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Prefeito
Vende,
Prefeitura

e· �(]raguá' tem neue subsídio
dlos do Prefeito, de Cr$: fóra, do Município, qe Cr$. Município, permaneceu em

120.000,OU pa,ra Çr$ •.. ::' 25.000,00 para Cr$ . . . . Cr.$ 15.000,00., Um ligeiro
216.000,00; Repre8ent�çao 30.000,00; Transporte' do eumento de 68Ofc. Tambem Cascavel - (Municípioao mesmo, de Cr$ ....

p
,

d I
- do, Oeste paranaense)24.000,00 para Cr$ . . ..

refeito quando a serviço com a esva orizaçao ga- O P feit l' I S Ed
. , re et o oca, r. g-48.000,00'; Diárias quan o no interior ou fóra do lopsnte. Parabens !

I berto Schwartz (PSD) ao
saber da derrota do Major
Harold Cruz, seu candidato
à sucessão municipal, 're
solveu leiloar tudo o que
pertencia a Prefeitura,
inclusiva um jipe, um

trator e até mesmo o

próprio prédio da Prefei
tura.
O Sr. Egberto Schwartz

manifestou-se diz end o

que se o Sr. EvarÍslo
Mihen, (Prefeito eleito
pelacolígação PDC-UDN
PTB) quiser que compre
tudo de novo.

sídio de Cr$ 184.000,00,
passará doravante, ou seja,
a partir, de Janeiro de 1961
a perceber Cr$ 309.000,00,
assim dtsrrlbuído : SubSí-

Orgãó de maior penetração no mterlor catarinense

Impresso na:

,Socieelaele Grál/clJ Aven/ellI Ltelll.

Diretor:Fundação:
Artur' Müller
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eUGÊNlo VITOR SCHMÖCKBL,
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� ��,�� ------------------------------------------

{t--1.i; I �er amigo do govêrno I Dr. Murillo Barrato da Azevado
':"�:!.."

'

'Revendo os registros de nossos arquivos,
Certa ocasiao, o meu govêrno de mais Federal .

é
prezado Aliomar Baleeiro, e estaduais a granel. Não

constatamos que a data de hoje de grata
numa hora de tédio, precisa sercoisanenhuma. setístação. � que nesta data deflue maís um

Vez por outra a Câmara Municipal de leragué depois de sentir a me- É melhor do que tudo aniversário natalíeío do ilustre advogado esta.do Sul é palco de lamenrévels acontecimentos. I Ii dO'
- .

danco ra e ser posrçao, ser, apenas, amrgo o belecido nesta cidade, sr. Dr. Murillo BarretoTristemente deprimente para os ,que -nela empregam . olhando o' deputado José govêrno. A gente fica com
os seus esforços em favor do povo; enquanto que Pedroso passar eufórico, uma 'sensação de seguranoutros, sem o menor respeito ii sua euronomíe de esbanjando cumprimen· ça. Que não vai' prêso à"
órgão legislador, enxovalhem-na com a meíor sem tos, observou: toa. Que não tomam os
cerimônia. Enquanto os do lado de cá perderam as

empregos dos amigos da
eleições e se conformam com a situação, - os do

. - Tenho a impressão gente. Que ninguém em
lado de lá, não satisfeitos com as conquistas, co-

que a coisa melhor do purra na calçada. Que
meçam, aos poucos, perder a esportivídade,' Por- mundo é ser govêrno. não pisa os calos. Uma
que são falsos democretas. Remanescerlles do to- delícial E as' gentilesaatelnarísmo. Inconformados com o atual estado de O Aliom�r experimen- que se recebem? E os
'coisas,! mesmo reconhecendo que o povo democra- tou essa sen s a ç ã o na presentes? Sem' que nem
ré os fez vereadores para se conduzirem numa de- Secretaria das Finanças, pra que, lã vem uma laí
mocracía, teimam restabelecer o regime do chicote do govêrno Juracy Maga- toasinha. Sem toma lã
e da preporêncla, pretendendo reeditar um governo lhães .. Mas ser govêrno dá cá, lã 'em

\ um' psru.díretortel. Como se engenam os saudosistas, As estadual é, apenas, nadar Todo mundo acha que' a
eleições, de 3 de outubro forem mostra da vontade 1 F d 1 é

.

d
:' ,. p'o·p'uJ'ar'. -.,'E, a'i daquele, que tentar rólhee os seus

em agoa. e era que gente precisa eseansar.
, " é. É navegar em oceano. ,:

"P-äSS,OS" -

, ." A
'-

•• Nps dois, que nunca
- Agora, dr. é_pr�CIso .

" �,Ma�1' ,volte�os a S;amara �unlCIPäl. ��gunda- experimentamos e s sen- fazer _uma eS'ac;ao.lmha
Ieiré "ser,ltl" d.ia ._p�; ���s�o, �a Call1ar� MUD1�lpal. Na .sação oceânica, estamos de âguaa •..

I prd�m: do' dl,� oprçaJn2nl(), pa,ra 19&1 e treís emen- sentindo-a 'agora. Temos
_, Mas eu não, saí deaas, duas da. PSD, e uma da tlDN. O vereador Mu- .,' " .

, rillo' B.· de Aievt�'do pede "urgênda 'na discussão da' casa na campanha...
�

lei de meíoe.e" o píenérío: aprova .unenlmemente. - Não saiu, mas perdeu
Lidos qs pareceres das Comissões, a ernende pes-' Francl·sco Mees muita energia ...

'

, .' sedistá n. 1 é quasi totalmente 'aprovada ,e, a 2a"
,.

" po'r, espelhar identica' apr�ciação na emenda ri. 3, é Tôdas as fazendas ficam
.

r�jeHa�a. Discute-se a supressão. da disposição ,or,- Com um principio de a nossa disposição para

"çame'ntária qüe HFIXA' DESPBSAS IMPREVIS· enfarto, deu entrada no um descanso. Nunca os

. TA-5" (r.eparem bem) e está com a' p'alavra o ve- Hospital São José desta livtos que a gente publi
rea(_lor Eugênio, Schmöckel: A bancada da UDN é. cidade, o conhécido e cou lem tanta saída. É I

" ;; pela iS,upressão e' a, bancada do PSD pela manuten- largamente estimado ci- uma chuva de pedidos I"', "

ção. Estabele'ceJ,11,se reiterados apartes, ,entre êles. 'dadão corupaense Fran- de aut6grafoß. A Livraria
_ .. ', um': iiifdicissimo . d'o vereador Cél. Leonidas Ca- cisco Mees. Homem afeito Itatiaia, que é de amigos

, bl'al.Her.bstêi, Q:�é, na finál de suas consideraçÕes, às durezas da vida, de- do sr. Magalhães Pinto,
refere-se iI '. Câmara, ,Muoicipal com a expressão sempenhllndo um digni teve a sua venda redo
"eSTE LEGISLATIVO" DeSMORALIZADO". P ficante servico à causa brada. Vãrias casas ,de'

vereador' Eug�lÍio :. Schmöekel, pede;- comedimento pública' de Corupá, não comércio começaram a,

. -,n�s p,alavra� é qu'e s'ejâm, retiradas dS expressões· 'só como Intentente do vender mais. São amigos

Iofensivas 'ao' Legislativo,
.

estabelecendo-se tij._IPulto ,Distrito de Jaraguá do do govêrno. Ser amigo
na' 6ancad;:J pessedista, em que até o sr. Erich Sul, como, do proprio do govêrno é um paraíso .

.

Baptista, vereador de 2a. Legislatura, sem ocupação Municipio, de onde foi o para quem não tem auto

definida, presidente do PSD local, dentro da tradi· 'Prefeito nomeado, vê que móveis. Quando se é
ciona'l ,oblliS:idade' de enteiider os 'acontecimenlos aquel�, dinamismo de Oposição, lem de marchar
sérioS que' se debaUam, sem' lhe ter sido dado o então e o entusiasmo no côlcanhar do emprego

J aparte, ,levanta-se do seu tradicional silêncio e se pouco podem quando o para, casa, se o ônibus
põe a dar murros na mêsa do plenário, dando ur· corpo alquelJi'ado sob< o ou o bonde estiverem
ros' de uma indignação ,descabida e perturbando os pêso dos anos. é chamado cheios. Governista, não. No iar é o esposo generoso e pai aman-

.

- Dormajs· trabalhos d,a S.essão . .o acontecimento pro· novamente para os duros Não espera um minut'o.' tíssimo, - um -verdadeirp coruja. Justàmente,/oca ,iJalural:' fevolta n.j1· ban.:ada udenista e depois embates da vida pUblica. Nunca vi maiór facilidade
,. por somar toda· uma sér.ie 'de qualidades queda justa,! reação. põe se a acqmpanbar o Presidente O seu maIo afasta das de transporte. 'Todo 'su'·' definem um homem, é que estamos com o

do PSD 'que desce as escadarias dá Prefeitura para lides politicas, ,de onde jeito rico dá chep,a:
'.

'coração em festas, partilhando dà. natural
oferecer desforço fisico' em plena praça; pública. A sempre foi um baluarte

_ Faz' o ob s ê qui o. alegria que hoje cerca a família Barreto de
, pront� imervenção de 'populares' e posteriormente O Jazz Elite de ha muito dofitor. Para onde vai? ,Azevedo. ö
da policia, impediu que' os vereadores J;rich- ,ßap-· não' o vê,' porque a exi·
tista' e Victór Bauer chegassem às vias de 'f<ito .. '· gência do seu instrumen-

.

- O senhor para onde
Mj:1is (ard�, lSereDiJdos os âni01qs, os tr�balhos da tal, o corpo já não mais vai?
Câmara prosseg,uixam,! median.le o competente po- suporta. Diz a medicina
Iic'iamerilo, abê;lndöné)ndo, ..,posleriormente a bancada·· que 'o' ilustre: homem
do PS,D o recintO'd'.a;,��:,àmara. ,

'

,': .públi�o nec�esita �e, re
. To,da a vez, ql,laQdó faltam argurnenlos malS pouso. E ,,,ot)'s dizemos

conv:ieenfes, repetéril·se ce"õs deprimentes que des· que é riier�ci.do, porque
merecem o bom ,nome ;do Legislativo Jaraguaense. já pro,qp�j'!l>">oc: bastante.
Têm-se a nitida impres,são· de que o plenáriO da DeAcanc'e," velho .cabo de
Câmara até parece mêsa de botequim, onde os guerra, qU,e os 'novos se

páus d'água' dão socos' sôbre a mêsa, para dar encarregarão, de carre
demonstração de suas valentias. gar o estandarte que

Na Câmara Municipal não adianta deitar va- sempre h9nraste. Procure
lentiõ, que essa ninguem' respeita. Deitando bom recuperar a. saúde plua
senso e sabedoria, dobra o mais intransigente ve- satisfação dos teus fami.
reador udenista. Eles sabem o que isso represen- liares e de teus amigos.
Ia. Eles, perderam as eleições, más não perderam Nós, ' aqui, ,estamos tor"
a esportividade. Vamos começar no be·a-bá dos' cendo pelo breve resta
bons modos; da decência e do respeito ao Legislà. belecimento. Bôas me
tivo Jaraguaense. lhoras caríssimo "Chico"
;. E V I' S INS V A L Mees.

Ano XL JARAGuA DO SUL (Santa Catarina), Sábado,,12 de Novembro de 1960

Eleição e

Bsportínídc

Ser amigo do govêrno I

é a melhor coisa do
mundo. Não sei como

essa gente que caiu não
deu tiro como diabo •..

- Não se incomode
para onde eu vou. Vou
levá-lo para onde quiser .

Mesmo aquêles que nos·
davam 'chepa, nos deixa
vam dez quarteirões
distantes, para não

_
lha

desviar o rumo. Hoje,
não, o autom6vel leva de

graça até o Rio.

de Azevedo. De longa data vem emprestandç
o brilho de sua cultura à terra Jaraguàense
onde, a08 poucos, vai se tornando um de seus

expoentes. Na advocacia, graças ao conheci
mento profissional. e fino trato, o número de
seus clientes é cada vez maís numeroso.

Como desportista sem
...

por cento que sempre"
foi, "gõza de 'largo
crédito a, seu favor
podendo-se contar' ,o
ilustre aníverseríaute
COJllO um dós eonstru
tores anonímos do. '

estaâío Max Wilhelm.
. onde 'e,mpresta, 0-
melhor de seu 'eonhe
cimento para a -con- <

clusãö de uma obra
que r e p r e"s e n t a r á
orgulJlo dos JaragJià·
enlles. O Dr. Murill'o
Barreto de Azevedo,.

de p,ar' com, as suas

estafantes atividades,'
encontea também uma
nesga de tempo par� dedicar-se as atividades
politicas, onde serye as fileiras da União
Democrática Nacional, na qualidade de verQa
dor e lider da bancada, na Câmara Municipal
de Jaraguá do' Sul. As suas' àtividades nesse
setor são .as mais louvaveis, de vez que não
transige quando se trata de defender o interesse
do povo. Vez por, outra empresta sua calabo
ração ao nosso semanário, onde assina Judiciosas
crônica's. '

Na sociedade local, é o Murillo de todos
os dias. Sempre alegre, disposto a um bom
bate-papo, até os s�us adversários voltam às
bôas com êle, pelo, fiD� trato e consideração
que dispensa a todos, indistintamente.

Desde o primeiro dia desta semana é
que noS chegam diariamente pedirIos lembran
do a data e aderindo à grata efeméride. Por

,

isso a festa não é só nossa. É da coletividade
que sé manifesta através de$te jornal para
des�jar a um de �eus conterrâneos, os votos
de perenes felicidades pela passagem do seu
natalício.

' '

,
Nós nos sentimos perfeitamente à vontade

para abraçar ao ilustre amigo e aniversariante
augurando·lhe as melhores venturas e felici
dades em todos os seus empreendimentos, junto
de sua eXIDa. familia.

Ao Dr. Murillo Barreto de Azevedo, os

mais sinceros votos do Correio do Povo e que,
a data se repita por m.uitas e muitas veze�.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Registro' 'Civil
i

AlJrea MUlier Grubbä, Oficia]
do R e gis t r o Civil do
t". Distrito da Comarca Ja,:, �Uma rev.isJa completa
(aguá do Sul, Estado de para os que gostem de

.

Santa Catarina, Brasil.
,

acompanhar o movimento
,

faz saber que comparece-
ertísttco do Rádio e da

ram no cartório exibindo os
Televisão é e 'IRevista do

documentos exigidos pela lei Rádió" que todas
.

as se- Dizer que ume pesaôa
afim de se habilitarem para

manas apresenta' reporta- arregala os olhos quando
gens e fotografias exclu- está espantada, é um lugar�

- O jovem Irineu,
casar-se: sívae com. os astros e comum: Mas agore, é um

filho do sr, José Kasteller. Bdltal N 4'963 de 31/10/60 esnêlas mels querldós. No fato cíemlücemenre prova-
- O sr, Nivaldo Hot- _"', "

momento a "Revista do do: Dois cientistas norte-
fmann, residente em Rio Ioão �ark.ewl.cz e Rádio" está 'sendo ímpres- americanos puderam com ..

da
. L�z. _. LUCia Millmtz sa em cõres, pelo sistema provar o arregalar de olhos

.

..... .Ä sra. Iduna Blanek.] !Ele, brasileiro, solteiro, off-set, fato 'que a -temtor- depois de "uma deliciosa
espõea do sr.ArnoBlanek, operário, domiciliado e nado 'uma, revista . cada série de experiências" .

residente em Joinville. residente em Ilha da FI- vez 'mele bonita, uma re- .' .

.

.

gu�ira, neste distrifO, filho vista que deve estar em .

Primeiro, medindo a PUt
DIA 15: de Stanislau Marklewlcz todos 08 lares todas as pila dos gatos, que se dllat

,
. -- -- _o· --

e de Maria Marklewlcz, semanas.
_.. javern quando viam geros-

- O jovem \Valdemar ,;_:, O sr. Leopoldo Ela, brasileira, solteira, estranhos, quando .brlDca�
Karsten, filho do sr. Janssen, nesta cidade. doméstica, domiciliada e

vam ou q�an�o viam �m
,Walter Karsten .. '- -- O sr. Pedro Ribeiro residente em Ilha da fi- prato de comida. DepOIS,
_ O jov'em NUo Zapel�' Neto. guelra, nesre distrito, tífha . filmando os olhos de ho-

BNDBDBÇO: Ia, filho do sr. Pedro
- O sr: Augusto de JWio Millnitz e de A mens e mulheres Cl quem

__
Caixa postal, 19

_,'" Zapella,-- residente em Ma�rer, .

resídente . eDi MI·lln'·I·t7.." ",
'

ne
e.ram most.rada.s Iotogra-

f\venida Mal. Deodoro, 210 G b Id ,., ')I f d
Jaragua do Sul. S. Catarina Itapoeuzlnho, an 8 �\ ).

'

las as mars íverses,
-- O sr. Erich Harbs. Edital N. 4.964 de 4/11/60 A maior dilatação nos

Fazem anos amanhã: -:- O sr. A�dré .Glowa. Itelvíno dos Santos e
olhos de uma mulh�r <:he-

_ A sra, CecI·II·a. R. tZkI, em Garlba�dI. Eielee Heusen .gou a 25 por cento, a vrsta
- A srta. AlzIraMaria" da íoiode uma mulher com

dos Santos. Bortollni, filha do sr. ele, brasileiro, solteiro, ALIVIA AS o filho nos braços. No
- O jovem Ario Paulo, Vitório,Bortolini, residen- lavrador, domiciliado e '

CO'LleAS entanto, diante de Iotogra-
filho' do sr. Rudolfo P..te em Lapa. Estado do residente em Iareguêsínho, fias de crianças sozinhas
Pereira. Paraná. nes d,istrito, filho de UTEftlHAS não produztarn o mesmo

Jorge dos Santos e de \ \ efeito.
-

.
A srta. Carmen, A P I C batDIA 16: nna rasei. � omoa e as Pais.agens não afetaram

-O
. ',ilha do sr. Hanz Beyer. Ela, brasileira, solteira, � '. 'rreaulanda- a homens ou mulher<>s.rgio da. maior panetraçAo nesta· cidade. O At' A d é d '"

•. :J �

DO Interior do Dordéste
'_ sr. n 0010 . om slica, Omlcil!tlda e �.

es das fun- Antes pelo contrário, pro-
catariD9DSe.

- O sr. Narcizo Au- Schmitt.
Rel'noldo

residente em Jaraguaslnho, .

_. _. ç6es periód� vocaram mesmo uma con-

_____
' _. .gusto Ferrazza. O sr. neste distrito, filha de • '_----;_.._:_ tração das pupilas.Koehler. Teodoro Hansen e de Irma I -_ - :_.

-

�as das senhoras. A maior dilatação na
-------------------- _. O jovem Edson Relnke Hansen. . .- calmante e re- pupila dos olhos dos hool

V I
.'

P S b
Doeringt filho do sr. guiador dessas funções. mens, mesmo dos mais

. '.' '. a, e,.'
'

..�.,;�:. ,-e�..�, 3. er � •. �:5:0 J::��i:om:� ed"�����:�;�::/�
1160

��?i;.�::i:i�;:J�::�:'�:
" .'

- o jovem Irineu, . - de mulheres pouco ves

Um semidario sObre proDlemà,$.. dades diplomáticas dos filho do sr. Bertoldo Ele, brasileiro, solreiro, ridas.
.-

Igriios 'acâba de 'ser :rea.' países membros. Panstein, re8idente em Iavf�dor, doJmicilia,d<? h
e

lizado em Nairóbi' pelo OB'
.

ii
.

. .

I d Jllraguá 84. res I ente em araguaslD o, �!!!!!'!!!��!!!!!!'!!'!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

éentr� 'Afi'16ãrio de 'Fo_" a

ras 811IDOI um Ie r D
_ o snr. Francisco tJeste distrito, filho de

mento 'd'\Pbllticá;'A 'iáriâ .�sleo com o.�undo �spe. OUbio Vieira, residente Henrique Maas e de Maria
w\ ;.('f' '�" 'É f" i"o. gt· '·é'· ,CIal daI Na�oes_ UIlI�as. em Estrada Nova ß'utrendotff Maas.
ua . .fi rl\,i8.. ,s ,e \.i�n ,ro , . Nos têrmos do meemo o

.

O • sexto-! fundlldo nela B'I á
. b' Ela, brasileira, solteira,

, ... ' ,i ." - .,,-;,.,, rasl passar li rece er, I DIA 17'
.

d é r d
.

ii' dFA.Q que, e� coo.peraçãó
.

assistência c;lo F.und o "
' o� s Ica, omlc �a. a e

C�IQ a ComIssão Ec?nô- num' montante de U8$. _ A sra. Amantin8, reSident,: e� Jarag�aslDho,
mléa .para a' A', r 1 �·a, ;974.000 dólares para o espôsa do sr. Frederico ne�te distritO, filha de Oferecem por preços de concorrência:

o�gaDlzo�. e8t�_. confere,!!- �e8envol,:im�nto do pro. IEllinger, residente em
grlch Becker ,e, de . Eroa LUSTRES, G L O B O -S, VENTILADORES,

CIa .. O obl�tiV." do senn: leto de urIgação da Blumenau. Hornburg Becker. AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
nárlO é oferecer oportu- ,�egião semi-árida do blll�. "

ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E

nida��
.

para,. troca � de São Franeisco. OGovêrno
I

•

- Asrta. Elz�raLemke, Editai �. 4.956 de 4/11/60 FORÇA e demais. aparelhos e ma'eriais para

idé��8 entre os Inlêress.doS brasileiro contrib.uirá com ifIlh!l dO sr. Fritz Lemke, Fret Siewerr e InstalaQões Elétricas.

nos-p�oblemas de reforma uma importâncià eqüiva- �:esldente em Rio da Luz Irmgarth Rauffmann Rua Preso Epitácio Pessôa, 172" - F?ne: 764
agrárI�... lente.",

..

- A menina Ana Do- Ele, brasileiro, solteiro, JARAGUA' DO SUL
G SecreiA�19 Geral da' DIU' À .Saalá Sé lêz' umi doação :.:oilda, filha do sr. Heinz lavrador, domiciliado e �=== iiõiõõiiiõiõõiiiõiõõiiiõiõõiiiõiõõiiiõiõõiiiõiõõiiiõiõõiiiiiiiiiiiõiõõiiiõiõõii;;;;;;;;;;;;=iiiõIo:;

propôs qu� lôsse loladll a im� de 1.000 dólares a Orga- Helmuth Ueyer.. residente em Estrada Ira-

�ortânCla de.1 00,900 dó· nização Mundi�l de.Saúde - O sr. Guerino Pott- pocú, neste �istrlto, filho -------------------�

l:are�. no �rçamento das (OMS) para a erradicação; \tlcelli, residente' em Alto de Oscar Siewe.rr e de INS TRUM ENTOS DEMU S ICA
�açoes Umdas par!l1961, da malária. Esta é a se- ·Garibaldi. I Ela Vo�kmann Siewerl.
para o estabeleCImento gunda' c o n t ri b u i ç ã o ' Ela brasileira solreira,
�e �m fundo com. a simbólica que a Santa. DIA 18: domé�tica, domiciliada �
finalIdade de. premiar Sé faz àquele organismo residente em Estrada lia-
�rabal!I0s . vahos�s na internacional.

- A sra. GuiJhermina, pocú, neste distrito, filhá
p�sqUlsa do controle do espôsa do sr. Luiz Zatler, de Augusto Rauffmann e
cancer. residente em Barra do

de Lina Henke Rauffmann.
" JSE IVOC� Jara- Rio Cerro.
- A Comissão de Direilo Inler- guae,nss' e� MÚSICO, . V

A

nac'lonal 12a unI'a-o
- A sra. anny, espo- E para que chegue ao co',,em sua .re na-o d'el'xe de I'nscre-

.

WIll
a 1 e I· zousa do sr. a ter We er, ohecimento de todos, mandeinua, que s r ea 1

ver-se na Sool'edad'e 'd
em Genebra de abril a nesta Cl ade. passar o presente edital que,

julho de 1960, apresentou,
de Cultura A�ti�ti:ca. _ A sra. Lidia de será publicado pela impren-,

�ntre outros trabalhos,'
Ela n � � es SI t � do

Araújo Moreira, espôsa sa, e em cartório ond: será

um r e la t ó r i o de _. real' , __c�neurso. de todos
.do sr. David Moreira _ ' __ ªºxado dUIaote I'i dIas. SI

valor: trata se da redaçí;i.o ,para pr91etar a oul- .' alguem souber de algum im-

de, um projeto ...de' çon-,
.' t�ra d_e, nossa. terra. -:- A srta. AlbIna ��rt, pedimento acuse-o para os

"- '6c::.
I

'ta
. , ,reSidente emGuaramlrlm. tins legais.

.

vençao, com .

u ,ar IgOS,,; '.'

soAbre as'"R e I ap n...o ... e -.:--.-....-.;.---��...:------:-.-.._- --- --.o•.!., AU'REA MÜLLER GRUBBA- - .y "W'I 13. r,.--------------.---..,-- -----.----''"''"'
Imunidatles Consulares., i:,'

',' � '... .'
.

"1'
.

III Oticial
,

"
,

. , ,'. ., I , I

•
Á� Medalha' '"HaQ.eo;'

_
�ste li ' '-. ' ., CC O N�V ITE'

i

r II --...;._----
�no ser� dad�"a q�atr() lI'. '

-.' ..
' , 'I li .. _

Dp. Reinoldo Mupapa
J0v.ens. d'e !ta<;'lOnalId8�e, II'

'

. ,A�Asso,ciaçãp �d�S ,Damas de Caridade� II' ProlblçaO
_

"'

"

II" "AD'1iITO·oC1.&D� ,):.- fiBrltâmca; s,ao eles: ChrlS- h no intuito de cõlaborar: com as demais Enti- II, • ."
.m. VI 'ilJ{? 'U' �to.p.\lel'�_J. �Jhataway �'P':' ii dad�s'.' JatÇlguae,Qses nél. !Campanha de "O Na. II: N�� abaiXO aS�IDados . "=�=='

Go�m S,. �ones, Tr�vor II tal da criaça pobre", o�ganizou ,um prograrira� II prOIbimos termman�e�. Escritór,io ao lado da P�ef�itura
PhIlpottAeTlmo�h�Ral�on. ii pÇlrf o dia:._19. dO'rç,0r.I'.�n)e, às 20 horas no&' I! mente a entrada de .pes,!,

�:f:oram eles .
os. IdealIza- ii saloes do Clubê Atler,lco Baependi. Contara ,I soas em nOS80S terrenos iARAGTJÁ DP SUL

1
.

I d.pres do '�Ano Mundial ii do seguinre:'
. '; \

.

.!i situados em Rio da Luz,
do Refpgiado",,· que, tão ,ii '."

_ ".' ii afim de caçar, pescar .'�

"'randes beneficios vem ii Desfile. das debutantes. ii tirar plantat>õea e causar .

6 II D
,.,

'
. ii ' . y 8í8B1li!1B�8881!!l1@181éJl2 8888(j�8I3i!!Jllj 2Il!i�8I3iSB�

prestan�ö aos,,:r�fug�ados,_li'
. l!.)aH.ados e outras 'diversões. li outros danos, aos infra- I .' !. -,' \

.

.

.'
.

do mundo. A solenidade. II ,Apetíio��'S doêiohos e' �,�Igados não faltarão. n tores não nos responsa,;, FOTO PIAZERA
die entrega das medalhas II, M I Iii 'bilizamos pelo qu.e possa'

. ... ,
.

,.

á G b d' II es,a reservada ;. Cr$ 30Q,OO.. DBFRO,N�B Á' PREFBITURÂ ........ JARAOUÁ DO SUL
s�r em. ene .ra., no, 1&

,II ,I . .' _ 'I ocorrer. ..
'

1,0 de out li b r O, 'com a li C?ntando com � generosa colaboFaçao li . Fotografias. em Geral -:-:-. fotocopias de, Pocumentos -

presenç� d'.e:;�\ta.s a.11{t�rb'� de todos, 'externa seus: �gradedmentos, .

H ou���rod�e �:6Ó.' 28 de Fi,lmes .e Material_Fotp - A�relhos e Ace�ór!os
-

d�dßs da ONU, .IDcluslve, ii ,"

' A' O I R E T 0.R I A" 1 " ii ,. ".' ,A, PE!dido. ateDde.�a'.domi�o ·e·tambem
o' representante•.:ào, Se-1 II . J,

"

.

ii
.

Oswaldo Ihler' .

- em lo-;alidades vizinhas,' .

,,;, t6' G It' li. , :1

d"re �rlO. era e au orl- �:::::::::::::':!:l:::::::::::"==;::_::::::=i::==::::=:::=====::::=�, ... "� . OI' .;. Emilio, Borchar 1-.. ' , �lSI!ii_4!1i!J.@l1Il! 'IlBIllIiElO!!E!_ iiIIii !!Er_ iii lifi!il!nl_'(!"�

:�����rJ!OIl!rO_ú[C]jj[tiilCJ
Emprê.a Jornalistfca

"Correio do ,POYO" l-tda.

I _I• 1960 -

Aniversários
, Diretor:
Eugênio Vitor Schmöckel

Cobrança:
ßruno Henn DIA 14:

Uma Re\lista
Bonita

,

Provado:
.oôlho'
arregala

"

.
- o Sf. Geraldo Meier,

'

residente em Mas8atan·
duba.
I, _ A menina Isolda
Maria, filha do sr. Alvaro
Stinghen.

.
' - A sra.. Hildegard
Kressin, espôsa do sr.

Rudolfo Kressín, residen
te em Rio da Luz Vitória.

'-

Fazem anos hoje �

. 1

À. sre, Camila Isber
ner Sehweínle, espôsa
do ar, Erich SchweinIe.

Impressão:
Soe. Oráfica Avenida -Uda.

Impressor:
Flnto"'o Mqlhelros

Composiçió :

Leopoldo Malbeiro6 Ir,
, .

Antenio Bastos .

.

Renei Grosshlags

ASSINA'fURA: '.

f\nual • • • • Cr$ 190,00
Semestral. • • Cr$, 100,00

ANÚNCIOS: '. ;
'.

Mediante contrato e a

tabela em Yigör

- AOÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca·
IIdades do MUlficipio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de ,Santa Catarina.

,ciCORREIO DO POVO,,' não
endossa os conceitos emiti
dÍ3l! em artigos de seus' cola
boraddres.

IIvó, Mãe. filha.. '

Todas devem usar >

a nUIOiEDATIIA-'! '. ' ..

,.

Distribuidores em: Jaraglá do Sul, S. Bento do Sill,
, Rio legrinhotl1afra, Bio legro, Lapa, Tijllcas e Camboriú.

�mpresa Su.I-Brasileira
.

�
.

de Eletricidade S. A;

EM GERAL, especialmente
G�itas e Acorde&es

.

completo sortimento cQm. 4'- 8:
- 12 - 24 - 48.- 80 e 120 baixos

nacIonais' e estrangeiros
Pianos - HarmoDios
Instrumentos pl O�estraä
'Bandas e Jazz-Bciu.ds:

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 entrAga na

.

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

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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o
,

que e a Raiva

Associação Jaraguaense de)
Amparô aos Necessitados
Assembléia Geral, Ordinária

Edital de Convocação'
Pelo presente edital de convocação, ficam con

vidados os senhores socios da Associação Iara
guaense de Amparo aos Necessitados a comparece
rem à Assembléia Geral Ordinária que será levada
a efeito no dia 15 de novembro de 1960, às 19,30
horas, no Ginásio Divina Providência e na qual se
deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

a) Discussão e aprovação do relatório anual
da diretoria.

,

b) Assuntos de interêsse da Associação.
NOTA: Proceder-se·á de conformidade com o

art, 13 dos Estatutos, na hipótese de não haver nü
mero .Iegal na ie. convocação.

Iereguä do Sul, 5 de novembro de 1960.
Irmã Ludgéria Thauren - Presidente
Paulo MoreUi - 10. Secretário

(em si)
nao e veneno

para seu,' fígado

o alcool
- ,

Lavrador Amigo:

Raiva ou peste do morcego, é uma doença
que ataca o sistema nervoso dos animais; é infec
ciosa, contagiosa e mortal. Os animais que podem
pegar a raiva são: os cochorros, bois, cavalos,
gatos, carneiros, cabras, e o próprio homem. As
vêzes, as galinhas e os porcos pegam também.
COMO SE TRANSMITE A RAIVA? Em geral pela mordida
de um animal doente, a outro são, ou pelo simples

, contato da baba, ou de objetivo sujos de baba de
animal raivoso, em cortes ou feridas. Os animais
que mais transmitem a raiva são: morcegos, ca
chorros e gatos.

A BABA PODE SER CONTAGIOSA ANTES DE APARECER
OS PRIMEIROS 'SINAIS DA RAIVA?
'. 'Sim I a baba pode transmitir a doença, 14
días antes de aparecer os primeiros sintomas da
doença. Os lugares onde as mordidas dos animais
com raiva, são maís perigosos, são na cabeça e

pescoço. Isto porque estas partas ficam mais perto
do cérebro (juizo ou miolo), e também da medula
da coluna vertebral ou caracú do espinhaço.

QUANDO UM ANIMAL É MORDIDO POR OUTRO RAIVOSO,
DEPOIS OB QUANTOS DIA� PODE APARBcei1 OS SINAIS DA

RAIVA?
No cachorro, comumente de 15 a 60 días,

podendo variar de 8 dias até um ano depois. .No
cavalo tambem da 15 a 60 días. No boí, de um a
3 meses, podendo aparecer um . ou dois anos de
pois da mordida. No carneiro, cabras, porcos, de
15 a 30 días.

Existem duas formas de raiva: a raiva furioso
e � raiva muda ou paralíca.

SINTOMAS DA RAIVA NO CACHAIlRO:
No 'cachorro, a raiva furiosa é maís frequente

e começa com muita inquietação, o animal muda
de lugar muitas vezes, procura cantes escuros.
Come pedaços de madeira, terras, pedras, o pró,
prio estêrco e urina. Aparecem vômitos secos,
parecendo que o animal está engasgado, como se

tivesse um osso atravessado na garganta. Depois
o cachorro fica brabo, agressivo, foge de casa,
correndo muito, mordendo outros cachorros e

animais que encontra no caminho, não respeita o

próprio dono, nem a sí mesmo. O olhar fica vidra
do. Os latidos são roucos e às vezes torna-se um
uivo. A baba corre ein fios, por fim' aparece
paralesta da queixada e càdeiras. O cachorro
morre de 5 a 11 días depois de aparecer os pri
meiros sintomas da raiva.

Na raiva muda, a inquietação é curta, ou

então não existe. O sintoma maís observado é a

paralisia das cadeiras. Nessa forma o cachorro
não pode morder.

SINTOMAS DA RAIVA NO CAVALO:
O animal fica agitado, morde o cocho, os Imourões da cerca e outros objetos que estejam

perto. Os Iabíos tíoam contraídos (repuchados),
tremuloso Os dentes ficam a mostra e corre uma

baba espumosa da boca. O cavalo fica agressivo
para os outros animais e as vezes morde a sí
próprio. O andar fica tropego, cambaleante. Depois
o animal cai e não pode maís se levantar. Aparece
finalmente a paralisia das cadeiras.

SINTOMAS DA RAIVA NO BOI:
A forma que mais aparece é a raiva do tipo

paralítico. Os animais fica� de cabeça baixa,
tristes. A baba é espumosa, tem tremorea:, ficam
trôpegos, e cem andar cambaleante. Muitas vêzes
ficam raivosos atacam outros animais e o próprio
homem. A produção de leite diminui e também

aparace a paralisia das cadeiras

Tratamento

PROIBiÇãO

O aleool, em si mesmo, "O jeito é êsse.' Uma
não faz mal ao figado, vez que você não consegue
segundo o dr. Flävío passar sem beber, por
San Juan, do Serviço de que não abre um bar em
Clínica Médica do Hospi- sua própria casa? Seja
tal dos Servidores do seu único freguês. Dê a

Estadc. sua espôsa Cr$ 1,440,00
Diz êle que, "no passa- para comprar uma caixa

./

do, [ulgava-se que o ál- de 24 garrafas da caninha
cool \ etilico exercesse "Garças". Uma caixa con

sôbra o figado um efeito têm 480 doses. Compran
diretamente tóxico. Hoje do tôdas as suas doses a

entretanto, admite- se que Cr$ 5,00, dentro de 24
se algum efeito tóxico dias (quando a caixa tiver

existe, êste se deve maís acabado), sua espôsa terá
às impurezas qua por Or$ 960,00 para pôr no

acaso 'acompanham aquela banco e Cr$ 1.440,00 para
substância". comprar -outra caixa, Se

você viver maís de 10
- Vários são os argu- ânos e continuar a com

mentos comprovantes da prar todo o estoque de
inocência do alcool - caninha "Garças" de sua
segundo o dr. San Juan: espôsa, e depois bater as

1 - a resistência de botas de repente. sua
animais a dosea elevadas viúva terá Cr$ 144.000,00
de alcool etílico: no banco, o que então
2 - o grande número será suficiente para criar

de alcoolatras com fígado os filhos, acabar de pagarnormal: a hipoteca da casa, casar-
3 - a constatação de se com um sujeito direito

lesões hepáticas difusas e esquecer que um dia
em crianças e abstêmios, conheceu um pau-d'águaespecialmente em países como você".
subdesenvolvidos.

In�ustri�s Reuni�as laraguá S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

1a. Convocação
São convidados os Senhores Acionistas a se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na

Sede Social, à Rua Rudolfo Hufenuessler, 715/901,
às 9 horas da manhã, do dia 30 de Novembro de
1960, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I - Efelivação do aumento do Capital Social;
II - Assunros de ínrerêsse social.

jaraguá do Sul, em 31 de outubro de 1960.

DIBTRICH H. w. HUFENUBSSLER, Diretor Presidente

- A importância da
Pelo pre�ente fica expressamente proibid� a associação de dieta aproo

qualquer pessoe a entrada nas terras de minha priada prende-se 80 fato
propriedade, sitas na localida.de �e Rancho Bo� .

- de que o c o n s u m o e

Estrada. Schroeder . -:- Munícípío de Gu�ramIrlm'l absorção de p r a t e í nas
desresP�ltando �s diVisas, transpondo o antigo e o sofrem influências 'negati
novoA leito do rio �elho, �e!D como to�as. aquelas vas quandó do abuso de
pessoas que transpoe as diVisas com a fmahdade c/e a 1 c o o I. No alcoolismo
�olher rações para seus animais, não me re�ponsabi- crônico, o aproveitamento
hzando �e�o _

que possa acontecer aos mfratores das proteínas torna-se
desta prOlblçao. reduzido apesar e por

Guaramirim. 24 de Outubro de 1960. causa do excesso de ca-

BERTOLDO MÜLLER I,or�as ingeridais. (A êlSte
ultImo fato deve-se a

obesidade caracterHica
dos etilistas crônicos)
A verdade m é d i c a é

que o traço de união
entre o figado e o alco-.
olismo é a desnutrição. o

que a gente do interior
HOJE, AMANHÃ E SEMPRE já sabe: "quem bebe e

come direito, tem figado'
perfeito".
Mas, o figado não é o

único problema do alcool,
a cachaça "Garças'.' está
anunciando assim:

Proibição

- Mais importante do _

que o próprio alcoolismo
em si é a carência ali
mentar que dêle resulta
indiretamente - explica ,

êle. - O abuso na inges
tão de alcool etílico, além
de diminuir o apetite,
conduz a gastrenterites e

pancreatites que interfe
rem 'com a absorção- dos
alimentos nos intestinos e

produzem um estado de
miséria alimentar. (Isso
s6 acontece quando da
ingesão a b u n dan t e e

contínua do aleool).
Assim, beber sm doses

moderadas, aoompanhan
do a bebida com alimen
tação qualitativa e quan·
titativamente farta, não
traduz malefícios ao ligado.
Explica o dr. San Juan:

�epatlna )lo S.
tia penha, que
contem &trato :
�eplÍfico eon« �
�el,.'l.r.ftdo.l-no� ;

mmJ�.• ti... i
bJ_1lr;&!$ tio

flg.lIt1o. �

\

Pela presente, os abaixo assinados, tendo em

viste as constantes desordene que estão sendo pro
movidas por pessões estranhas em terras de suas

propriedades situadas na Nova Brasilia, com fundos
Rua Planinscheck. proibem terminantemente a passe
gem de qualquer pessôa nos terrenos de suas pro
priedades, inclusive os que se valem .de ferramentas
pare cortar arame farpado das cercas com o intuito
de forçar a passagem, bem como roubar milho, al
pím e Quaisquer outras plantas, não nos responsabl
lizando pelo que possa acontecer aos Infratores da
presente proibição.

Jaraguá do Sul, 4 de Novembro de 1960.
Guilherme Menegottl
Adolfo RamthuD
João Ambrosio
Bruno Leutprechr

Três mil cruzeiros (Cr$ 3000,00), em notas
fiscais, permitirão que V. S. participe do plano
patrocinadO pelo Govêrno do Estado, quando
serão sorteados mais os seguintes prêmios em
dinheiros e pagos imediatamente: .

1 prêmi'l de Cr$ 1.000.000,00
,

1
.

« 200.000.00 �

2 te 100.000,00
2 « 50.0€10,00
5 « 20.000,00
20 «5.000,00
50 «2.000,()0
100 «1.00@,OO

�A���t��L
CONTÉM

A.(JARESC
SERViÇO DE EXTENSÃO RUR1\L
BSCRITÓRIO LOCAL DE "ARAGUÁ DO SUL

Não existe. tratamento algum, para- curar ani
mais atacadas de raiva. Depois de aparecer os

primeiros sintomas, a raiva anmenta, até a morte
do animal. O único meio existente para que a

raiva não apareça em nossas criações, é o seguinte:
1. - Vacinar contra a raiva, os bois, cavalos

e cachorros de 6 em 6 meses.
,

2. - Matar os animailS atacados de raiva,
queimá-los ou enterrar bem fundo com uma cama·

da de cal virgem por cima.
õ. -, Limpar o local onde estiveram animais

com a raiva, com a seguinte mistura:
Soda cáustica 1 dluilo. Água 20 litros.
QUE FAZER QUANDO UM ANIMAL RAIVOSO MORDE

UMA PESSOA?
Leve a pessoa mordida ao posto d�' saúde o

mais breve possivel, afilO de fazer o tratamento.
� preventivo com vacina. Lembrem-se que quanto
mais cedo för começado o tratamento, maior se

gurança terá a pessoa mordida.
A carne dos animais raivosos não deve ser

aproveitada para cQmer. É muito perigoso. Animal
raivoso deve ser enterrado.

Lembre-se criador: a raiva
.

não tem cura.

Mais vale prevenir que remediar. Vacine seus ani
mais contra a raiva, duss vezes ao ano.

«Seu Talão
UlD

Vale
Milhão»

EXCELENTES
ELEM�J(TOs TOBICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d I o

Tonlco l10s convalescrentes 1Tonico dos desnutridos �

Os Pálidos, Depauperados,
Esgctados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

uificação geral do orga-
nismo com o

« «

prêmios «

« «

« «

« «

c «

« «
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DeUlschê Beilage des "Correio do Povo"
Deutseh.kolumbia. Wer nicht ge��eJtlt
.' hat, erhaell seinen

nlseres Kultur·' Lohn nicht

abkommen

------ IIIIiIII_.. 1I.! IÍ"":=::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::==-'::==:::::::::::::::::�
ii Mad.eira�, assoalhos, forros' fi
II pauhsta.s, taboados, e II
II madeíra em geral 11
:. II

" Vende-se no Depósito São José Ltda. "
:: II
:!..i I'

ii Rua Expeuicionário Capo Harry Hadlich li
II JARAGUA DO SUL Santa Catapina ij
II

' L

I Atende-se tambem os pedidos por encomenda ii
�_._---_..._-_._ .•.__ _---_._-------_..)j..._._-----...._._..........--�-- -_._----------_......

t IODfsnnZflfif uno DßnKSHüunü

(f===::::::::::"::::::::::=::::::=::::::::===:::===--==:::::.

I! �r, Gui�� f�rna��� fi�c��r II
I'rl Cirurgião Dentista li

. I!

h Olíníca - Cirurgia - Prótese - Raios, X II
U H
II Consullório: Rua Artur Müller, n-. 142. II
II Próximo à Estação Rodoviária. li
�_. .:: ._._ _. ..

ii
.--.----------.--.-- ---/--. :=7

/

FLORIANOPOLIS -"

Begonn hier, wie an jedem
21. des Monats die Aus-,

BONN - Wie das Aus- zahhrng der Beamtenge
waertige Amt mlttellre, haelter. Diesmal werden
wurde aín elften Oktober jedoch nicht alle Beamten
in Bogeta vom deutschen des Staates Santa Catarina em ersten November, im alter von 40 jahren,
Botschafter Dr. Mohrmann sich darauf freuen kcennen, abzurufen.
·und dem kolumbianischen d dl Qj

. I. Hiermit sprechen wir unsern innigsten
Ausseumln lsrer D". JU'II'o

renn re u aarsregtérung n S
. dl'" li I h t dr t d Dank aus, an Herrn ur. prtngmann, re

Cesar T'urney Aya' le ein
a nun angeor ne, ass

Q J
'

édi 'L h hl
' Schwestern von Hospital ôêo ose W gl!n

Kulturabkommen zwlschen .Ie o nausza ung gegen h
..

d dVorweis des Waehlertilels ihrer unerschöpflichen bemü ungen waren er
der fi und e s r e p II b I i k und nur an solche Beamte Krankheit, en Herr Pastor Géhrlng, seiner
Deutschland und der Re- f I

.

II di '" Geistlichen Hilfe wegen, und an Frau Olga R.
bllk K'

er o gen so, ie em o.

publí olurnbien unter- Oktober ihre Wählpflicht da Costa, Frau, Herta Baggenstoss, wegen
zeichnet, . t II· h b ihren berelrwlllteen und starken beistand und
D Abkorn

,

da
errue t a en. to

as omrnen, as auch an alle Verwandte, Freunde und Bekannte,
einen Monat nach Aus-

... die die geliebte Verstorbene zum letzten ruhe-
tausch der RatifikatÍons- Maranhao: Wieder platz begleiteten.
urkunden in Kraft tritt, ist. 'I k�· K ff ltepocuzlnho, November 1960
e i n Rahmenabkommen, elOma em a ee
dass eine Intensivierung, Alma Bärwaldt
der kultureilen Bezíehun- S. LUIZ - Die Kaffee- Fernando Eggert und Familie

. geil zwischen beiden ôrea- vorraere unserer Staats- 4-=====::::::=::;:::::::::::''':::::::::=========="
len herbelfuehren soll. h�uP(stadt gehe.n wieder -------------------,. li,l lN{

ro /r 1Ul Í A1l trl\ Ir � � � 1kl tfl\ II.�:·.IDurch vtelfeeltlge Mass- elnmal zur Neige. �ur lUJ \lI[ \\ll1Ul \Ur (O.l UI � 1ill lU
nahmen wird die Poerde- ganz �""ejjige ,Uoeste�elen ��'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� ii li

rung des kultprellen Aus- von Sao. LUIZ beSltze� ii Vlror"ião _ Dealste II
ieusches angestrebr. Um noch kIeme Reste

_,

des II e !!

díe Durchfuerune des Ab- ko,stb.�ren. Staubs, waéh- M�GROS 'I ....LíNIOA PRÓTEClE CIRUR�GIA
n

köm�eiJs zu :rleichtern, rend l_m_l�nérn des

�tadf�si·l'..:.,....... "I�.t.. li \) - � -

II
ísf die

-

B j I dun g êities Maraohao scho� seu meh-
.

t
II !i

I· dh reren Wochen keín Kaffee r. FR .OOd ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL ii

::��:�h�;��tij�3:::!SAU�� mehr vorhanden ist. \,: �, � '::'",,' �""_." --..���.��e-..�}�j,� I��i�_.;.._ ..._J!
:��uls:f�a����s����'�i�t Riograndenser Abord· .,raNA \10, L'i;;

..__._ .__...__..._ .. ,1__""'..-=__ . :::/

slch mit den laufenden. • Y M

:���!t���e:e:llk����:�:� nddngBbek,m Kongress ':i e iDdi,,* O.r. f8rnan�O, ß. �prinlßlannund ·d�r weíte�én Vertle- er an en
�

DOI caeoe ct. -

füÕg d�r kulturellen bezte-
.

fiaQtaêía, paK.
hüög zwlsõhen beiden PORTO ALBGRE - ,.:' ,...� •

Leeadern zu dienen. Folgende sind die Mitglie- .. i '; f'aA16.
der der Abordnung, die � � �

BaI 80S '6r-

den Staat �io Grande do i ,':!':'::'da:
Sul bei dem 1. Nationalen I.sato. 1Uoi� GiedrOlf...
Kongress der Banken in ..,., GOI .s. w.. 6U:. ele
Rio de Janeiro vertreten : .0....,. ••• _ C11808
wird: Dr. Walter Verner ,,,r�teDiu. V...

CURITIBA � Die Staats- Hack, Dr. Ruben Bento i ...�iiJdicadO. 111M lbameàI. GUIo

depulierteó-Kài'nmer wiess Alves, Osmar José Martins lht!IoéB e� ... _.6$ro
das Veto;d�s Qouverneurs und Gabriel Candido Ata-

, aula tiaIDCiadà 1J!!e"e.dde� r.ç:.===::::::::.::;;:;==::::::=:::======::;�gegén die crhoenung dér néisio. lIIioa.
, (1ffi ][ tU

- , -

N
li

Lóehnê 'dêr Siáatsbéatntên II ln\ lO> Em:> 11r A 1I:!iW Á\N· Il
ziutit!êk,· sódass âfiiUneh- L t-' E k" I U 1lJI�. rut'tJ ,a

.

l1J.VllßU� il '

niêô ist; dáss die Lohn-er.. US 1ge. ,C e H M�DICO CIRlJRGjA.O li
hö�l'iung-, �i� .a�_r �t(Jat� Graf H e i Jj z wird von ii �ormado pelas Facuidades de Médicina dás Univer- li
kass� .tn.b.n.alhcn . m�hr.. als seI'nem Freunde nudl' an- ...,,--...---...-----.---- ...-----.......----=., !I d )' ii

- ...
K -

r,--------·--------···---·------l':1 sidádes e Colónia (Alemanhã ê Pôrto Alegre .:

���t�r"�:�d�e�t!��y����� :i�h:!���d;���e Ic� w:�� li C)fnica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta II II éiRUROIA:_ SBNHORAS _ PARTOS _ CRIANÇAS B
ii

s�m �onö�, ..�e�ts{rueItIfl wie sagt man --- also eine II bo 11. •••• illl CLINIC� �ßRAL IIwIrd,· as PrOle t stammt Schen frage. Hoehr zu! II MODeRNA B PRIMOROSAMBNTE INSTALADA II !l IIvon dem Abgeordneten Wieviele Semmeln kannst II A �elhor aparelhada em Santa Catarina li ii
. Longa prátiea em Hospitais Enropeu iiAgöStinho Rodrigues,

o

du âuf .nuecHterneil Magen II Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" II ii Consultório e residência: ii
essén ?.. li f! ii .lll., , j O I N V I L E I· '1 Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
,Graf Hei�z denkt Idnge H

- -

ii ii • i!n"ch ....ndllch sagt er zoe· �"_...---_---."----_-..-_-...- ...._.-- ...-'---_...I.J II CONSULTAS·. .1CI . Lo, ,�-----",--_.""" ••-- ••---.__ •••_ •••__._.__ ••• :::;io" :! li
gérnd: "Nil, �ch meine h�lt; ii Pela' manhã: das 8 1/2 ás 11 horas H

,
Vielleicht drei!" It ii

�EATER (Wests�hwede�) ,,"F,aIsc�", fleut si�h Rudi, Ö ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A II Pela tarde: das 14 1/2 ás 11 1/2 horas ii
- �ut zur recrJ�n �elt denn wenn du eme g�- LOMRRIG·DElnA MINANCOßA ii Atende chamados lambem à Noite li
bGewles Ndelr fuendflaeNhr.l.ghe gke�sen hasht, hast MdU ra

II n IL . .JJ
unnar

.

i son in er a e eIDen núec ternen ageii �-:::=:==--===;:: - -

80n SeiHer. Als sich ein mehr".
.

.
, Vermitugo �ua\'e é de prolltO

1!!I1
..

IIIIiiII_1IIIIIII!1riesiger 'Steinadler auf "Glaéózend wunderbar", e_íeito Dispen�a purgallte e dieta!
seinen elfjaehrigen Bruder lacht Hei�z und beschliesst, SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
Boerje stuerzte, sprang sofort diesen Scherz zu ME o n. t, �, 3 e 4 ,- HBO 30
Gunnar ohne zu soegern verwerten. Proteja a saúde dê seus tilhos e a l>ua própria!
das Tierri an. Erst nach· Er trifft seinen Freund Evitará muit�s dottt1ças e poupal'à dinheiro em

O 1.11·0 O O Idem der,' junge siQi auf Nutzi_ und sagt" "Ích hab" <feiriédios '

die Schwingen des 'Raub- eine herrliche Scherzfrag�. Compre hOle mesmo ulna l.OMßRlGOEmA

vogels geworfen haUe, Wie viele Semmp.ln konnsl ,
MINANCOU- para b seu tilhinho.

erhob sich Ider Adler; griff du äuf nuechternen M�gen E um produto dös Laboratórios Minaocorá
aber erneut an. Noch essen?" I

� J OI N V I L L E --

Zweimal mussten di« bei '''Zwei vielleichl".
den Jungen den scharfen Heinz erbieicht. "Scha-

..

' ..
Krallen des Tieres wider- de", sagt er, "wenn .. du ;;.'I,i=i!!!I!!!'!�!!!!ii!llm�S;;;;;;�!-III!!I�-.!!!'!IIl!l!il!iSl'�stehen, bis sie in einen �rei g'sagr haetlest, baeU', I O R J 1:":\ RN' SO;- LT E RWald f1uechlen kon�ten, Ich a wunderbare Antwort irI

· y ,)
t:.

!

_ wo sie in Sicherheit waren. drauf g' wusst,!" .

1.1 , . I ClRllRGlffo DENTISTli I

II==========��'=�,=='=='='�I:II Obturações sem"dôr
Apotll�ke _�'So'Jl 11 _z" 'i

I
•

I
iii

II====�==============;;;II i!i;_!iIIiEi1liEiEi!!!===IiEi!!
.

'iE!!lllliElJIEI!IE!IIli!!!lIm!El!li!iiimlEiiiilliD iIIiiI_..ÍIi Ii__..... �-1IIiI

Wir teilen alle Verwandten, Freund und
Bekannte mit, das es den Herrn Gefiel, unsere
Tochter, Frau und Mutter) ,

llka Bärwaldt Eggerl

-

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
dIRUR(HA DE SENHORAS.

Erhoehung der
Beamteh Gehaelter

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

c o n s u It 6 r i o - Av. Mal. Deodt>ro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384,

EinAdler greift
Kinder an

Das Symbol der Réchtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die. Sie

am best�J1 zu den geringsten Preisen bedient.

- ", �",. cU.JJ..tlddV -l1('

ao "11Vd VN ",

.,

;f;�f;' op 0C8 o

"A��
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, ,mnb'8.6tj

�"m8d
o��uV'J
�J.hW

JABA6UA DO SUL

Moderóíssimq "Airotol'" e'limina qualqúêr trepi- m
dação e qualq(Jer sensação de dôr. III

MEDIKAMENTB UND PARFÜMeRIEN

-

CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

Consultório: Av. Getulio Vargas,' 198
(AQexo ao Depósito da Antarctica)

\

,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



('
COr,RREIO DO POVO i- • SABADO, DIA 12-11-1960

•

�.&. _ .•����H_"������I�����"�� :E-'DI�AL'Vl.Laç,'Q'O m' r .: 'o'�n j't 1Q)
'",' " ' ""," I

; I� , I'"

.0.Dou,l,or Ayres Ga a Ferrei�a' �:pMe'l;o, Juiz li:,,' 'JThr�".' ,Mi1!Ilflllll ' lD)alrrt[o:� �t r.� ÁYZê,Ve�� a ;
P;;'o pré\;:nt�' ;;���'con.

de DIre.!Jo, '1él·!l.C9ma�ca d �'Jar.agua do Sul, Estado R, í
'

"
','

•

I
�" ' .... ,.", <

, '" • "'-" ,,,..iii! vldados os Senhores por-
de ôante Catarina" Brasil na forma da Lei, etc,,' ',- ,II, ,- ,,:.�',:,, ,"' • � -, .

• .._a�.aA "!!I, redores de cQ,mproventes"
, ,:' " .',' ",,-', T, ."

""11� '.�� "�'" iR '
. '1 .,., I:� . �,.�� -. ' '1IIIido/pagamepto do ADI-

,6 J rfpZ, sabelna'Os.,que o ,�esent� edital ...de c�t�çap, UI
" •.••. ,

.. ",

, , " •
, ,

" , .' ': 7•• , ,. ,. '"
•

UI CIONAL RESTITUIVEL
com o prézo de trinta (30 dlas, virem ou dele ,CO" I" ,

',.", ,

,'" ,,' ,:' I .)
,

';,'" [ .,) I, '
•

,

iii criado ela U{ n 1474/51'nhecimento tiv:erem, .que p r, parte de ,ELEOD0Jle> ", .,�." ror,>, li .'",,\ I f , .....'.;U. '''''::�''(P(I';. ,,, ••.• ;"'! ,'"'' "'11 'RII eférent� ao( "�Xe;Cici(,' d'Iö,'ENTO, e sua, mulher Ih� fOi.,rI, ir-igida a ..petil'ão"do 1"'1"" .,1
,

. Oomcescrítõrío nesta CIdade a Av·IMare9hal .Deodoro 11m' �91'õ.Cl '

...,
e

p i:» <:,..' , .. , :" 1 ,�� I'. "l,r I, " , �. ,,' , ." f,' I' �( '"""!f ri U", a "se apresentarem

t�0��segU"n!8�1 ':1(':'El�1 j , Ã:O' :., '�(�. !(>'!." dá F?ns,�,qa �o� 1�2, p.�ra �e!ho�,.'8e:Ti�_);J�'1.�" �[Ji��;���s; lill,nesta
CoJei-?ríà munidos

,. ··..
E

3,
S" D';?I'�J i}.r,��çD' ,!}'.,., d

' r,-' t ': e
d m mantem estre,Ito interêâmbío JUdICIárIO com OBr,Eaceítörios, g dos respecnvos-. com�r?-

., (J'i, ;cmq •• ,J' hi' u�;""�' 1r�ltQ',S'. a �,Qma,rc�'1\ �
IR'

,
"

'. �" � "':1�,' , ( ,

, g ventes
.

para , necessene
J,a,ri;l�ua do; ',;uL. ��m í �11 ·ODQ.Rq� B��!O,., ef,�}Jé!, g dei Advogttcu:( 1,DR.' ,HERCIL10 .. ALEXANpRß DA IJUZ; _,

� substituição por,TlTULOS.mullier�.l-' �r.a�ll�,...çg�, ',r��,ld�Qtes, i � dQ�lclh�da� h�1J1 1,'1
i,'

'
" êde

'i !I�
J

. -1':'11;\ S- !,'iF', I , • I," ! 'd '

C" 1'" tã
"

, II DE OBRIGAÇOES DO
��TOl(ClDA, rieste Municipi? 'e Con;tarca, a!ravés , ,com .s: e .em omVl, e e, a? ranCI�Co', o oll,' es ';�I!l',1 REAPARELHAMENTO
_fIe se,u, ba,s,taute 'p."ocurÊl�9r, Ädlal!;tie 1a��,��� (m�tru.-:: :lil}\;J�,ondIQoes, .. de, I:tambem" raeeítar.: .causas .para aquelas Co ': iii ECONOM!CO ou para de-

�eÄt�·,p����6a��l13s�:�!�)d'é"a���1:dCa�·�r:�to s�� 'IP.�:, , ínárcas�-'senr miiiores "ónus parã';-Beu�'co!'ristituintes. ' :.ml!! voluçäo, em, din.hei�o das

o 9
.,

, '. ,,'. ,I' ,,' '
, ,I ", j" ., '., ".1'

,

. quantias que enngtrem o

ß., 15" com escnrono ,al Av..Mal. Deodqro, 2�5, 'õ·." 1_1I==lml!!!lI!=1I
'

I ===,
•

.

'

I" I!' total de Cr$, 1.00000.
nesta cidade, para 'expcrre depois requerer o segum-j 1ll!Ei!!E;;�I!Bt,_I�-"-"7!!!1111,El;..-r_iliiiiiiiiiilllE!, !,: 11.!iI!!I!11i5al11!l!lll1 .':!ii!!!E!� , .. '-'

f1, J
'

te: - Que os requerenres possuem uma. área -de-terra! '. .'
. . - ,,".

.' ,8; •
;

t Coletoria Federal; ': d�de 885 ms2. cujas caracteristicas e confrontações se

I _,_ "COrrel'O d"o' Po'vo'" J
'

d S I 8:vê no'iriclu�o "CROQUIS." doc: nO 2: são as seguintes; I "

I' O 'M' 'U DAS
aragua 'o u em 11·60.

ãO"Ntitte'töttf3'2'ms."êõm"'à Rede'Viõçã-ó Päraná 'm I''-'''H:'
'

,ES''''''
I

.

'" um,·-jornal' a.- _'

ALTIf:.l'O PEREIRASanta 'Cataljna, ao 'Sul' cOm 27 ms. à Estrada Ge-
"

, IJ t, , serviço do povo
ral,"a Lesle com,,30 ms. com Raul Marcola, e ao tu' I I

Coletor Federal ;
Oeste com 50 ;ms� com, Alvaro 'J ß'ertoli. Que esté1

. oe PESSOAS 1 ��� cq�j 1.'l'IIM L 'I' ,�, 'I'hi.
área �de '885 ms�t o's" re'querenies possuem a mais de BOM RESULTADO 'O' POPUW ffl'utifé�';S� �;�
20.:i=ln.Qs,· por si e seus antec�ssores, posse mansa DEPURATIVO ' P ra ç"�!e p�ssifjca s.emdnter,rupção, contestação. ou oposij

914
Ornamentais

, gll'ção, d� ,qUe;m qu.�r) qu� ��j,éI, possuindo·a' ,com inren- EliX'IR ' 1"-'--'

ção de ·'oaoo. Acontecê por�m, qUe'" alem'. da posse
;

,
.

'.I;' "." '.�,; O Dootór,r Ayres Gama FerÍ'eir'a de' 'Mello
desta área de 885 ms2., os requerentes possuem des· a·1IfIJS ATAU'TUe' 8B8IIIS. Lara�fejra�,'iJ>e. Juiz de DireitÓ" da' Comarca de Jar-aguâ·do: Sul,!
ta área, o ldominio de 300 ms2. mais ou menos; con, 'O Pl...... 8ar;o, o 'CofaOio:. ,-cegueirO$" Ka-, E$t�-dOl d�, Sania, Catarina, na forma da lei, etc .. �
forme se faz' provas com a Escritura Pública,' devi- ._malÓ,�o. Pulm�, ,e P... l kiseiros, Maci·

. IF,A:�.SA13_ER,a todos os que o.present� edit111.

damente Regis.trada . no Registt6' de" Imóveis desta produ 'OonM ao. O....�ID" eiras, 'Jaboticéll'". com o prazo de 10 dias; firem,' 00. dâle conh,eci-
Comarca, de MARIO .TAVARBS DA CUNHA MEL- '''I'l10, CeIÚêttÍa. Qued.�do'Cabe- beiras, etc. Ro- menta tiverem e interessar" possa qoe, findo o'
LO"sob no.. 20,,377.-J:,ivro 3-1, anéxa, Que assim, se

lo Aftem.... Abortos.' seiras, Dahlias, menQionado\prazo, hâ de ser arrematado por quem
encontra" perfeit-amente' configurado, com' todos 'os . . , Camélias, Co- ,mais dér e D)aior lance oferecer, acima do preço
requ�S1:0S legais, e a seu favor, o USUCAPIÃO EX

,.

CGnSuRe.m�. - ,'niferas, Palmei- da avaliação: em' frent'e' ,às portas do Edifício do

TR,AORDINARlO, da ,área, de 585 ms2. de terra, que
'e... P�pu ••" dePJo!,e ..wo las, etc., �tc. .� For,um, no dia 18 de novembro vindouro; às 9 hs.,

a possue'excedente�enfe' de sua escritura, tudo de- ELIX IR 914 �.. 'o m6vel pertencente .ao executado CARMO BRANDT, e,

fe,nido:J.lp Art. 550: do Código. Civil. Que pretenden ' . ,. ::>eçam CatáTo-- que foi penhorado nos autos da ação executiva
do legalizar 'a� sua situação de fato,' da área de 585 -.,....._., Apact.. .

go Ilustrado

I
que lhe mo-ve, nêste Juízo, a firma COMERCIO E

ms2., os 'suplicantes na· forma dos Art: 454 a 456 do coma .. 1Ic6r. Aprovado coo
"

INDÚSTRIA GERMANO STEIN S. A" móvel êsse
CPC.j,requer a V, Exa., a -designação de dia e nora, � euxUlal1tO tratemOfttO da St- l�opoldo Seidel abaixo desc�fIplnádo: ,l"".t':- > , �.:" �

��

para .que com as testemunhas abaixo arroladas; que Plus e ..REUMAtISMO d. m...
, ' 1) ..:_ UMA BALANQ'A;,' marca" "FILIZOLA",

deverão ser'eiladas?na forma regular,'proceder'ajus· •• od�,=-- pe.o,D, N S, p, Corupa ..

'

tipo L - N.171199, CARGA MÁXIMA20QUILO-
tificação. do, alegado; epós a qual, dev�rão 'ser' cita- • ---II GI{AMAS - pI,VISÕ�� )?E ,�� J��M 2o..G:RA�ASdos os atuais confrontantes e suas mulheres, se ca- . ,

- em b9m _ est�(,io' de _cons�rvaçaof ata_lIa.dil··emsados forem e por Edital, os' interessados incertos
" Cr$ 8.000;00 (oito mil cruzeirosl. ,"

. .:t? .

- �,!
para cantestarem o pedido no prazo legal. Requereu- Dr. Waldemiro Mazurechen

.

Âssim;será a' referida baíanç'�- ârl:�ui�tad� 'i>o�do a notificação do Orgqo do Ministério Público, pa- qoem mais 1iér. EI mäi.or I lánce-,'�oferQcer
.

al��"Qóra intervir em todas 'as .fazes do pröcesso, no inte-l 4J&S& DE SA.UDE,· ,

valor' talaI da-avaliaçao.:O referidó bein: pe-iihoradQ.resse da: Fazenda, Nacional e "Bslädual. Que pelo Roa Presidente Epitácio Pes'ôàs Ne, 704: poderá ser examinado, por ':qoein.-, hitere'sse' :tiver�exposto, pedem os suplicantes, seja' julgada proce· '.
(äntiga residência.,de Emanuel Ehlers) nêste Jufzo� E para' qo'e: ,chà-gue aQ��QDheeime-ntó'dente�:a presente AÇÄO DE USUC.õZPfA:O, a fim dej de ;.todos, foi passado o presáiite' ;à{iitâl, que serli

ser· a' sentença declaratória' transcrita no Registro' 'GHnica geral médico - -cirurgia de adultos e crianças
afl'x"do' no local' do' cos4-u�m'e,"" a�ii po'rta'.s' do'� E..J1·fl'C·1·o.·Ctt t t h

.

d' d' - Parto!' . Oiathermia Ondas. curtas e Ultra-curtas n "'. -ti

ompe eu e .e as es emun as 10 Ica as', sejam ou-, .do For'o'm "-e publl'cado � pe,'io',' �)ornal ,.IQc.:a.1 �Cort�e'l'o";"da 'P t t p'
.

t 'd ',' d" "O'· H 1ndutotermia. - Bisturi,.tlétrico - FI�ctro-cauterização •

vi s. ro es a ar o os os melOs e prova em 1-1
, I� 1.:�Raios. Intr�ermelhos e aluis. do 'Povo". Dado e passado.;n,eetä�cidád.é,�de· J�ú'_agoáreito permitidas, inclusive, por vistorias etc.; dá, à; do Sul, aos vinte- oito dias .�"mês"ãe ,'ou,tubro;.de

presente eausâ 'o' valor'de' Cr$ 2:000,00, Néstes ter- mil novecentos e sessenfa.,-cEú/:�Amaiiêu·:;·Màhfud�·mos- P,_. Deferimemo' (söbre estampilhas estaduaiS no, ,.;:::==�;'::::::�=
' =:::==::::::_:_::::::_":_�='

.

�=� escrivão,'".o subscrevi. (al',' A,"v. !i�_,f,�.,G.,.:.�.·m.. a,,=.' F.,e.,.:r.r.,e., ir.,;:a, dêvalor de Cr$ 4,00, devidamente' inutilizadas;." -o"se- i( ,-
.

., '11 fi �"!o!._�.-_ ."

g�inte�: Jar�guá do ,SUl, 4 de Janeiro de 1960 .. p. ",1 II R'epr''eseotaço-es'
.

VI-tO" r' I-a' II ��o�'��:�i�:'l"�i���ofê"_� presen tecõpià confér�

(a) Reinaldo Murara: Teslemunhas no verso TES'I'U ,I
TEMUNHAS: 1 ,; Luiz Sartti, brasileiro, digo, italiai ii .'

DE' II Jaragoá do Sol, 28 de ootubro de 1960.
no, residente"e domiciliado' em Retorcida. 2', Pedro 'I ." 'USI. fl.. D I � _:& II', "

O Escrivão: A�ADEifMAHFPD
Garcia, brasileiro. casado, residente e domiciliado em I· a _ � l!i "" R II _�_, :..�.....;,.._.__ .

....

Retorcida. 3 -, Alvaro ]. Bertoli, brasileiro, casado,: ii F 315 II (F--;"'-"'-.-----:-----.-------:-.-.--_-.�-:�
comerciante" residente e domiciliado em Retorcida. II Av. Marechàl DElodoro, 1-7.3 . Cone,. Ii il,il ._. -,-,.a #:!!t'I.'

.

ue #:!!til U �-.... iii.'
,. r. . ,II JARAGUÁ DO SUL Santa a'arma "II • Si! � � � v !j a

Em vlrtud� (la que cita e chama a lodos quantos ii .! ii u
�

- li
interessar possa e direito tenham �ôbre O imóvel' ,I' li II '\ -" JARAGUÁ DO SUL - I!

tequerido, à virem no p)razo I�gal, alegarem' o que, 11ft. II (!II, '.. ,i·.1{ulgàr.em a. be,m dos seus direitos, E, para qtf.t cqe-' i, ,
II . Medicamentos e Perfomarias

gue ao conhecimento de todos e ningu'em alegue li II II -- Simbolo de Honestidade lii�n'or.ânéia, manda expedir o prese�le. edital, que .se·, li II li Oonfiança e Presteza ii
ra afrxi:ldo no luga� ,d.e cos!�me, publicado pela Im- II !! ii .

_" '. �. qúe melhor lhe atende :
, !�presa. local e no. Diana OfiCiaI d,o Estado. ,Dad� e. il !lI

,I .

e pelos menot'es' preços
-

ii
passado nesta Cidade d,e Jardgua do Sul, aos Vlntei II "c li 'L, ,.. . .li.

e seis dias do mes de outubro do ano de mil nove- !l 'i! \k::::=:::=::�-=!:::::===:========-�:::=--=::::"I
centos e sess�nta. Eu, Amadeu Mahfud, �scrivão, Oi ii '.. ii
subsdeví. (a) Ayres Gam� Ferreira de Mello - Juiz �l ii �!!!'!!!"!,!!!!D�r!!!!.!!!'!!!"!F!!!!r!!!!a!!!!'D!!!!!C!!!!I·!!!!SC!!!!o!!!'!!!"!!!!!A!!!!D!!!!t!!!!!onl·o· Picel'oDe '.

de 'Di'reitö,
. . �,

'. li II
; A presente copia, confere com o original; dou fé., 'ii '.

.., "ü-' ':M�.lD:m:co - - - - - , - - __ .

.' .

I li II' Cirurgia Geral de adultos e crümçab - C11-.-
Jaraguá do Sul, 26 de outubro de -1960." ii ii nica Gl'Iral._- Partos � Operações -' .

, , ii li
O Escrivão '

II II Moléstias de Senhoras e Homens.
AMADEU MAHFUD li '--li �

.

-Especialis,a em doença�/ 'de crianças
! ; II ii Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'�=�=""""""""""=�,'!i ,_ '(Clara Hruschka), das-9 as 12·hs.: HOSPITAL

I'· Mar"qu'e encontro com seu bom gosto ii RURAL WILLYS JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. .'
,

il ..
' GCORlUPÀ - �AN�� CATAlR][NA I

pedindo para aperitivo a Velhíssima II '

.. agua:pdente In.pca, ' ii ;l;1àiEl1!!!ã!I " ;�ies1"==!�.u:.:.GíS!ilS•• : e&11!!i!ii!i1!

COSTA
II Maleitas, Tremedeira ...

'

I! II - OURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m·JEEP WILLYS
!! I! "Capsulas Antisesonicas. I,
II CAMINHÖES ALFA ROMEU FNM ii I M inancora"

.

H
II TRATORES DE ESTEIRA, li, 'I Em Todas as Boas J.1"'arm�cias 1,,/ 'm
n MEIA ESTEIRA E DE PNEU ii Iii É "uIIl produto dos Laboràtórios MINANCORA.U'II I' III '

II! 1M,PLEMENTOS AGRioOLAS v

Iii,'"
','.' iiiI� - Join�ille - Sta. Catarina _,.

,

:'" III\� ._ __....__ _ _.__...__..,._,_... .. .J} ;;,--,·-I·-III!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!l'.......II.......';..,_",GlI!!!!lIIl!!!!!!!!!!!!!!:- m� __. __ . _.__..__ _.______ """""'_ _ ;�......... üiiiiIii1,_'_u.

A Velhíssima aguardente ,marca OOSTA
é encontrhel: nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar
Rodoviário, Cine Bar e C. A. Baependí.

Velhíssima aguardente marca GOSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

Fabricada e engarrafada por
Manoel F. da Costa S. A. - Comêreio e Indllstrla
Itapocuzinho

.

- Jaraguá do Sol - S. C.

----------- -'-- -��---
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Autregesilo de Atha,yde
Não era uma idéia feliz povõ, as forças .domínan

a da fundação de um nó' tes na parada polínce.
'

JARAOUÁ DO SUL (SA�TA CATARINA) NO. 2.109 vo partido politico, Logo Mas. não estou' ebsoluta-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
reagiu centra ela o bom- mente seguro de que re-

Centro Culíurai ='"'1-'--,------------
senso' dos lideres' parrldã- riam vencido, sem o apoioo

�
rios que acabam de ven da poderosa agremiação

OPA I S cer as eleições. . que lhes servtu de ba-

de Jaragua' . do Sul '-', Nãoéra um despautério, Iuerre. /',
. por exemplo, que a UDN x

repudiasse a sua legenda,

em.'
,

'. forDlaça-,0, Acldentou·se Glaa MUller: - acalorada discussão entre depois das lutas que, por
Um novo partido não

f' Ih d
.

f? eliminar, ia qualquer outro
Sexta feira, quando en- Hartwíg Behlíng e outro" im, e eram o trlun o

..

Pol dos existentes. Mesmo
Na aludida reunião es- cerravamos a edição Indivíduos que o, provo- OIS, então" é no vértl-

que. os atuais chefes -ude-
tará presente o coordena- anterior, chegou-nos 'ao cavam. Da' discussão ce de sua escencão que um

nlsres concordassem com
dor Geral do movimento conhecimento o acidente passou-se às vias de fato, partido se declara falido e

o sacrifício de sua legen-
À G U I A B n A N C A de d,e um dos fun.cioná.rios tendo um dos agressores resolve dissolver-se?

K da, outros retomariam' a
Spnta Catarina ônr. Nor- da Empresul GIga Mül�er sacado �o revólver, e x "gloriosa bandeise.

.

berro ôlmm, além de 'ou· fôra �nvIad,? à, C,�sa. C� um dos.dIsparos.acertou Ninguém ignora que um Esses assuntos não ce-

tros líderes esrudentls. mereíal de J�ca Ríbeí cocha díretía, alojando-se dos Ierotes da vitória ude- be às culpas partidárias
A Comissão Organ lsa- ro, à Rua RIO Branco, .a. bala em- certa protuu-: niste, àern duvida o maior resolver. Quem diz é a

dora, por nosso lnterrné- pa�a .um CO�li1erto 'de dld�de, o
o
que obrigou � de todos, foi o prestigio messa eleitoral.

dio formula convite a lo- fUSIV6IS. Subindo por delI�ada mterven.QãO Cl pessoal dos candidatos. E o que acabamos de
da é! mocidade Ieraguaen- um� escada,. procu�o� ru�g1Ca ,DO Hospital São . Ienio Quadros e Carlos ver, a 3 de outubro, foi
se pare honrarem com seu apoio com um� da.s maos José local. Lacerda constírulern, pelo que a maioria manifestou,
comparecimento os trabe- num, c�no ,eXIstente .n!'- que individualmente re- pelo voto o desejo de
lhos da reunião. P!1red� externa. do e.dill- presentavam aos olhos do continuar udenista.

CIO, onde ,tambem afIXOU .

---------- o cinturão de segurança.
Para um esclarecimento , Lidando entre diversos

mais sôlído à nosse rno- Papa' Joa""o XXIII fios, teve a infelicidade "Prova de eficiência" •• " 500 NO M E A ç Õ ES!cidade, "Correio do Povo" de receber contacto com
(ará uma breve esplane-

8 b· a baixa tensão, o que Carta no RGS levou MAS NA-O EMção das finalidades. ex- sagra . .ISPOS; obrigou derrubar a es- •••

cenciais deste movimento cada, alim de se ver livre 14'

.. que terá sua organisação um' e'" brasl·lel·ro da descarga. Giga, certa- anos p�ra chegar SANTA CATARINA •••
nos moldes de uma So- mente confiava na mão
ciedede com personelída- que segurava o cano e a'o destl"natárl"o O P íd R úde Juridica. Será dirigida, CIDADE DO v_ATICA- no cinturão de segurança,

.

I
resi ente da epu-

por um presidente, um se- NO - O �a�iiI [oão �Xlll, no que foi Ilmeninelmenie
blica, sr. Juscelino Kubi-

crerério, um tesoureiro um dando c �,e � I to humll.de,: infeliz, pois nem a mão
PORT0 ALEGRE. Só- tschek, assinou já tendo

conselho fiscal de trels mente a ajuda celestlel
conseguiu s e gur a. r .. Q

mente quatorze anos de- sido publicadas pelo Díä-

membros, p�los progressos·
o

de seu
corpo, assim, como o 'RlsAo' DE VENTRE Pois de haver sido poste rio Oficial da União, an-

Tem por finalidade pri- remo, cel�brou. �oJe o. se- cinturão fez partir às tõ
da nos Corretos de Por- te-õntem, 500 novas no-

mordtel. o Movimento Á· gu�d.? aOlversa.rl,o de sua I fivelas projetando o Si u
ES' MAGO. FfG4DO E IHIEsrums to Alegre li�a cerra che- �eações dos. funcioná-

guia Branca, li. formação .elelçao àQ Pontificado com
o

'

hã D
s. gpu as mão� do seu des· r�os para os dIversos Ins-

'intelectual da mocidade, a consa'gração de oito bis- CO!P ao c o. !> aCI- Proporcionam bellHlstar geral. iina,téjr,io,.!>. advogado Caro tItutos de Aposentadoria
dando.lhe amparo na' for- pos',na Basilica de' Sã o

dente re�Ultaram luúme-
.",il'ta d' +!i d

. los MauricIo WetlIang da e Pensões (Previdência
,

,
-

. rOB f e rIm e nt o s, com JUIJ.'II m ...a, !ges�O. escollo 'd 'd 'd S 'C
'

Soco 1)mação do caraçter e
.

da � e � r 0, entre eles '! Bra� fratura de braço e na ,�i9nam o fígado, fegytaft. Suo I� e e apta ruz do
,

la o

person�lipade', assi�'find� slleno Carlos Schmltt. .,'

cabeça, estando hospita- '
I zam as 'funções do - Felizmente, como se

lhe a educ<lção e formgfJ-
' "A boa'providência con- lizado o zeloso funcioná. A Carta está selada verifica, não Bão atoB de

do
.

o espirito do jovein centrou os votos dos rio da Emp'resul' . tes.tamento do Gôverno
para a vida, respeit�ndo

I
me�bros do Sa�rado C_o- com

.

Cr$.; 0,40 tarifa vi- do Estado de Santa Ca-
a liber<;lade e n.ão esque" lé�lo d! Car��als neste Ir- Hadwll B,hIlDI ba'leado: g�nte em ,?utubro de 1946, tarina. Trata·se de 500
cendo a imorlalidade da mao deles, Ja de Idade Santa LUZIa foi palco de quand_o fOI colo�ad� nos funcionários' novos para
alrr.d.' .

.
..

'

avan:çadä e de estatura ver- " C_orrelos, � co_n�em mstru-
cargos na Previdência

OS CC (Centros Culiu. dadeiramente modesta", di�

f
- w' w """' w w -- w w---� .. ":-:.:':".- _,.._ .:,..

;"'---1
çoes do, dlretorio estadual Social

rais) não podem, fazer ob' se o Papa sobre sua pes- do PRP ao seu filiado so·
o

jeção a religião, raç�. ou soa em sua homenagem C O [ I-n I (" bre as eleições para go- Com a palavra o PSD
cor polifica de seus sócios. aos novos bispos.' � .),' .

. �1t,:.I � vernador do Estado e AS'I de Santa Catarina.o.
Os élssociados são de As&inalou

.

o Sumo Pon- � � sembléia Cons ituinte que
'

ambos os seJ:Cos, tendp lificeque'duranreseusdois--- I'" -- --_o se realizaram em janeiro��
ambos os mesmos

.

direi- anos como titular da Igreja . Dr. feroaAdo a. SprlllmBnn .1 S C I M E M I D
de ,t 947. Cure seus males e poupe seu

tos e obrigações,
'

.

Católica' foram criddos 38 bom dinheiro comprando na

.
A mâneira ma'is empre- c a r d e a i s, acontecimento Tránscorre em data de � E"sleve de festas no dia FARMAGIA NOVA

gada pelos cc 'para' in- único nos' anais' do Pon- hoje. mais um natalicio 10 dé oürubro do corre0 genro Verner Vasel e Ei-
fundir em seus' associados fificado romano. do distinto ,cidadão te 'o"cUslinto casal Geriet nerina Nizer, filhos diletos A que dispõe 'de maior sorti.men-
sua base dotitr,imlria é ppr ',Acr-escenIÓu que os ca- sr, .. Dr. Fernando A. Maer'net'e Erica Franko- de Alfredo e Mária Vasel to 'Ia pr�ça e Qferece seus arti�
meio de palestras nas reu- deais foram "escolhidos Springmann, nesta cid·á· w;ack Maertner, cem o e Alcide.s e ,Isaura Nizer. gos a preços .vantajosos
niões da sociedade, eIl) em todos os confins da de.

I nâscimento de uma robus- .

Rua Mal� Deodoro 3 • Jaraguã
'pregando-se tainbem com Terra, diferentes de origem . Caráter integro,' cora- ta. menina a qual na Pia Foram padrinhos no ato :: - - - - . -

muita frequenCia a impren- tôr � tradições regior.ais", ção bonissimo, gOza o Batismal recebeu o nome Religioso e civil por par-
�a falada e escrita.

. o O ponto culminante' da aniversariante de sólido de',Myrtes Sueli. te do noivo o sr, Alfr�do -:-,---------,. A primeira reunião,' para cerimônia -de três horas e e amplo circulo de ami- ,Correio do Povo cum. Vasel e Sra. e por parte Jaragu�ense!
a formação do Centro 46 minutos se produziu zades em nossa Socieda- �rimenta a pequerrucha da noiva o Capitão do
Cultural de Jaraguá' do quando o Papa colocou de.

'

juntamente com seus pais Exercfto de Curitiba sr.

Sul, será realisada no pró- su� mãos, sôbre os bis- Ao eminente amigo e c:O� votos de perenes fe- Paulino Araujo e Nerina
ximo djà 20, domingo pos eleitos e os encareceu aniversariante, enviamos li.cidades. Araujo.
vindouro portanto,' as 10 a' "receber o espírito San- os 'nossos efusivos. cum-
horas da manhã, no Gi- to". . primentos, ' associando�" Enlace Mizer-Vasel
násio São Lijiz, gentil- O bispo brasileiro Car- nos d�sta maneira, às
mente cetlido p e ,los los Schmitt, irá p�ra a demonstrações de estima Realizou'se dia. 29 de
RedssinOs. Ir.mã,?s Maris- Diocese de Dourados, Ma- e áfeto e amiz�de,' de q�e \ Out�bro o e�lace malri-
qas para tal fmahdade. Jo, Grosso. s.erã alv� no dIa de hOle. �oDlal dos Jovens Sar-

.

,

'. '

C· o R R E I O O O ,p O' V O
.•

ANO XL' - SÁBADO, 12 DB NOVEMBRO DE 1960

Legenda' Udenista.

Entusiastas represen
tantes da mocidade lere
guaense, .rendo a frente o

jovem' Adernar Wolf, se

cretariado pelo jovem OSó'
rlo José ôchrelner, estão
trabalhando intensamente
para conseguir traser a

Jaraguá do .sul um Cen
rro Cultural, nos moldes
de um já existente em

Iolnvllle, e outras cidades
.

Cetarlnenses, denominado
também de "Movimento
Águia Branca" ..

\

4e BOBERTO III. HOBST

Correio do Povo cum

primenta o novo casal
embora tardiamente .com
votos de eternas prospe
ridades .

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

Seja também sócio
da AJAN, é procure
encaminhar á mesma,
todo -pedinte que en

contrar e-m busca de
caridade pública. '

PARA FE;RIDAS,
E C'· Z E MA, s �.
tN:FLAMACO�S,
C O C E ra_A·S�
F fi I E' ,. R AS,

_'_ES_·P=,=N=H=.A:::"S=,=E=T·C::i::!J' •

titàs f DEMAIS

U'fCÇOfS D'O· ,.

�=================a� ,

.

Exijam o Sá.b�o \
(lhrel R_trldl)

Virgem ..E,$pçcialidade
l'

• _

'

Ola . CXAe W·lE1rllEl lINJI})l[J§1r.llAl JOllJlllvUle
,o idea! para cozinha, la�anderla, �. lavadeir�, 'l?�rtaqto:c;não d�ve lalt�� �m casa alguma.

, 1 ! '::·f�"
1 I

,

"

•
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