
,

Voluntariado para o

Bqtalhão' Suez
'

Em éu�primento a determí
nação' do Exmo, Snr; Mal. Mi·
nistro da Guerra, a c h a-s'e
aberto no 130 BC, a partir do
dilL :).5 de agôsto de 1961, o

.y. a)istameJÍto voluntário para o

�o/20 RI (Batalhão Suez), para
reservtstas de la. Categoria,
pertencentes a classe de 1940
"ou 1941, óriundos de .Unídades

, ,

na : de Infantaria da 50,. Região
'Ãrtur Müller ' "'BÍJGÊNIO'VITOR,SC�MÖCKBt Sociedade Grjf/c.,A;enlc/�' Ltelil. Militar.

t 'Os interessados dirijam-se "

1======:;:::::::;:;:==t=.===::::::::;======::-:·=;:::::::;============--=--=-=;=7i'�=========;::::::::;==.==::::::::;=====::;:===1 à la. Secção daquela Unidade,
;\

j

J,A1tIAQ-,UÁ .no :SVL, '(San�,a C��arina�,' ,�'�bad<?, 19 d�" Agost:,d� 1�61 "N°. �148 :�d3: :�s��fs��iv�ce�:

m.ai9,r pen�tra�§o rio interior d?' ,nord�st'eJ 'c'a�arine�se>,
.-----��--�--�----�---------

'I,

Diretor:

\
\'

I,

, '"
.

\ _

j ','. ,l
.,<1
.'

� "
,

1r�:n,tat.i\la: ,\de n:��a ',:agr�ssão
a. EUGENIO ., VITOR SCHMOCKEL �

I, , ,'I"

,

, rRtNEu,DE', SOU�A, FOI DESTA VE� /0 'AUTOR BA llRAVATA �:-' Q,'GOMISS.ÁRIO' DE POliÍCIA'
, DE ARMA EM' PUNHO DESAFIO.U, 'CEUS E: TERRAS, -.' PRESO ,EM FLAGRANTE PELO DR.
AYRES' 'GAMA :{fERREIRA DE MELLO, DD: JUIZ, DE DIREITO, DA, COMARCA _ DESACATO A

'\AUTORIQ'ADE,:,�P0RT� DE ARM� ,DE FOGO E E,MBRIAGUÊS,;OS.!'ORIME,S PELO QUAL, RES
PO,NT)ERA' O "eOMISSARIO E DESORDEIRO IRINEU ,DE souzx _', -O MAU EXEMPLO GERA

PRECEDENTES 'PERIGOSOS
,1)

�Nõ,vamlent�'Jara'guá, na Por determinação ",!'lo "Quinta feira, pela ma- a qadeia PúbJica e a' nheíro do preso e do Como já .havíamos dito
noite de q�a,rta, feira 'Dr. Ayres Gama Ferr�ira nhã, éra \grabde ojnoví- Prefeitura Municipal, en- Prefeito Munícípal, na anteriormente ö prece
última, foi '�acudida .por de Mello, Ioí lavrado o ménto Da Delegacia de' quanto se prepat",ava na agreaaão do dia 2, e, a .dente

_ vergonhoso, foi
nóvas cenas' de- valentia flagrante, e será Instau- Policia local, pois altos Secretaria da Mt.micipa';, fiança, depois de arbi., aberto pela mals alta;
e, demonstração de força rado rigoroso. Jnquéríto proceres do PSD" PTB e Iídade Q pedido de fiança trada pelo, Delegado d..é autoridade admínístratíva
de .quem. t�Jn�as ,,','cQstas para . ser o cunhado do PRP, lá compareceram para o cunhado do, Pre- Policia, Ce]. Leonldas C. do Município, e, êste
quentes". ,,'

"
,

".

,Prej'eito Municipal, pro- afim dá dellgencíarem feito, 'Dornbusch. Herbster, foi -devídamen- exemplo, avivado pela
Estava o. -nosso diretor, cessado por crímes de no sentido de ser o

preso]
"

, te prestada. iIIfpunidade - a Delega-
'o Veread.or,�ugenio!Vitor desacato, porte de .arma solto;" A Rural' WiHys, O pedido de fiança, foi " ,(' cía de Policia, até hoje
Sçhmõckel., [untamente e embriaguês, tendo sído chapa, branca da. Pretel r,�digido, I),elo pretenso ,Têm: aí, os leW>res não tomou nenhuma pro
com 'v�rios a:mig'qs no lrineu de souza;,l:,eCOlhidO' tura Munici'pal;' rodou rábula, Clem<enceau 'd'� ",um relato sucinto dêstes vidência com reíerênéía

, ,"BJ\_R.:'DO DIC�r' ,toman-, a eadeía local.. preso.. dezenas de vezes �ntre Amaral e Silva, compa- aoontecímentos.
'

a 'agressão do dia 2 p.p,
�o 11:ma c�l�:veJa/�quando' ,

.,,' :"", '

'

,
,
":

,

- !e'!l, gerando nôvas

��oP�����I�t��9������" CU'ge,nl·'� i"I·�C'·p' 5J"�m'�':"r�'mI-'" '055-U'me :r::s:���d:.,�meaças a

�:'�OQ�,:����:í��,u��e ���: <� ,�. . �'J w. ,.y., I.. I" � lJ
. �Wß�,

,
" o :::::' dfr��o� �u�:n��

.��t!:�',eftf'4p:i��gI::���� rto'dMJ·'f'·a" :_l�'
'

�p�adQr 'na CaAm"ara' MD'ßI!clltna' I' �����i��hmeÖCk:àé:;:dO�'
'. !iir:�80se���re�i);�ri�� � -

'; '� . ,,.' �,-� �I��' .' >

,,', ,'. -'

,

' � "�.!lli:nr��:�o������o;�
...

Buhr,
"

O��bI? M._üller, �
. ; Com', �'v�,lta ,à norma- e;�as Cómfssões 'em busc� 'gislàfivo de nosso' MUQi"� ao povo, notademeure parti

com revol!ers :empunha
ver!-;�:�,�'f-."VI9tor,"BaueJ;" lidade -dos rrebalhos da de

'

soluções, adequades. cíplo. ',,' • , 'as classes menos favore- dos por maos Impunes e

pro-vo�ando com p81��ras Câm a r,a 1 Municipal, de Com o pedido' de liCença No debate, ,das'materia�" 'cidas, onde mais pesa o acobertadas p�lo .:,.faI80
de P�IXO �a�äo,.'a ,:vltlloa,; J'p,ragUá' do Sul', a terceira' do vereador udenista Va- enl'regues ·ã apreciaçãó 'onus de novas t'ributações� mant? de ComIssárIO de

,

da agressao, ·PQr eJe.,�or, ret,lDião' que se', reali�a lerian'ó Zimghelini; tomou dos Senhores Vereadores ,',.. Poli�llI: . . .

,,'
S9U". cunh�d..0 o f.re�eIt� neste' ano" grande q,Lianti- ,posse o nosso áiretor. que esp�rlJin-se' a c a lo r a das, À medida ,que os pro"

A ,I1�8egurança es�
Rol���:H�rolq D�,��b�8ch.' dade :de leis ,e ,resoluções, �Hás, I por mars' 'de 'uma di'scussões, ' notadamente jetos fo�em, 'sendo e:x:ami- generalI��da> em �ara�mí
e. p.e�o .Secl'etárIO da Mu- 'das que' ha.viam sido anuo ..

.

"

'

os projetos de origem dQ �ados pelo plenário, este do Sul.
. '.

nf,clp,ahdadeCI���nceau ladas pelo MM.o; Jujz de 'vez "tem sido chamado a Execufivo,vistoquemuilos; semanário irá levar ao ,. Qualoeh_efe�efa�lha,
. �o Amar�l e Silva. pré Di'reifo", siesafiam Çlgora servir "os interesses 'da deles encerram grllodes povo jarÇlguaense os acon. qU!3 se �trev� a saIr.-à
tICada áR \2:30, h?ras da

os onze 'vereadQres ", do cole,rividade, mostrando o aumentos nos i-mpo.stos' e tecimentos 'd� maior im� no!te, ante tal estado de

ma�rugad� do dIa 2, pp. 'Legislativo 'l�raguaense e àcérto de suas decisões ampliam outras fontes' de> pórlância, analizando' os COISI:1S. ',' "

'-..:,.EIIlplln'b;and� �� revol·,
oulros t.anlos projetos se n:os magnos ,problema� rendimentos, acarretando �spectos' positivos - e' 'ne- Transcendem as coisas

vt�!" _desllfl,oud,.lDltcI81,men. acumulam, na presidência que' se apr,esentam ,no Le- novos, e pezados encargos gati_vo� das proposições. �o campo poUtico, parae o nossI)·
. �re. or" p�r� :

' ,

, o 'pessoal, ",e dêste ,paralogo e� segUida desaf�ar .

"

" ,-, ,à: insegurança pública

;�B�l��:sb:��:rt:g�ic�� 71:: agress-ão ao 'nossoDI-'re'lo'r- generali�ada. '

"

'.

Com,o é ó,bvio, 'estando _n. "

,

"

, '/'
"

,J,.
• Sab�mos ,_da energIa e

o desordeIro" armado
. mtegndade .do Dr. Ayres

� não teve por' paute do�' Cpníinúa a repe�cutir' a Souza e 'do Secretário da autores, "para lembrança não pertencendo' à mesma
Gama rerreira .de.Mello,

/" presentes ,q'ualqu�r rea tristemenie (a,mosa ,a.gres· Pref�itu.ra Ctemenceau do aos ppsteros. grei pa,rfidária, COfTI o seu DQ. JUIZ de.DIreIto da

ção, Or 'que, fez com.'que" são que' o nesso diretor Amaral "e' Silva:' ''Como'
'"

, silêncio deram a, signifi- com';lrca!_ e das ,suas _de.
encorajado, saiRse para sofreu' na madrugadá áe nijo podia deixar de, ser Da tribuna da Câmara, cativa illterpretação do�eu t�r�llnaçoe.s de �áxlmo
a rU!l, para "praticat: as �'para.5 qà"correl;1t� por a Câmara Municipal de o ver'eador Dr. MuriJl.o despr,ezo por tais atitudes, rIgor .no mquénto, que
ma�o,t:�s tropelias"" part.e do �r;e1�ilo Municipal Jaraguá ,dó: Sül, " deixou Barreto' de Azeved'o pro- que.- provocaram anter.ior- st:rá . �nstaur,ado �pntra
�_os ,risinhos alarmá'dos Roland Harold Dornbusch registrada n'os seus anais, nuncioLi p-alavras 'repass'a': mente no povo o desen- IrlD:eu de �ouza, p'_mdo
com os berrÓs e com -a do' &eu ,cunhéÍdo Irfneu d� a jcovai'de atitude ;.de seus das 'da' mais justa revolta, cad�a'�enIo dá 'mais jus'ta a�slm cobr� à esta s!tua-

'

qualidade é:<quântidade
c,
-.'

'. 'cond�n,andt? ,as' atilu�es rep�lsa e que' só ,não .çao calamItosa a que.
dos palavrões"c:.c,orreraIn ,'tl" ':, ,,' 'I' "', ", _.' • far-westeanas ,das nossas chegaram a: ter eclosão, chegamos. ,Da me�ma
'á� ,suas:j,�nélas,'parß.. ver Car;'�tas -: e\, Con'sultas autorid�des, d:izendo dd _c?� �onsequênçias i�pre.

forma será ta�bémd rlgfoá_�-:o que se ,\>a�sl:\v�"IrlDe'll, ,", j
"

'; ,,' ," ,

,

'. I"

-) r�gr�s�a,o ..qoS !I08S?� !�ros ,VISIV�IS" graças a mter- rosa a apuraçao os

"de' Souza: perceb�,mdo ",�fl,LlO GEReS/ETO, Nesta:, � Tenho pl�na,de cld4de'culta � cI�lltza- v,ençao ,de"gentefesclare- tos da Verg?nhOSa, Erutal
que estava sendo öbser�, certeza de sua C'o0l>�_raç,�o porque o'Sr. está se'!l�ré da'. ,Os,seus �ar�s, embora cida,�, pQnperada. .e co;a.rdeíra�r�ssao de

f vado, ,apontando o' seu' pronto a defender o 'lDteresse da Comuna e da Patrla.
.,

"
' ,

, q�e OI v Ima o ,no�so
i'évolver para as jaD�las, SPl.J. Pf,O&pec.l,or" '(te, ,minérios, ,e ,labuto ,neste mister,

<

" ,',
.

"

•
:"'.' )",. " ",' "

• Diretor., '

o,bri�ou �Wleles ��catos' �'ncon-t"-a�do. re81sí�'ncía dos t:0lónos� proprietários, de '.�LEGRIA'" dO�", catarloenSeS 'durO'll pOUCO Só -o pulso forte, imp6-
es,p,ec,tadores a retirarem· terras. QuerIa eXR,ltcar que- eles estao, �rrados e de-, '

". ' ".', : . ,

' luta inte'gridade, 'austeri-
'se li�ralugar mais segurÓ_. 'veri�m .ler, fTlai� �onfianç'ã; 'Neste ,MllDi�:Ípio existeITl' ASSim e�'�reve a TrIbuna dlmenta!' do Sql,' onde- a dade e personalidade,"""-<"i 'Não se sabe com.o, foi ihv�'rs()s filões: ou- j'a�idas de minério, de ferro de' le,ôr, �e l!"p,�epsa, de 6/ß/61:', D,erro�r.as, vem

A

fazendo inconfundível ,do Dr.
! o pr. Ayres ,"Gallla 'Fe�.; ,sati�faJÓri�. Para 'ComProvaI' e por interessar às Cias., .� A a!egri� que os cat��' pesquIsas, �e ac�rdo ,com, Ayre$ Gama Fe'rreira 'de
reua .d}3}1eHo, DD: JUIZ e req�erer pesquizas ao D.epart�!"�nto d�,:t-:tinas., tenho rlDens�s !Iveram ,por ser,� sua,pro�ra����o� ,_, Mello"é qUe podem faze?, -

de. DIl�elt(). da /p��ar�a, ',que e�ecuté;J'r pe�ue.nas eI'cavaçoes. A,qui é que:a 'mula, os ,mal� novos pro"dutore,s .Entreté�mo, al!1da . .;n�o ,vol�ar $. Jaraguá do Sul,
aylsa�Q , d� _o_co\rep,cl�, ;manca", DesconfIados ,nao me per_!ßlIe,rn .r�altzar os de petroleo do Paf�, durou fo'., encontrado" ole«;> e o 'Qquele cliII_la d� calma,
te�?o, ��. ,sua, resl��.B�la !ré:�alhos., �ode s�r que p�rd,e.m ,ate uma otnna opor- PO�,l-!=o. A .Pe}r?bras de_,lh que- '�,corr�u em ,Taqua,ra segq,rs'nça e �ran,qüi1ida
de�e!�lDado ,� P�llcIIl; '� fun!d�de, He revelar 'gr,andes�!,qlJ�Z4S ,em suas !e�ras., �o�:e\a s�gu!nt� 'IDf.orlI!aça;p .Ver.d,e" fOi "escap,e ,de gas, de: �m que viviaÍnos.,.
prlsao 'do "vaheJ)te", Quert:a. �sc!.�re,c,eJ' alguma çpI�a. a respeito: Qualsqu�r la, Imprensa: "

' , verIflcaß.?, dura�,te u�a ,'"' '-," .

'

coIIipaf�cendo I>e�sõal" ;plínériös enC(>nf�ad'ós"só pOdeI1! ser extraldos', �epois" , "A:s not'íéias de que, !l'a perfur�çao., 'Ü olee nao Em Vos,sa Excelênc.la�
, mente, ao Ipcal ,!'lá deso.r "de autorizada a"pesquj:za' pel,o Depa,r.tamento de Minas;, ;ci�ade de, Taquara Verd'é, apareceu; m,as as perspec· Dr. Äyres Gam�....FerreIra
de,m: ' ," , ,'A .lei oillorgi), 90 ;di,as, de prazo' ao dono, pa.ra' resol,;er em' Santa Catàdnii, 'setfa livas são b,ôas". ... d'e Mello,

.

a int�jra COD-

,/ (/ Ao �,er 'da�8' vói:de s� 'quer, :�xploJ'ar pdr 'cotJf� propria ou dàr' auio�izàção' produto'ra:, de', ";óleô;, nãO A '. em'prêsa ,
informou fiança dos habitante� de'

, "

pr-isão a )'rin'eu de, ],ouz'a ás eias., requerent,es. Afuah;n�m,té administr'o, 2 'pes_gtÍ,i-, cQrre�pond,eI1!, à, verdaq�� ainda, que' outros, fenôme· ,�arag�á do S�l, � a mais
o' enfurecido, (J'oiilissá."z'as ,pägaÓ,do 'Id� .ÇR�._,30,OO a 49,00 por '_'onelada,.:de pO,is as' 'pesq:ui.�é!S inf�liz·, nos 'idênticos já âcorreram Irrestrfta sohd!Hledad'e.

rto (?) ?éS�cato�,' com� :'minérfö, . óot�'�e ,�ue, ó' ,m3:, 'pesa•. apro:ximada,mente'de ménté\; àina(j 'não che,��t��' e, que"desta Vez' espe,ra-se 'Temos' Justiça.ImprQ,p�rlOs.o Magistrado, '� a .; ,mllkg,. ':,.:.:,.: Aq,Q�I�l?:"que, .1'Ile�elJ1 c�nfLan,ça"em :,a' lJm ,t:��ult�do POSlllVO�, .,\� pod,er, ,encontrar um resuf- ',' ,

t��do 'incl,usiye o ;amea- ;mi'�,_poderão 'p'�o:ê,�rat\rne'para: q,u� possá fazer cons·
"

O fäf�, ',e q,Ue, a �egi�o t,ã�o sa'tisfa,tóÍ'iQ nas pes-
" Que.�e.mos s�gurança. e

1 .c;ado.' '�',' '·tata90es,.:";'\gradeeIdQ; ,p:�lél" p'ubJI,€çtç,ao-.: ",' ,�' ''''i't" :'-<' ' •. :, �� ..'l�l;!�qQt.,r,;� �114,,\�.étClct s.�-' �,�}�a� .. " "
• \,' , tJ,'anqthlfdade. ", ,

'
:

"

, \
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CORREIO DO POVO BABADO; DlA ,d9,8-1961'

/
(

!
r I

Fazem anos amanha: Registro' 'Civil
'

(

1 ,

, I?aça New Hampshire!
M�nçãQ' hQ�iosÇJ ....- Proprlelário_- Alvin Klítzke.

, "
"
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I

SABADO DIA 19·8-1961 /
.Págíue 3

,I if::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::l::::i:::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::.�::::::;::'''::::::::::::�; ,

I

-

-,' �

-II (f;:;::::::::::':;:::�;:;:::':::::':::::::::=':::�-;:::::::::::::::::::"':::::::;:::::::::::::::::::::::::.::::.�
ii IDlro 'G,un�� !G'r;at:scllll@ II ,Apdtbeke "SchlI1z''' li laaMaela "se."llz" ii
i! '

" ,

II ;,' JARAGUA DO SUL
' III . - JÁRAGUÁ oo SUL --' III: ,: ,,' I IIi,' , Cirurgião _ Dentista li r

,

-
,

"

' ,;�: "I '
" "I II11 ;,

'\ " 'I MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN h Medicamentos e Perfumarias ,liii ontNIoA ''"""" PRÓTESE CIR:URGIA. II '"

,",' 1
., � "

"II, Símbolo .de Honestidade
_ 'I' Ii'!!�') �,,' )'1 '"",,�: -. ",_h_;_

'
'

,

"I' II I Da ôyrnbolrder Recht�chaffenheit .. des 'II " OoIIfiança 'e 'Pr.esteza' 'Ir.f. ii
R, A'9;..Marechal Deodoro,,58� - JAR�OUÁ �o �uL,_11 I

' Vertrauens, und de� Diens!bark�it" �ie �je ." :11· ,.)�. '-A' que"me'lbor lhe atende )", '51!I!:,.) ", ,Defronte a IgreJa: MatrIz ,I,:. , '" li- i 1 am besten zu den gern�,g�'�l ,pre���,�_"t>��,�l1t. '� ,:d,,,-: ,i!, ,c,', ß pelos' 'menores "preçöa ,.',
"

�"'-' '; ,ii,
\.\l:b::::::::::::::�:::::�:::':::::::#�:J::::::::::::::::::b::::::::::::::::=::::::�=r.::::::::::;:::!i "

'

; :"' :, ..,' . ,., ,,' , ) '�::;7::::::;�:;�:;:�:::::::,:;::::;:;:::i::::;:!:;:::::=::::;:::::o::::::::::�,"='=:::::;:::::!)'·Ii.\ 'P�.h··!�:� 1'\;;'" )_
.

' 'I I ,i: .;: !�.:'.� 'I,' 'i • i j
�

,�!!!!!!'!!!Í!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!�!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l"!!!!!!!'!!!!!8���_i19IIBa!!I�(j�i" -'��(i

I"" .'j;f , ,.,." ,'� ,

'Cl (�'
d_ Dr Francisco· Antonio' Piccione'·�'_'1.:,':!F.0,��. �,IA;Z�R4; � .: 00 ta]Ç1ra;, .L;enls'_:-: , .. uua:oo

·

'o :M[�D][CO'"
,i J�erR.QNJ''; ,Á :P',R,I?FBITURA, +-. JARAOU� 'DU." suu.u n ,>' .,' I- ", :)'" � ft":; '.1 1, , 'l."., , Cirurgia Geral.de aàúlt2s e eríariças Olt.. -
�' ',,' , ',. , " '," ,',", <1 { ''I',

: ,',1_/,�ss�frlb}éi.a _ G�. r:�,1'" QJi?�,j,,,,é\rjBiJ;:i"�,
"

I
niç� G:e!ál��.·,far(9! 7" Ope�raç!õés'��,,:' "

' .. 'fotô�r·ilfi'as em Geral ,"'_ fotocdpl,as de' DO�U_m'en��6, - ,

''''';, 1 .. ', ", .
1 -v ''',,'� :"M,,qlós,tias'

.

de "Senho,ras "e Homen.s':.,� '. 'I\ Filmese Material foto -:- 'A'parelhos e AceBS6rlo�',"! <, ,L' ," EDITAL- DB"CON,VOCAÇj.O I ,'.' ,', '" .

. I"'
,,'

, ,

' , ,> \ -EspeciaJis'ß em doenças de crltl.nças' . J

" ',' .) A,y,pt;tdido;, ateDd� a domic�Uo .f! t��be�'�
,

. ,i Pelo nresente fÍ(,a,�J �otividad'd�' -cs :Senhor�81, Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
- ," -em locaUdades'vlziDhas

'S6 .'
"'."

à' 'b'
.

. (Çlara Hruschkaj das 9 '.8S 12 hs uOS'PITAT',
", , �'

) ,

: , "/ ,<, ',', ",�' otoáa comparecerem , ,Assem léia ",.Geral "(;)r-dl-.. t ti..
.

.""', ' ,._' P ..
LI ,

(j1!llii1!-'ElfiI8ll8IS1!1I!1B�IiI8a!11I1!16(ii)8P'H!"��SI8.IiiB,II!IIilI�, tiáriä;ã realiz'ar.se no dia'J 26", (\iinteJe"�$ai's) dá" J-ES�Ol DF!'NAZARE das 15 as 1& hs. <r, ',;
,

,
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_ ••••__ ••••••••••__ ...: __ _._. ' ••_ ___..))Das 9·12 e das' 1�-18 horas. - Fone, 384. § 10,. dos ES.tatut08. Sociais. '.

,

'

"

-'7._-_ __._-.---- - ---�---=:=;I'

��t;�IE:,��f�=;=;;��f·-;;�i���:��=�,; �gii�i?;vl�i��s���ii��\)d; �:;��;iJ!��l .� UR UE �0[- 1(·:,��ç���'W�!Ú;/�O_U,�,9")··11::::·,·JUI,ll\\':· :�- ,�41C1in m\Íi\lU' J.V�.ß\l�J.� '11. ;

',.' CONTÉM EÍnprês�TorDaíi6tica�;
� ,',;'''' "nEDICO,CIRURGIAO I'

II r=::::::::==:::=-�=::::::::: �::::=�==�-==:::::� I 1 1 1 "Correio do Povo" Ltda,;-
.

'!i" '_ ::; r:: .. : ,'�,:" 'Li· '�
,

, , ,II h '. <, • ,� \
, I'

EXCELENTES '_ / ; -.'1�1�- ,"�..
i!, ForqJªqo p�las ,.,hcul�ade5' df M��lClDa das Umver- II II "MadeIraS - assoalhos' �·fOl'ros .lI '
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At d t b d·d d que'�C�iam, Criãnças Ja-r! :;:;' :�"" ,'F��i'� 'ciàiíhã: d�s 8 1/2' á� 11' horas ,', Ir li en e-se am, em os pe 1 os,poj' encomen a
li ; 9uíticás, receberão ,a--'to-

n
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, 1'7 1/2 'h

.'.' II �';:::::::::::::::===::::===:::::=::::::=:::=:::::=� nificaçã.o geral"dó ,-org\i ..iI'�" .,:'\" ß a: a.r. e ';í"1ª§, '

�s, I, ; or,as ',: " II
'

ii :. ,)At&íidef'cl1tiinâdós J�mbem., � .Noite -' II _, .nJ��o. com .���_:..,.-

\b:::_: .. ;;:::--=;';;�=
.. ":_�_-.....---:::='�_:::�=::�:;:::::..,..:::!) Dr. �Walaemiro Mazureehen §allDlg1UlelI1loli

.•
� j C&SA DB SAUDE
Rua ,P�eside'nte Epitácio 'Pessôa N°. 70.
(antiga residência de Em,anuel Ehlers)

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Parto� . Diathermiól Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - 8isturi-elétrico - Flectro-cauterização

- Ráios Intr�vermelhos e aluis.

"C�ireio '-do�Póvo" .

,,' ':um�jomal' i'
serviço ,do povo

\'

--..

Fica e�pressaníente proibidO a entrada de
pessoas estranhas em nossos terrenos, situados'
á Estrada Rio Paulo e Rio Oorrêa, 'para fins
de caçar ou Cliusar, qualquer dano.

Não nos responsabilizamos pelo que possa
ocorrer, aos infratores desta proibi.;! .

\

O o r u pá" Julho de 1961.
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Osni Mi IIer nouas Verbas federais-
Tivemosl � grata satís- ß�r� JHRß6UDfação de receber a visHa U U n

em nossa redação, do sr,
�

Osni MUller, provecto es
crivão de policia de Jaraguá
do, Sul. Pela agradável
palestra que tivemos opor-

!II---I!1!1------IIII!III!I---..---... tunidade de manter, ficamos
.

sabendo que a visita do

t, '�.grild�·l!I·ml!·'nlo cpmpetent� escrivão, tinha
.

por finalidade apresentar
as suas despedidas ao seu

grande círculo de -amigos
• /

em Jaraguá do Sul, vistoProfundamente abalados comunicamos o
que Viajou para a eidade

fale�imento d� n08so q��rido pai, espôso, avô de Caçador, 'p'ara onde foie ,s<i?g�o � .' �

ir' ' . pelo Governador Celso
Wol'.ang Reichert Ramos rttnovido.

, I

ocqrrido aos 1 de agôsto, com. a idade de 61 O sr. Osni Müllerexerceu
anos,. 11 mêses e 10 dias. durante Ion g p s anos a

E, 'a' campanha da Roupa Usáda, encetad,a A família enlutada; veJ'D e�ternar por êste escrevania de' polícia' de
pelo Centro 'Cultural Machado de Assis, está' em meio os seus since.ros agradecimentos a todos Jar&1guá do Sul, tendo se

• franco desenvolvimento. E, pelo que soube já se quantos carinhosamente os confortaram no duro imposto p�la sua atitude
�rrecadou bastante roupa a ser distribuida entre transe que passaram. sempre correta, granjeando
08 pobres de nossa terra, ou seja, aquêles que A d I n d por isso úm grande círculo .,. � •

mais necessitam. '

.

gra ecem em espllcia ao Kew o. Pastor de amigos e admirador�s. ,reVISaO' agrarta '

_ X _
• �a�� Gherin( pel�s -pa�vras, de confôrto pro- Tao logo se' verificou a

" erl as no ar e no emilerio, assim como remoção do sr. Osni MUller, Acrescida de novosFoi sem dúvida alguma, um noivado relâm- a todas· as pessoas que enviaram cartões e
amigos seus empenharam-

. .

pago aquêle do Jairo e Marisa. Vocês já notaram
enfeitaram a sepultura com lindas corôas e

se a fundo para demover suplementos sôbre a re-

, como a "noivinha" está radiante e distribuindo flôres. '

o sr. Governador' e o Sr. visão agrária paulista,
" sorrisos? '.'

., Agradecem a abnegada dedicação dos Drs: Secretário da Segurança saiu agora a- lume a 3a •

.

/
.

Joãozinho, parece que as coisas não an(lam Waldemiro Mazurechen e Dr. fernando A. dessa iDlenção, não o edição do "best·seIler"} lá muito bOas" 'por que, hein? Springmann. Assim como tamJ>ém agradecem conseguindo, lamentàvel- brasileiro mais discutido
, Betty, um' foi ... e outro voltou. Ou será que ao Prefeiro Municipal pelas palavras proferidas' mente.
isto é mera impressão? ,

eo lad_o da sepu)Jura. 'Enfim a todos quantos Por nosso intermédio o dosúltimostempos: ''Re·
E, a' nOSS8 impagável figura do G r a n d e compareceram a Câmara ardente e acompanha- Sr. Osni MüIlÚ, despede.se forma Agrária - Que�·

,Industrial, continua 8 fazer às SU8S conquistas, ram,o féretro atê, sua última morada:
'

dos seus amigos e conhe' tão de 'Consciêncià",-Ipois aquel,a' garôta de ,Curitiba' parece que ficou A FA.ILI! EILUT À DA cidos, colocando-se à dis- obra de autoria de: Dom
l),astante impressiona9a ,aom 'êle:-

, posição para os seus, Geraldo de' Proença Si-Milton M, eu· acho que você têm tendência prestimos, o-a Delegacia d A b' d D'para s_er "ferroviário", não achas? Regional de' Polícia de gap,. rce lSpO e l�-
(.

,

. Carioca, que passeios furtiv08, são êstés, não CI)oy.'�� Caçador. "Correio do' Po· mantina; Dom �ntoDlo
vá q1;1erer dizer que. são para descançaf a memó- Cure B�U& ?tales. e poupe sen SE, VOC� Jara- vo" que sempre teve' na de Castro Mayer� Bispo
ri�, .pOis nesta, eu não vou, tá bom .. '.

bom dlnbel�o comprando. na
guaense 'é MÚSICO,' pessôà do'sr. O�ni Müller, de Campos; prof: PUnio

. Nã'ô tendd mais na/da. de momento, esperel!l. FARMAGIA NOVA' não deixe de insere- um dedicado amigo e Correa de Oliveira --e'até a próxima pörq�, talvez até' lá tenha mais
'.

1
E ver'sl:' na Soéiedade funci.onário exempl�f,'apre- -LuizMendonça de Fr,eÜas.�ssun�Qs para ,serem comentados, okay. '�

.•• BOB BTO II. HOBST, .' "de Cultura Al'tistiea�
,

senta os seus cumprll1lentos
,

,
.. que !iispõe de maior 6ortimen.'. Ela n e c e B si t a do' 'e,volos de que,em Caçador, ,

Este novo lançamento,
.

' N AGORO . to na pr�ça e o!ereee �eu8

.rti_"l§0ncurso
de ,todos, 'contin.ue a servir à pO,Hcià da_ "Edito,x:a V,era-Crui"" .

/ .

.

.
. gos a preços vanta)Q60B .'

• 1
'
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.'
'.. ,p�ra prOle,ar a, cp - cO,ta�lDense, como a sou ,� ,está destinado. a reper�," "

.... \ ,-'
' .

'. ,RUI Mal. Deodor� 3 • Jaragua 'tura de nossR terra. serVir, e honrar em Jaragua cutir vivamente ROS'Indústría de, 'Madeiras, . RUDOLF . S. A. �-, -��-, ��
-,
-" :'

.;. ,,' do Sul.
meios agrícolas, eéonô-

, '

" ;, '-.., '. ., \.' .i=I!!5!l!·-li=II;H
'

��' !IIIEla!l!l micos époliticos do País.
, Assembléia G.ral Extr/JorJiniri/J I

. .

......
.

-'
'

I E
'

.
, .

,

1\
' ;, ',. ,," . ntre outras oríticas que.' .

",

. ,ÇONVOC�ÇttO ,

.

- .

ID\ro'
'

IM'flilll�llon,ntfll . '�t]lIr'r'p1tfl\ ,Iflp ��71P�TP�tflI '_ o �v�o fâz 'à rev_1�o,.São .éonvi,daQos os senhores' aCionistas desta I JlJJ IVll 11-, llll\UI ill><tU. �lLlijJ W� PAIL� VI �W'U'
'O:: -agrana" Idestaoa-se umSociedade, para s'e reunirem em Assembléia Gera')

..

IExtraordinária; a realizar-se no próximo dia 12 de _." II" II " capítulo -de autoria do
agôsto" às �4 (quatorze) horas, ,na séde social sUo, I-I'·. ..,••G."" .

,--"
conhecido Economista

à Av, Getulio Vargas,. nesta cid�de,. para deJ'iberaren'l ",0./ LuizMendon.çadeFreit!18, '

sôbre a seguintl" O�DEM .00 DIA:"
, '. '

. � II ""
O qual refuta um à um,

r � Aumento de capital sociaLe alteração Q08 ii C�.�,.\e8crit6r�o nést� :cidade à A:v .. �a�echal, pe09.prO .

'loS ar,?UI?entos de ordem
'\.

estalutos.
"

, ,
III da Fonseca na., 122, para melhor servIr., seus c II e n te S; :r ...: �cono�lca apresentados.

2 -: ,A�suntos diversos de�interêsse', sociel. I' A' " A 'b" :. d"
. I'" E" 't6' m pelos defensores da re-

J'!raguá do Sul� 1,9- de julhQ de 1961.
. •.• man,tem estreIto l,ntercam 10 JU IClárIO com os scri rIOS ,I� ferida lei Os autores

Jo'ã�..-Batista RUQolf - Diretor Gerente' I "de A��ogacia DR. HEROILIO ALEXANI?RE DÁ ,LU�" m sustenta� 'que os intt�-
(

,

,
" I

..�. :com .s�d� em Joinvill� 'e �ã?" Fráäcisc�' do Sul;: está e�, ,10.', '-1' ,rêsSes
.
da' produção nã�NOTA: Por motivo de/Ílão haver espaço na 111.,condIQoes de t'ambém aceltar causas para aquelas Co. pedem,.e a�é desao<>;�,última edição, deixamos de ,publicar o Edit,l Iie Convo-. '. , \

' -.',
"

,_ .' .
" " > seIham, vânos dos dJS·

", cação. .da·Allsembléla'Gel'al Extraol'dináíia', da firma ,I'" �aI.'c,a\s,. s.em ma'IOre.s €l/nus para s,e,u,'s ß,onstitumtes.
\

', ..... Id"p...a,s_iti.v,.os',da. lei, de, re-Indú'stria dei M8;dei,ras RUD O.L F S. A: II '

------------__--_----....r iii
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I 4 lliiIii!IllEllltalil U_í M IEIEl�1Wl i VlsaO agrana., �

"
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•
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.

, � ,

'

, i' , Cumprindo uma velha O' Cdnselho fiscal' da

-�
,

aspíração-de 'moctdade es, entidade é integrada pelos

V·d
\

S
·

'I R"
.'

ti'
� tudiosa de nossa! terra, seguintes estudantes: Ma-

,

I a Dela'em
'

'evls a t'
I -

empossou-se sábado úlrl- noel dê Souza, Lourdes

"
, '\'J,

•

,"", , "
'

\0
A\ r TD) A\ .ID\ IE, r, Tr. M",. �,'�,,1 "IT' t1l\ mo o corpo direcion.al e Horst e Iurandír Hostins .

.8\ \UI�ßllUJ 'ti 11. !y1l. !� 11. \UI fiscal da União ESluQanlil .'

' .

A'
Ieragueense, solenidade c;orr:e�o do Povo ve co�Realiza'r-se-á dia.2 de setembro próximo, na ,Profundamente cons�ernad�s comunic'amos realizada' ás 16 horas do' eetlsfeção o desenvolvi-

,

vizinha localidade de São Bento do Sul, o Baile o passamento do espôso, ,pai; filho, genro, ír- díe 12 do cerreute no
mente das atividades es-

. das -Embalxatrlzee, sendo esta maís uma promoção mão, cunhado e tio I Cine Jaraguá .. A entidade tudantis_ e�. nossa terra;'
'da Tríbuna Oataríuense. Deverão representar '... que congrega todos .os que se amglm,:_ntam at.,'a-
Jaraguá, as senhorttas Jãnete"Schulz e Suely Lenzi. Waldemar, da Costa,' estudantes de Ieragué do ,vés de um ór�ao coletívo

,( "
.,

• ',:'. '.' .Sul é orientada
.

pela, se- �': representaça?, por onde
.

I
_, X �

)
_ 0 ,oc'or�didod àSd 11S:�0 �ras .do ddia 12 die Agôsto, guinte diretoria: Presidente I�adod,fazer sentir a� au!o-Pelo que poude saber a srta. Siiely Lenzí, '

na CI a e. e ao I rencrsco o ou .

Wigando, Rogério Diener, n ,a ,es as suas aspireçoes
está-se preparando com afinco, para assim melhor Por intermédio "'dêste, �gréídecemos as 1 0. Vice; Waldéia Herbster, m�xlmas com� classe or-

poder 'representar nossa terra em Oaneínhas, .pessoes que nos auxiliaram nO,1 duro transe 20. Vice, Lauro Wolf, ôe- deí re e orgenlzada na de-
quàndo ,da passagem do Oíncoentenárío daquela por que passamos, 'que acompanheram o que-. -crerärto Geral, Ivo Corrêa, fes� de seus IDter�sses que
cidade e onde terá. por palco a escolha da Miss rido morto a!é 'a sua' última morada; que.envia- 1°, ôecretérlo, Eu rí d i c'� se. 1�legra no seio d� co-

do 'Mate. Suely, é uma garõta. que muito conhece- ram Ilôres, corôas, cartas, cartões e telegramas. Arauio 2°. Secretário Udo letivldade. Os curnpnmen-
mos, alegre;' simpática e até pintora é: .

Em especial agradecemos a'· dedicação 'Brehm', Tesoureiro Geral, tos mai�,sinceros á classe
./

,_ X _.
médica do Dr, Alfredo .Morets, o c o n f ô r t o Mariza Heusl, 10. Teseu- estud�ntJ) _

pela o�ortu!la
,

. , Cristão do, R,vd. VigáriO Pe. Donato," ao Dr. relro, Hélio Emmendoerfer, orgarnzeçao do o,' g a o
. 'Teremos o' prazer de apreciar no día 26 do, Murillo Barreto de ,Azevedo pelo seu valioso 20.· Tesoureiro, Amazilda cJassls�a e �s votos de
corrente; no salão. 'do Clúbe Atlético Baependí, auxílio e ao Sr. Antonio Silva, pelas pelevras da Costa Orador Hélio uma feliz gesrao aos corpos
uma peça Teatral que s�rá levada a efeito' pelo "

de saudade e pela represeqreçêo das entidades Siebarth.' ". direciona,l e fiscal da União
Centro Cultural Machado de Assis. Tómam parte religiosas e ctvís, das' qúais o morto fazia Estudantil Iaraguaense.
desta peça 'diversos atôres já nossos conhecidos, parte, em São francisco do Sul, assim comotais eomç: Rube�s Nicoluzzi, Osório José Schreiner, aos vizinhos, amigos e conhecidos, tenro. de,

Ilson Bastos e muitos outros. Êste melodrama é São Francisco do Sul como, de laragué do
composto de 3 (três) átos, cujo titulo da mesma Sul e ós dedicados funcionários da flrrnaé o seguinte: .TEltRA GENEROSA. A rendal1quida MANOEL f. DA COSTA S,A., da Matriz edesta noitada - será dividida entre a AJAN e o das filiais, o nosso penhorado agradecimento.

\ Centro Cultural. Portanto, -aquí fica um convite,
para- todos' quantos gostam 'de apreciar esta arte. Iaregué do Sul,· Agôsto de 1961.

" _ X .:._ A FAMILiA ENLUT�DA

ANO
\
XLII , JARAOUl DO SUb, (SANTA CATARINA)

"

'SÁBADO, t (}) DB AOOSTO DB
!,. '

,

/

, Como é do conhecimento de tôdos o Xadrez
é um esporte �ouco divulgado em nosso mei�' e
para tanto, na pessôa de 'seu preside'nte, conforme
já houver,a sido _nunci�do será jogada a última
rodada da Zona Norte aqui ém Jaraguá$

'Porta,nto, ' hOJe' e amanhã, terem-os o prazer
de apreciar jogarem pessoas de Joinville, Sio'
Bento' do Sul, Blumenau,' Rio do Sul' e Brusque.
�stes jogos deverio realizar-se no salão 'do GAB.

Será oferecido' hoje. à noite, às 20 hora8, no

CA� um jantar de cóófr'atefIiização aos visitantes
que tomario parte nOI jogos realizados aqui em
nossa cid'ade. '

I

__ )' t .. .fil. �,J�"

Este semanário recebeu
o seguinte telegrama: "pi
relor JorrJal. Correio' do
Dovo Jaraguá SC - GVG .

2328/61 levo conhecimento
vossen.horia que da minha
cota pessoal designei 'se
guinte verba orçamento
federal ex'ercício 1962 favor
sociedade esse município
bipt Giná�io São Luiz cem

mil' cruzeiros pt Cordiais
Saudações Doutel Andrade
Deputado federal". Agr.a�
dec�mos a comunicação.

Os fundamentos.
econômicos' da-:'

/'

',.,] J

\
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