:::�::::::::::::=:::::::::::::::::::-.::::::;�j
li O R., J <:> R N SO E LT E R ·llf�f�rr1��::IS�:����f�re�:

�---------

r;;;::::::=:,:==�=::::::·:::=::::;..;�:::==::::::::::::;;;;;;:::=:::::::::::::::::-::�III I CIRURGlflO DENTISTA I torai, o Paraná consiga, Jaraguaense! 1:'1•. I. _ • ., I:!' ._ ue I:!' • lIII � .-_ .i.,i'- para as eleições de três R tA N � R � � 9 !!fá as

m CLíNICA - CIRURGIA
......

de outubro, um contingen- Quem dá aos pobres, ii' II

I-II LABORATÓRIO de PRÓTESE te de 1 milhão .de eleito- empresta a DEUS, ii - JARAGUÁ DO SUL - ii
_, RAIOS X i* Ires, meta que se preten- I Seja tambem sócio

.

II ii
iii m 'dia alcançar através de d JAN :' Medicameptos. e Perfumarias II

III
a A

. , e procure i! Simbolo de Honestidade ii
-: .• !qiJalificação intensa, Sa- encaminhar á mesma, 'ii ii

I� Consultório:. Av. Getul'io Vargas, 198' m :�e-se, todavia, que Curi- tod-o pedinte que en- II OönfianQa e 'Presteza ii
,: (Anexo ao Depósito da Antarctica) iü tlba, pelas suas quatro zo- contrar em busca de i! A que melhor lhe atende ii

I .

III nas eleitorais, já te� um caridade. pública. ii e pelos menores preços ii
.$5::�l!sm ': ';.iEil!i!!Sl�ll�!=I!:Cl!:::=r :m total de 122.898 eleItores. !..- .:..:;'

"
--'--_ _!. �:::::::'::::::::==:::::::::=::::::::::=:=::::::::::::::::::::::::===::::::=� .

Paraná: menos

um milhão de
eleitores

de

r ..
,

7Q. ExposiQão . Agro-Peauário da Assoaiação·Rural
COLONO! Mostr� a pujança de tua gleba� expondo os teus produtos na 7a. Exposição de

1960; ,no Pôst� Agro-Pecuário "João' Cleophas".
_"

.• :.. •• 1,'

\
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�C�O�R�R�E�I�O�D�O�P�O�V�O������l�����������S�A�B�A�D_o DIA,�2�-�7-�19�6�0�����������������,�P�ág�i�n�a�'3�

Edital de Citação'i Proibição
<O Doutor Ayres Garne ferreira de 'Mello Juiz'

I

N.ó�' apaixo as�inados:
. . " proíbímos termmante-

de Direlto da Comarca de Iaregué do Sul, Estado mente a entrada de pes-
'

de Santa Caterina, Brasil, na forma da lel, etc... soas em nossas propríe- I ,.
" .... ,';. dades situadas em Jacú- . •

_

FAZ SABE,R aos q�e o prese.nte, e�ltal de c2- Assü, município de Gua-

��tação, co� o prato de trmta (30) dias, virem ou dê- ramirim a fim de caçar \�Ie conhecimento tiverem, que por parte da CONGRE· "'n
'

• ,_' '-.,.

GAÇÃO DOS PADRES DO SAGRADO CORAÇÃO pescar, tirar plantações
.

a, nLiVIA AS
Do JOSUS

.

'd' d b"
e causar outros danos.

LJ LJ , por tnterrné 10 e seu astenie procu- .': CO'LIC'ßSrador, advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida As.) Walentino Beber '
'-#J

\
a petição do teôr seguinle:- PETIÇÃO: - EXMO. Adolfo Kluk

y\\ UTERINAS
SNR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE Afonso Wulf >

JARAGUA DO SUL. A CONGREGAÇÃO DOS PA- Erich Friedel � Combate as

DRES DO SAGRADO, CORAÇÃO DE JESUS, da Fridolino Wulf � z rregularida,-
PROVINCIA BRASILeIRA MERIDIONAL, com séde E<luardo Leschinski �

.

es das fun·
à �ua CaJ�olina Santos nO. 1 �3, Meier - Rio de Ja- Vi�tor Wulf cöes periódi·
nerro, Caplt.al Federal, através de seu bastö�te p�o· WIlly Altrack cas das senhoras.
curador, adlante esstnedo Doc. 1, advogado ínscrtto Curt Wulf E' I t

_

' ,.' Artur Stein ca man e e re-
na O.A.B., seçao .d_? E�tado de Santa Cetartna sob

W 1 M h guiador dessas funções:
nO. 915, com escntono a Av. Mal. Deodoro 215, nes- a ter o r. .

ta cidade, vêm à presença de V. Exa., para expôr Ca!los Les�hlD�kl
e requerer o seguinte: to.) - Que têm como seu ter- Joao. LeschlDs.kl
reno situado à Estrade Isabél, Municipio de Corupá, I�áclO Go�satI
sob nome lote RI, 'da a,ntiga "CIA. COLONIZADORA Ewaldo WIll. .

HANSEATlCA", conforme mapa geral dessa COLO ,Conrado Lechínskl

NIZADORA, arquivado na Prefeitura Municipal de Harry Wulf
INSTRUM ENTOS' DEMU S I CA

:�;i����Sd� �o�'fr�����õ�::a�� �êC�:;ar��I'U��a·�c��: !:iifj:::::::]I)):::::I:::::::o:::::::::1E�I::::::n--C:::IHI::::::::::J[:::::::A::r.
..

1U
..

··::IF:::::M:::::::.A·:::::"N··::::N:;:;:::::;:::::�I.i;;·.·1QUIS" Doc. n=. 2, são as segutntes: ao Norte com

o Rio Novo, com 192, COms. de largura; ao Sul à II " ::

Estrada lsebél, com igual metragem; e Leste . em u- H M�DI,�O �IRURGIA.O ii
nha rére, extremando com 543 ms em terras de CONS- ..

r

TANTE '

, e uma parte com 864,00 ms. !! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
em terras da requerente; e ao Oeste também em' Ii- 11 sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre li
nha reta com 494,00 ms. em terras de Alberto Schmidt, ii ii

625 00 di CI CIRURGIA - SE!NHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E! IIe outra parle com , ms, em terras a reque l!l I

ren re, lendo a aree total. de 235.508,00 ms2. 2°.) - II CLINICA OERAL ii
Que a ôuplicante vêm, exercendo sobre êsse terreno, 11 Longa prátiea em Hospitais Europeus II
he rneis de 30 anos, possa mansa e pacífica, sem ii Consultório

....
e residência: li

interrupção, contestação ou oposição de quem quer !!

que seja. possurndo-o com intenção de dono. 30.) _ ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405'

que assim, se encontra perfeitamente --conliguredo, H CONSULTAS:
com todos os requíslros legais, e a seu favor o ii
USUCAPIÃO EXTRAORDINÃRIO, definido no Art. u Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas

550 do Código Civil. 4°.) - Que pretendendo legi- I! Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas
��

'"

timar a sua situação de teto, a Suplicante, na forma ii A d ch d b l Dp. R4
'

�OJ:J!f;ii:���:�!�a����:���3i�e�e��Ci�d:�� l=====:�====::,:a=:::"!=:!�J

t DPE·scRril:ó8rioj·n,aOOl1addo°da .MpreUf�liPturaa
pa

'}.
,

forma reguler, com excessêo da residente em Ioln- 1=·
ADVOGA.DO l

ville, que se apreserrtaré independentemente, de cita-

M I LH 0-. ES 'M U O A -S
======

ção; se proceda a justificação do alegado, após a

qual, deverão ser pessoalmente citados os atuais

�
I

�confronrenres e sua mulheres se casados forem, e por oe PESSOÀS 1tM USADO COM
DA DO SUL. '

,

.

Edilal,. os ínteressedos incertos pare contestarem o BOM RESULTADO O POPULtlQ �� ,

o pedido no präzo legal. Requerendo a OEP.lJRATIVO Frutiferas e

notificação do órgão do Minislério Público, para inl Ornamentais
lervir em todas as Jazes do processo, no inlerêsse EL IX IR �11..da Fazenda Nacional e Estadual. 50.) - Que pelo � �
expôs,to, pede a suplicanle, seja julgada procedenle a smus ATACA T� o B8&A11S11
a pr�senle ação de USUCAPIÃO, a fim de ser a

senlença declaratória Iranscrila no Registro Compe
lente, e as testemunhas abaixo indicddas, sejam ou·

vidõs. Protesta por todos os meios de prova em Di
reilo permilidas, inclusive o depoimento pessoal, dos
interessados se houver, vistorias elc; dá à causa, o

valor de CrS 50uO,OO. Nêstes Têrmos P. Deferimen
to (sôbre estampilha� estaduais no valor de-Cr$ 8,00,
devidamenle inulilizadas, o seguinle): Jaraguá do ELIX IR 914', Sul, 4 de dezembro de 1959. p. p. (a) Reinoldo Mu
rara. TESTEMUNHAS: 1 - José Paequallni, brasi
leiro, aposenlado, domicilciliado em loinville. 2 -

Adolfo' BäumIe, brasileiro, casado, industrial, residente
domiciliado em- Çorupá. '3 - Henrique Fuck" brasi
leiro, casado, industrial, reside domiciliado em Co·
rupá. 4 - Waller Unger, brasileiio, casado, indus

frial, residenle e domiCiliado em Corupá.- SENTEN
ÇA:- V:isIOS, elc... Julgo, por sentença, a lustifica- '�'--�\'�-""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�

, ção de fls., vara que prod,uza seus juridicos e legdis �
satisfeitos. Façam-se as citações requeridas. Expe- Dr,.

'

,fernan.lo ß. eprl'ngmannça-se mandéldo a carta precatória ao Juizo de Direi· U.)
to da la. Vara de Florianópolis, a fim de que seja
citl1do o representan,le do Domínio da União. Citem
se, com o. prázO' de Irinla (30) dias, os interêssaçlos
incerlos, por edilal, a ser afixado no local de costu·

me, e publicado uma (1) vez no Diário da Jusliça e

d.uâs (2) vêzes. no jornal local. Custam pelo justifi
cante. P.R, I. Jaraguá do Sul, t5 de julho de 1960.
(a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direilo.

..,1

,..,
o ara� • Baoo. o Coraçflo, e
Estomaco. o. Pulmões. a Pel.
Produz Oor.s AOS Osao.. Ileuma
nSlnO. Cegueira" Queda dQ Cabe- .

.. "nemla. e Abortas,
Censul19 o iTI�c.ltco

.toaHt o popglar depurativo

lnorenat"o ...rpAismo."'grada
Nt coma UfA l&06r. Aprovado co.

MO auxlllBl no trat2mento da SI
FtUS. nEUMAõlSMO da mes

... or••••• palo O, N. 'S. P.

,

"

IIvó,,;Máe. ' Fillta, '

Todas devem usar
..

,

aJluiHEDATlIA r-

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabolica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camél as, Co
niferas, .. Palmei
ras, elc., etc.

::>eçam Catálo
go lIuslrado

I'

LeopOldo Seidel

Corupa

.- -.

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS. .";::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

li Clfniea de Olhos • OuVidos - Nariz e Garganta il
Consultório - Av. Mal. Deodorö,1014.!! DO Bit ••••11••••Il II

.
Em virtude do que cita e chama a todos�quan., Das 9.12 e das 15-18 horas� _ Fone, 384. ii MODE!RNA E! PRIMOROSAME!NTE! INSTALADA !!

tos interessar possa e dir�ilo tenham sôbre o imóvel � I II A melhor aparelhada em Sanla Catarina ii

�elquerido, 'ab viredm's'Do pr�zot l�gal, adl�g�lremE o que
-

, ,:i;.r. Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" .!:.I.:JU garem a em o. seus In ereses e IreI O. ,para -_ __ _ _ _._._ ; __.. _ _ __ J ° I N V I L E'
que chegue ao conhzcimenlo de Iodos e ninguém: r('-·_· ·_-;-'·_·············:········

··_.. · ...._·.. ······_.. ·_ ··_·_ ..

··_-_···_····�l
-

.

-

��;��r�g��t::J�\::'f�:.� .í:p�i!;u::,e;r;�����Jii��: li . Günther . W. Gosch li \b;=,.=======,.=�=,.=====,=.,=========Ji

la imprensa local e nodDiário Oficial do Estado.D,a- ii
'

ii
.

Apo ....heke "8CbuJ'z" .

do e passado nesta ci ade de Jaraguá do Sul, aos ;i
. ENGENHARIA CIVIL ii II

vint� e três d.ias do mês de junhe do ano de mil no- l�· MUROS PRE'
"

. ii
vecenlos e seRsenla, Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, g -FABRICADOS!i ' JARAGUA DO SUL

o subscrevi. - (a) Ayres Gama 'Ferreira de !VIello ii INDÚSTRIA DE CALÇADOS
I! ,\

Juiz de Direilo. - jj Informações: GO S C H I R MÃO S S/A� 11 MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

A presente copia, I confe�e com original; dou fé, 1.1 il,i \ Das SYI;J1bol der Rechtschaffenheit, ,des,
,

:1 sr. Frederico Moeller ,II d O b k
.

S
Jaraguá do Sul, 23 de junho de '1960. ii 'sr. Hermann Schützer li

Vert�auens und, er ienst ar eit, dIe ie

, It '.

'\
H ,am b�slen zu den geringafen Preisen bedien!.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD \:::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::=:::::::-.:::::::::::::=::::::::::::::&

•

Diagnóstico Precoce do - Canéer nas seDhoras

i

f

Empresa S:ul-Brasileira
de Eletric'idade S. A.

Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, Tljucas e Camboriú.

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORQA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.

'

Rua Preso Epitácio Pessôa, 172
JARAGUA' DO SUL

Fone: 264

�--;Õ;�P�;;;�-;�I�DE!FRONTE! Á PRE!FBITUIlA - JARAOUÁ DO SUL

fotografias em Geral - fotocopias de Documentes - i ...
filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios I
A pedido. atende a domiciUo e tambem Iem lot.:aUdadea YiziDbas

!JJ
(!�I@8II!I8�iI!I8lE':11!li i!II!lliil!llil!l8l!i1B ....���

EM GERAL, especialmente
Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 - 8
- 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros
Pianos - Harmonios
Instrumentos pI Orquestras

Bandas e Jazz-Bands:
Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxo
fones - B a i x o s e Baterias

completas. ,

Metodos - Cordas - Palhetas
EMFIM, TUDO QUE FOR DO
RAMO, V. S. encontra para

pronta entrega na

Expedição "LYRA" Musical Je PAULO KOBS
SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39 - Sta. Catarina

)-M�GROS" ,

-..,
, ..

J'FRACOS

f! indicado
nos caaoS de
fraqueza, pali
d�, magreza e

famo.
Em eua fór'

mula e D t r li UI

Vanadato de

1I6dio. Licitina, Glicerof08fatolt
.

'Pepsina, nOz" d� Cola, etc. do

ação pioota e eficaz Doa casos

de fraquezà e neurastenias. Vanil- .

4\01 é �ndiCl1do para homell8, mU&

,lhereB e crianças, senda eua fór
mula Iice�ciada pela Ssó.!le 'Pu
blica.

-
,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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4.NO XL ;ARAoui DO SUL (SANTA CATÁRI�A')' SÁBADO, 2 OB JULHO OB 1960

"Correio do Povo" apre
senta ao ilustre homem
público 08 seus maís efu
sivos cumprimentos.

Novo milionário:

CONTêM
Seu Talão Vale
,Um Milhão

&leELE.TES
ELEMF.IITOs TOIlICOS

I

No Theatro Alearo.de
Carvalho, dia 29, às 16
horas, teve lugar o sor
teio das cautelas que
concorreram à campanha
"SEUTALÃO VALE UM,
MILHÃO". Coube o 1°.
premio ao Sr. Manoel
Alaor Antunes, residente
em Campos Novos, porta
dor do talão nv, 166.258,
que, juntamente com os

demais sorteados, recebeu
ontem, na Sala dos Des
pachos. do Palácio QO Go
vêrno, o cheque das mãos
do Governador Heriberto
Hülse.

'

"
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