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",Orgão' de maior catarinense J '
•

J,. 1 ��J

retira trOs Santos
do' cale.ndário"

. ,.da 'Igreja
ROMA O 'Papa Jó�o

Ano XLII JAR'�Gui DO, SUL' (Santa, Oetarina), Bäbado, 26:de 'Àgosto'de 1:9ßl � ·N0,. 2149 .XXIII começou ja tomar,
����������������!!.!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!.. !!!!!!!!!!!,
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uma série de medidas

I r i n e,u d e': '(S,:o:u'�za � 'näö ;: é ª�ª:!i!�:rií;ftt�r�' Ar .
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• 1 � ,

•

I ,. s: ',o XXIII foram -eonsideradas

C,o,," issärlO:· DIZ oD�legaéi9 �#.��t�tr�::!��;
campanha de tirar da

Com � apuração das ,C..omptovou Am inúlperas aent�D(J'eI:,qUefaZiapart�l,a atuação. dá Delegacia dístíntos. leitores, apre- Igreja o írracíonaltsmb
.' responsabílídades, f a e e

.

sociedades Iôcaís e mes- daquela repartição. Nun- 'de Pclícía desta. cidade, sentamos, a seguir verbo que nela' grassa . desde
aos lamentáveis .aconte- �Q fóra do

. Muntcípíõ, ca, em tempo algum, confirmando nossas 8US- adverbum, o oficio' que I o século' XIX. Assim,
cimentos verltícadoa no COQlO Ioí o caso do jogo 'Iez-se restrições quanto peitas de longa data. nos dirigfu o sr. Delegado

I
diversos mitos que não

cerreute mês, 'em que; .de .íutebol do Metropon� as apresentações de .Irí Vejam os leitores as nos- de Policia. Ei-la: "Ilmo. resistem a um exame
por (jUBS vêzes o nosso Oaxías, em'Joinville, em neu. de Souza em locais sãs edições de ,Junho � Sr; Eugênio Vitor' Schmõ- racional estão sendo ba
dir.etor foi alvo das mais que criou forte atrito com públicos e mesmo não �gôsto. E não houve ,um ekel -D. Díreror do [ornal nídos por Sua Santidade.sórdidas provocações, os mentores do América se sabe terem .sído rea·· pedido para que ,t'�tili-: "Oorreio do 'Povo" Nesta. Uma das medidas .a
com egressões que. deuí- F. O., por querer ocupar hzadas demarchea para caasemos qualquer pala Havendo em duas edições que acima aludimos foi
grem a 'cqndiçiio. de lio-. as io:caUd'ade's privativas impedirtais manítestações. 'vra em nOSS08 escritos. consecutivas, do jornal .pôr fim, por íntermédío
mens, pela. maneira com daquela agremiação es. Não obstante,..tínhamos Oontudo, ..acreditalll�s di,�i.gidc;> por. V,S" .em da' Congreg_sção d.os RI:.
que foram perpetradas, portiva alegando. a sua nossas dúvidas que,agora, ai·pda. em que o sr... p��, ar�lgos, de reportagens, �:,a�evo.çoes duvídosas.aos poucos, esc�are.cem- posiçã� de elemênto u a) própria Delegacia de legado, não � conven��Dt� I�ltos '. re�eren�las ar .

i r sultou �orte ·�rásse . pontos que' a In d 8 'gado. à Policia de 'Jareguä Policia, após os DO 1'S com êsse estado de coisas, Cidadão João I�lneu de tíco, em várias: fe�taspermaneciam obscuros e doStíl.EmJaraguámesmo Iam en täv ef a '. acontecí- até que no� convençamos Souz.a, �!i qualidade �e de devoção p�pular e, o
que demosträm a malva- andava com as praças da I inentos encarrega-se' de do, contrário. '.'

..
90mlssá:rIO de POlíCI�, qu� é Um p�sso v�rda,:,deza de seus autores, polícia pelas ruas dando corrigir alim de salvar' 'Pára' conhecimento doa lunt?,a esta D�lega�la d.elf8ment� rev(JluCIt)n�-Por duas.ou treis vêzes ' '. . .

- . AUXIlIar de Polfcía, tomo rIO, a retirada. de tres
ê�t� aemanárío, ap' r�fe-' u .... .:.. ,;,-. � !UH ._

• .;...._ o dever' de íutormar,' que santos do calendário da
rrr-se eoeseus agreseores �I' C-A-I'X--A�'E:-\C�O-,N-:OAMICA 'F:EDERAL:' D'E SANT'A'.. C'A"TA'R'IN' .'

. o reteeídóeídecäo.uuncs Igr.eja:· São Marcelino,RolandHaroldDornbusch, � It. exerceu' estas \
. funções, Santo Anacleto' e Santa

Prefeito Municipal e Se·

1
" "

' " .

quer nesta Delegacia, Filomena. . ,f .. ,

cretário da Pref.eitura, S.�,rviço da Loteria Federal quer' eoi qualquer Dele" . A pr.opósito, disse um .

Clemenceâu do Amaral
( gacià. do Estaao de Santa jor�aJista !talia-no: ".c.omoe Si�.ya, r.ef�ri,a-se ,�tam- I E D I T A L I CatárIna" dado não' ter Paris va.}J� uma. mIssa�

bém a IrlDeu de Souza, ;' '.
'

sido nome a'd o' 'para "0 assim 8, dignida�e r 4a 'fé
cunhado do Prtlfeito, .

'

,

.

'cargo que' 'êsse jornal bem., v�Ie o ,·chô.-o, .de
como sendo Comissário � Pelp presente Edilal, cóm prazo de quinze (16) dias, � partir .. da' �: lhe quer atribuir.. Para alguns. M�rcelinos·., e de
de Policia, 'apondo o ·in· J ,data de sua. publicação, ficam' ,convocadas ·as· pessoas idosas;""inválidas e � maior' .. esclare'eiment,o, 'algúmas .,Filomenas."....

.

disp'en�áyel 'ponto -de in' � f possuidpras de de�eilo físico' que' desejem vender bilhetes da LO'FERIA

\!
posso ainda informal' que .�.(Aç_ão. Democrátic(a,

te.:r:r?g!9.ã.o� vist?':que'ra' � �ED!3RAL 'que,.em f�ce d? Decreto n. ÕO.�64, de t4.. de julho de 1961, o 'já .,itado-cidadão João No. 25.)'
D'ele·g�c�a;. All'XI1Ia'r de

�
ficara SQ� 6,orJen�açao d!2 Cblx6 Econômica P I-d� Santa Catarina,

Ikineu
de Souza, por

'

Policia não podia cont�r .na jurisdJçã.o dêste Estado.
.

I,;. . '. :' portaria do· ·.Exmo. Snr.
,. .

.

em seus quadros;: �un.cio. Os interessados déveriio' 'comp'arecer na Matriz da Caixá'Ec:onõm_ica: Secr�tári<!., da 'St;'gurahça' mesmo. .'local 'das cit�dasnário daquela natureza. J Federal de Sra. Catarina, eín Florianópolis, ou na� 'Ägência's de BlunJ'enau, I'PúblIca, foi désignädo rep9rtag.en�, '4é,sde ;ja:..)�sPör dúvida's, contud'O', � I Brusque; Canoi.nhas" Criciuma, Itaj.af, Jaragu� do Sul, . Joaçaba, JoinvUIe, (':Ião é._ nomeaçjio) p�ra meus.
,.

agradécimentos..

é�!fp'0S ':H�v�.�HSj':',all'te-;a�l 'Laguna, Lajes, Porto União, Rio do Sul, São Francisco do Sul� Tubarao. ap funções' de p.eri.tó, no AiS. Leonida� C.·Hér�sterrÉ}lt�ra(fa� Q;presentaçõe� Estreito Araranguá e Sider6polis onde receberão informações detalhadas. � emplacaQlento ,�e veiou- -'- �D .. CeI. QeI.e.. gädod�:;:II:-\p'eJ!; ge· S9U�8� _ q,�� :' .

'

. ... . � 108, para' o corrbnte ano, Esp"8'ci�l de Policia, ,j,IO�n-óra'�8� in,tit�lava, d�, Íli�, �.
•
Recret�rIa .�e�a} d� .Oal'xa Eco�omlCa. ,Federal de Santa

J funç�es �stas, ,que, nada; ta·�e •..àssimt. �. ,'fi� ��-v�s�l,g�dor: e, aJ:tlp1�ando � Catarma e . Fiorlanopohs 19' dê agosto de 1961. absol�.�amente·nada, tem laDcólico de uma hlstorl�ail)qa mais. as -suas ,fltiVl: ) ,
- .,1". : aJgo com a orde-m' púbUca em que se evidenci'a o

da��.8;,·���po}'��ia, dizia a� I ARY, SILYA: ,'- SeQr�tá�IO �eral .SUbstitutO. II n,êste �U�icip_io'A Certo ditado de que '0. örimeOomlssa:r.16,., o .que, ,Be �__�.:----*n_�__�_h
da publl(�a.ção deste DO não compensa. .

", João. XXIII

: '. Dlrerõr ;
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�u'oÊN;IQ, VITOR." 8ÇHM9C;J<�L

" ',:'" . ·Im,presso·' na:
.. ,.,' , '.

' I: ',', . .'"

.

. So.c/edade �ráf/ce A.v.(lnlda Lida •.

'

.

. funclação :

, Arr,ur' Müller ,

","A \ � !

• t (\

·1
.

.\.,: '/ .

.� , .

;."':._--

. ", O .. �o;sso � i l' e1 o r acaba
t ded r,�e'deber

,

O',..b·'rl·g'ado," ..C�·mpa.nhel·ro!
.

de ignom�nia
. PEOderão ch�ga!' os homens' quê

,
')numeras mensagens, r� UZlD o .a

.

no� gove.rnaJ;D.. m sua'malOrIa, em 8ua grande
•

,'rsQlidariedade, ante os vergonhos átos que se maioria� políticos fmaiuroB; restos da ditadura,desenrolaram em: nossa terra, e de 'qu'à lo. aleijões da democracia', sustentados nas muletas' ..vitima um homem ligado a tradicionáI. iÓlpl'e,Dsa q'ue p"or' vezes encontram' tempo de trocar, as
do próprio �goismo: 0. seu' campo' de viäãô

Jivre de Santa Oatarina. TQdas as maQifestações. não uItrapas�a as dimensões' do próprio nariz.
de solidariedade, 'revelam, no fundo,' ,a, preo� reseryas que os .animam à prosse'guir na jor- Entendem _: e';como enten'dem mall _. 'quecupação do que. poderá. acontecer, si .perm}- ' . n�a:�::,e����'em6�1 q'ue o magnifico Adolfo

o Poder é instrumento de vingança. Querem!Ur-mos hole" que abusem da liberdade que desc'ontar as .diferenç81i.çriada� nas campan4as
"

ajudamos, nós próprios, durante IongQs anos, Zigelli nos laIe.. traduzindo os acontecimentos poUticast' ,Receiam a
.. oposição, têm"mêdQ' da..

a const.riiir: As paiavias são repassadas da que obscore.ceraol a vida da pacata Jaraou6 do Sul: oposição,. acovardam:-se aote a oposição, têm
'.

--'

mais justa repulsa; muitos deles admirados �e "Prezado amigo. e confrade Eugênio V. horror: a' oposição. É com. a '. v:iQlên,cia .q.ue··
que, gente assim, aind� existe na face da terra,! Schmöckel. Leio, com desencanto e apreensão, passam o recibo' da' 'própria" incompetê;n�ia, .'.

ooupando cargos d� mando e orientação. Dentre no.OORREIO DO POVO, o relaio da agressão f1,lgindo ao. debate que esclarece e_ que define,..as. iilÕ.D!era,� .,ma'llifestaçQtls, não poqiamo&;;dei- .', covarde de que. foi. vi,Uma o. corajoso Diretor fixando as .. r.esponsabHidades.xa(,.de de�.t8car "� missiva de Adolfo, ZigelJi dêsse órgão de impre'nsR .de, Jarag,uá do Sul. . ,

que, como nós, jA ej'perimentou" vezes sem,
.

D�sencanto, 'porque ,a';;lingu�geÍD crúa dos �pezB:r de. tU,dc;>, aind� nos rest)a a e�pe-;:
.
r contá o 'ra'ncor dos seus oposttores, mas que fatos encarl'ego,u",:sEf .de desmentir as frágeis rança. de. que' o po'Vo catarmepse acõrde par.a·
.btav·amente se integra cada vez mais no j�l''' promessas de Justi.ça', esp'alhàdas durante a

a realidade e que dêsse 'terreno de férteis.
nalisino c�ta�inense, brilhando pela;sua cultura, campanha ,politica. Apr�ensão, porque sinto, injustiças e arbitrarie9ade's enasç'am; fortes-·
inteligência e' coragem, impedindo com os seu'à como todos sentem, cr��cer em nosso Estado e, impereciveis, as flôres brancas 'da Liberdade,
escritos e suas interpretações, que se implante

I
o clima" de .insegurança)� arbitrariedades. Ja Igualdade. e da Ju�.�iça.

eDi
.

nossa terra a intimidação, a ameaça e o A própria autoridad,e policial regride 'aos
.

.
Aceite o pr.ezado amigo o meu mais' cor-�error', tão do gosto dos que não tem as. arm.as, .' teD;)poB ,do ,E�tado.:.tio,VQ r o império da Lei é tliaI' e ,afe.ti;vo. .abraço . da

. solidariedade., QQ.eda civilização, governando como g_overnaram' sub'ilt,ituido pelo, iP:ap,ério d� ameaça e' da, inti-
" êstes. incidentes 'ilirvam· para renovar as fiOSSllS

.

\ os .homens que inda pouco erap!' sitUação.:' midaçã6; <r teneiltisofo, o: c:oronelisIno, encon� energias na luta' que sustentamos contrai aAd"lfo Zigelli soube' s:entir em toda a exte!1são: tr.sm êmulQs fáéeis 'nos"cliefins -e chefetes . j)l'�potência. Afetuosamente." Adolfo ZigelW'.08 vergnnhosos acontecimentos deste, ázil;lgo \ ... ép.oliti�os ;c, a" fal.ta �e r,esp'êjtQ, �
. ,o d�sacato

.

Agôst<!, deixando transparecer o teri,t�r�d� di'as': �r:Qn.t'&I, ·:'àOS
'.

mais,. �le����81'e8.' pri,ncipios de··
..

' Ob!ig�do, Companheiro! Obrigad�, AdolfosombrIOS para a nossa gente. Melhor dQ ,qQ.�,'� l':lstIç,a r.epetem-se.e repe��m-se"icom SIntomas! ZIg,eHr, p-el0 'estimulo que !;lS. palavras de
nós; falarão-as. frazes deste impofútO}fefe�!ilÕÍ':'.: .ar8r

..
�ant:e8 ,;:. 'a; '�"b.itralf�d���,' o>'pr,�tecionismo Iladvettên�ia ao povo catarióense nos proyocadas :grand�s ca?sli;s. A maDlfes��Ç:�.Q;. �(te���t", :p,()_\l�Iall,..a �oJ���lqU1c,el·.�Q�n'l�·;eap:�a.�am-se pelo; ra!ll,� A, hberd}l-d,e só se s�ente em s.ua p'le:Dltud�,admIrável lornahs,ta que Joacaba soube dar a Estadö InteIro, 'em.' on'däs"'àvassaladoras, E a

' qu�ndo, ela '.�Já DOS, falta. Dai a advertênCia
Santa Catarina, é 'mais uma prova de que nem impunidade acintosa é o prêmio que êste ;'. ,par:a ,que, nã9 .ine.orramos em ·novos erros, quetudo estli 'perdi'�o. Entrincheirados has .redaç96s ÇJQverno ófe'�'ece ,&'Os :.traQ;8g_�essQres da Lei, a . nos pop�rão ·��U ·tatais. Por- isso estamos .vigi:"

d.as .várias' -Partes' do Estado, os jornalistils\ ess'a febriÓitànte'. FaÇ.a \d�.. 'á-ulicos puxa-sacos, ': ·tantes .para preservar. a 'liberdade, ainda: que.cUI�p.rem a nObré. .missão, alertarido o povo agarrados, colados e grudados aos seus cargos; conq�istl;lda' �JD,' 'luta' .r�n'h'i�ß.�e debàixo doscontra 'os áto,s diélcricionários de "8,�U� go��;r�. ·9U funçõ,es., " "
,

' maiores 'sacriftôios. Isso só' enobr�sse. Oontinantes. Me'smo sofr'endo OA efeitos' d8.'·'iri'es;,.t, " h.>{', "C.reia-me., me-u; car,c)"'amigoj 'qu.e :,8 genle:" nuainQs .à 'postos, Açlolfo Zigelli.·' Obrigado;ponsabilidade; .8c;>bra�·lhes nas solidariedades sensata·dês'te Estado já percebeu até que ponto 'I ',Comp8nh�ro !lr .• �;< •.• \.',.\, \"' .. � •• f,'" ) , :,'
'.

'.

i'\�: .. ;".�),'
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Yvone A/ice Scbm9cke/ '

.Trenscorre no próximo
dia 31, o aniversário da
interessante g a r o t

í

n h a

\

r Dia 30: yVONB ALlCB, filh� de

Ö sr. Ernesto lJessmann;
nosso D i r e t o r Eugênio

,

...... a ,{Sra. Olivia, esposa LEOPOLDO REINER
Vitor ôchrnöckel e de' sue

do sr. BonifaciQ Pedrt ;' "

,DO. esposa da. Brunhilde.

,

_ a sra. Ivete Vosgerau Transcorre mais uma Yvone Alice, que é o

Hommerding, esposa do
data natalícia do distinto encanto dó lar feliz de seus

.... o'
' sr. Anselmo ffommerding,

cidadão sr. Leopoldo Rei' extremosos pais receberá

JanlO promete, residente ein' Joaçaba,;.
j ner, titular da firma ôocíe- suas amiguinha; naquela

'I"
:- r',.' - a' sra. Clementína

dade Gréflca Avenida. tesuva data, quando come-

SQ uçao para 'Zapella Abelino, esposa "Correio do Povo" cum- morará com gostosos do-
o d

'

J
'

.

Ab r \ . primenta o distinto anlver- ces e refrescos. mais um

a Im'prensa
"

dO sr. ose e I�O, resr-
sariante com votos de pe- ano de suaifellz extsrêncte.

t : ".,' .

'

enre em \ltapocuzlD,ho; renes felicidades', À Yvone Alice, à seus

S' PAULO
' - o sr. Gustavo Alpe!:-

,
.

.
' -. QUB,!do staedr residente em Ira- pais, os nossos eurnprlmen-

\\ alD�a se encontrava no pocl:1zinho. '

�
- a sra. Maria, .espose los, com votos de multa

rectnro do Museu .de .Arte l ' do sr. JOão Carlos Stein, saúde, felicidade 'e alegria
B astl

.

a "'d t JA nesta cidade,' ,

I

\ .r \
I �I� � o .presi en e a ' na ,sua inocente lníêncíe:

DlO QUj:ld,ro,s, respondendo Fa�eni anos amanhã: -- o sr. 0110 Pawlowski,
a uma pergunta do sr, An- •

residente em Gaspar;
\

tonto Carlos Santana, pre- O sr. Alberto ôberde- ,- o sr. Angelo Scheuer,
aídente da Ass,o�iação lern, nesta cidade; . restaente em Irapocuztnho.
Bresiletra de Imprensa do - a sra. Leny Maria

Interior, de Ribeirão Preto, Silva dos Reis, esposa do
sobre' a crise que es t ã () sr . .veridiano dos Reis,
atravessando os jornais in- residente em Corupá.
teríoranos, com a afta, do
preço do papel, o chefe do
Governo declarou:
.,. "S. exa. o ministre

da .Iazende já se encontra
estudando o probleina do
papel de imprensa. Se não
ó resolveu, ainda, é porque
necessitou Ir a Montevidéu
participar 'da Con feren
cia de Punta dei Bste. eu
estou, c09vencido ...:... frisou
- de q ue se encontrará
uma solução que atenda
ao interesse nacional e ao
interesse da imprensa bra·
,sileira". '

aooR11O 00 'Pnuo :'..
I

(fundação: flrturmüller - 1919) ,

, 1

Emprêsa'"Jornalistica
"

"Correio do Povo" Ltda.
, \961_,

'

Diretor:
Eugenio vitor Sch",öckel

ASSINAt'URA :

Rapai • • .' 'Cr$ 2SP,00
Semestral •

,
• \, �r,S '140,00

II· COillDllUlIDln�a�e Agf@
�===II ,�' ß fcoDomia Doméstica érn fxluDSDo Hurot"

- o menino AdêriJal' Os'
waldo Borges filho do sr.
Oswaldo Borges, nesta
cidade.

SOCIAlS
I \: �ni�el'�áriOs,

I

Minha amiga, Dona de Casa:

Nosso assunto
\

dé hoje, será sôbre a arte de
fazer bôlos; fazer bôlos goerosos, não é dlfícil.: De- ,

vemos porém" ter cuidado e usar método. Um bom
-.

método facilita, evita erros e eeonorníza rernpo. Um
bom método é o seguinte: ,;/

,

,

1: - Separe íniclalrnente, as fôrmas e ingre
dlenres a serem usados'; 2. - Meça todos oe ingre
dlentes, sendo que as farinhas e açucar devem ser

medidos depois de peneirados; 3 - Siga a receita

escolhida; '4. - Depois do bolo 'bando e misturados,
todos, os ingredientes, põem para essar em fôrma
untada ou enfarinlJada conforme indicado na receita;'
5. - Não" abra o,, fôrno antes de 15 minutos; antes L

disso não há perigo de que o bôlo esteja pronto; ,

pare verificar se o bôlo está assado, coloque um

palito no .cenrro do mesmo; se o palito voltar se-
'

qutnho, o bóio está assado, se voltar úmido é precise
deíxé-lo 'rnals ternpo no fôrno; 6. - Se o bôlo ainda
estiver crú, mas estiver com a crosta tostada, cubra-o
com uma fôlha de .papel impermeável, que assará
sem queimar ainda mals: 7. - A melena dos bôlos,
devem ser retirados da fôrma depois de frios, para
que não se quebrem; os bôlos cremosos são virados
ainda quentes com a fôrma, e detxacos para que se

despreguem sozinhos; os bôlos forrados com frutas
são virados pouco depois de retirados do Iôrno, e

diretamente no prato; 8. _ Os bôlos de fruras frescas
e os bôlos forrados devem ser servidos no mesmo

dia, a não, -ser que' sejam conservados na geladeira.
PARA BATER BÓLOS, LBMBRBM-SB QUB •..

· .. as claras em neve, devem ser misturadas
perfeitamente, mas não esmagadas.

· .. as gemas, o açucar e a manteiga, devem
ser bem balidos. "

· �. o leite, não pode' estar quente para não
cozinhar os ingredientes.

..

· .. a farinha de trigo não deve ser batida mas
sim misturada em último lugar com o leite ou outro

líqUido.. •

1

· .. ' o fermento em pó, deve ser peneirado e
ser novo e driVO.

,

Fazf?,m arios hoje:
1 '

'-

,BNDBRBÇO: /

Caixa Postal, 19
Rvenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul '. S. Catarina

,

'Dia Bt:

It '

O sr. Manfredo ruck.

�

Dia 28:

Dia 29:'

"Correio do Povo"

O jovem Tarcísío Satler, um jornal a

filho do sr. Luiz ôerler, serviço ,do povo
residente em Barra do Rio ..... __

Cerro,' --:-
�,��

- o jovem Siegmar,
filho do sr. Erich Ehlert,

Cure, seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando Da

nesta cidade; .

- o jovem José Bäumie; FARMAGIA NOVA
- O jovem Lauro Adernar .e BOBERTO M. BOBST

Bortolini residente em - .

It
.'
h

' J que dispoe de maior sortímen,
apocuzm o;. to na praça e oferece seus arti-
- a sra. Hllda Hcnschel gos à preços vantajosos,-

Brunner, residente em S., Rua Mal. Deodoro 3 ':. Jaraguá
Paulo;

•

PARA, ASSAR BÔLOS" LEMBRBM-SB QUB ...
Para que o bolo cresça, o forno deve estar com

perfeita dislribuição de falor e em bom funcionamento.

O calor 'em baixo do bolo' facilita o crescimento
enqua(110 que o calor de cima para baixo o imped�
de crescer e queima a massa.

'

, Os bolos devem ficar assados, mas não dema
siado �ecos. Retire·os assim que estiverem assados.

Se g ui n d o 'e�fas regras, eu garanto qúe as.

senhoras vão ficar satis eiJas com' seus bolos.
•

A sra. Bmma Bleich,
esposa do sr, Rodolfo
Bleich, . nesta cidade;

- a' srra. Diria Ellslo,
nesta cidade.

,O jovem Carlos Gunther,
filho do sr. Carlos Heinzle;
- o jovem Heinz Ziemer; ��������!!!!!!!!�����������!!!!!!

auxiliar de Redação e fun- Dr• Francisco Antonio PicCÍone
cionário do JorDallieJoiDvUle; :M::eDICO
- o jov. HaroldoWolski; Cirurgia Geral de adultos e crianças CH-

_
, nica Geral - Parto8 - Operações -

Moléstias de Se_nhoras e Homens.
EspeclaJis.a em doenças de crianças

Atende no aOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs,
COH.UpA., - SANlrA CAlrAH.][NA

Dr. Reinoldo Mupara

II ADVOGADO II Não no ano que vem!

R�gistro Civil Estrada Jaraguá-Bsquerdo,
� ,filha de Herminia Volski.

Anrea jMüller Grubba, Oti'cial BdU/al n. 5. t 11, de 22-8-61
1 do R e'g ist r o ,Civil do '

I". Distrito da Comarca Ja- Brico Marlins e

1 (agUá do Sul,' Estado de, Marcí Rosa
, Santa Catarina, Brasil. Blé?brasileiro, solteiro,
faz saber que comparece- operário, domiciliado e

ram no cartório exibindo os residente nesta' cidade, filho
documentos exigidos pela lei de Leonidö Martins,
àfim de se habilitarem para Ela, brasileira, solteira,

casar-se: _ doméstica, domicinada e

, residente nesta cidade, filha
Editál n. 5.108, d� '17-,8.61 de Rainoldo Rosa e de

Francisca Martins.'
Escrit6rio ao lado da Prefeitura

I <

JARAGUÁ DO SUL

faça êste ano sua inscrição para candidatar-se
a funcionária do Serviço de Extensão Rural - a

ACARESC.

'I

•
Artur Krueg�r e

, ,Laura Jungt<>n ê,dital n,' 5,112, de 22-8·61 '�!).oOo..-�-�-<i)o..I-4i)...o-..Q�-..Ql���_.......t4,pj
, Ble, brasileiro, solle'iro, ,'"

lavrador, domi'Ciliado e AugustinhoVilkowsky e tt=:::::::::::==:::::::::=�=:::::::::::::::==:-======:::---�
residente neSle dislriío, em

Alzira D�marchi II
l.

Rio dá'Luz, filho de Alfredo Ele, brasileiro, solteiro, ii

V·
, .'

L
II

���.êger e de_�aulin;iKrue' ���r���t� l1�s��i�:!it��ci; n: II ItorlO azzaris II
Bla, brasileira, solteira, Tifa dos Martins, filho de II ii

dom�stica, domiciliadcí e João Vifkowsky e de Leonor ,ii VENDE II
residente neste distrito., em Vitkowsky.'

'

1,1 diversos lotes " li

Rio da Luz, filha de Walter �Ia,- brasjJeira� solteira, II ii
JungtQn e de,Hilda Erdmann doméstic�,' domiciliada' e II nesta cidade. II
Jungtoll. residente neste distrito, em II - li
..-I

' Itapoc;uzinho, 'filha' de Lu- �.._ _� .. : _ __

.

'

ji
edital n, 5,109, de 21·8' 61 ciano Demarchi e de Clara

" _.; __.. =-_-::==:::=::::::======:::J/

:�Ié!uS Schlüózen e DaremDemaréM. ITAJARA. TENIS CLUBE
, Marlene Vosgerau "

'

. .' '. .

t. p-àra que chegue ao co· AS$embléia 'Geral Ordinär'Ia
'

,Ele, brasileiro, solt�mo,,' nhecimento de, todos mandei ,r'
'

•

cOf!1ê1tciário, do�iciha�óe passar'� p�esente edital que. EDITAL DE 'CONVOCAÇÃO
resldent� ?esta clda�e. filho. será publicado pela imp'ren- Pelo presente ficam convidados- os Senhores
de Fer,chnand Schluqzen e 5a e em cartório onde será S'

.

de Margarethe Pälzmann f d d
'

d'" 'S'
OClOS a comparecElrem ä Assembléia Geral Ordi-

S hl" .'
I a Ixa o Ulantt: I 'i l�S. I naria, a realIzar·se n'o dia 26 (Vinte e seis) de

c unzen. , alguem soub:!r, de algum aT!-
A

t d 196' h
. Bla brasileira solteira' d' \

' a�os o ,e 1, as 15 oras, no Restaurante Jussara,

dome�tie'i:i domiciliada � pe ITent.o \acuse7ü para, [S( SI�O à Rua Cál. E,ínilio Cärlos ,Jou:rdan, nl cidade,
residente �ésta cidade' filha tlOs egal� ... �

flflm de delil;>erarem sôbre a seguinte ====�Jr=,==�===============

,

de frança Vosgerau' e de
AUREA MU��ER GRUBBA 9 RDEM DO DIA: .r:=::::::::-::::::::::::c::::::::::=:::==:::= -,..;....

----.--.--------,
,

no
.

ha V
' Ohclal A) D'

- \
'

_

.

\. 'ii
.

,

----------------......

: K SID osgerau. . , -;, Iscussao e aprovaçao das' contas da li
'

" "

' ,II
, Etliial 'no 5.11<0 de 22-861= Wretorlà e do'.P_arecer dp Co�s.elb.o, Fiscal; art. 55. I, ',,-,-, ' ii

,

, '.' ,I , I" B) - Elelçao da Diretoria; art. 72/74.' '1'1 CLI,MAX VITORIA ' II�
"

Oswaldo Leltho�d e ,SE VOO]j'J Jara"
' C) -' Eleição do Conselho Fiscal e suplen"te� I

II

Isolde Vol�kl , guae�se é MÚSIOO, ,art. 85.
". ,_

f
••

'

,'.,II ���, II
Ele, brasileiro, 'solleito, ' não dei.xe de inscre-,''- D) ....., Flxaçao da'� l��)lal! e mensal.ldades,; art. 55. II 9,5 pés - policolorido -1960, II

motorista, ......domiéiliado e ver,se nà Sociéda'de E) - Assuntos de lliteresse sOClal." 11 ::

residenteóestacidade.�Ii:to de Cultura Artistic.a. f NO_TA:,INão h��àndo número/legal em la. li :
lOlHAR SONNEN HOHL ,li

de Ambros!.o Leilh?ld e de ,Elal n e c ê s s i t a do con:ocaçaoj proceder se:á. de acôrdo com o art. 59, 1,1 A,. Mare,hal D.qdo,. da faDso,a, 84,18 '" II
Barbara Muller Lelflwld.

�oncurs(i)
de todos )§ 1 . dos Estatutos SOCIais.. ! �lAIUÂ DO SUL Est. di SI•• Calarlal li

,

BI�, �rasjleiÍ'à,..S?lteira, pará 1)1'Qjetar a cpl-
"

Ja'raguã, do ,Sul, 5, de
\�gôsto"de ,l�61. H

,

II

d.0l!'est�ca, doml�I,h�d� � tura de liossa �erra. EUG1i:NIO VITOR, 'SCHM()O�EL - Secreto Geral 11,\ \

"
' ", ij

, reSidente neste, dlSIr,1l0. a .'
,

.

GERHARD, ARTUR MARQtrARDT - Presidentei. � ._.__� _':' �, ",'
,', li·

"
,
,'.'

.

, , _----::
..

_-;
.....,-_ _-----==,:====--=::: ,,--==--=�

:---.. Todd moça que tenha feito o' curso Normal
Contabilidade ou Científico, e já tenha compl�tad�
l8 anos, pode se inscrever.

.

As inscrições s�rão feitas nos Bscriló�ios Locais
Regionai� e Cenlral 'd� ACARBSC,· até a data' d�
30 de agosto.

\ ,

Todas as informaçóe& necessárias serão também
fornec�dlls, por ocasião de Visitas que a Candidata
podera wzer a qualquer um destes BscritÓrios.

A ACARBSC é uma entidad� civil, com finali
dade edu.::ativa, que trabalha com a familia rural
catarinense. '

,

, ,Não ,dei){e para depois, procure' saber bem o

que e o Serviço de Extensão e candidate-se fazendo
sua inscrição.

-

"

,'.
Para melhores informações, dirija-se ao Escri

totlO Local da ACARBSC, Av. Getulio Vargas, 668
em Jaraguá po Sul. '

•

A4JABESC
SERViÇO DB, EXTEN-SÁO RUR3.L

.1 ,

BSCRITORIO LOCAL OB JMlAGUÁ DO SUL

1..
.

'\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edital de .c:ilaç,ão PR O IB1IC Ã'OI ·E D I T Á L
O Doutor Ayres Gama Ferretre de Mello, lulz I, O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juizde Direito da Comarca de jaraguá do ôul; Estado de Fica expressamente proibido a entrada de de Direito da Cömarca de Jaraguá do Sul, Estado

\
Santa Catarina, Brasil, na forme da lei, etc, . , pessoas estranhas em nossos terrenos, situados de Santa Oatarina, Brasil, na, forma da lei etc, ..

FA�SABER' di I d
. - á Estrada Rio Paulo e Rio Corrêa, para fins ..-

,
L aos que o presente e tre e cuecao, FAZ SABER aos que o presente edital, com,

d tri (�O) di dêl h de caçar ou causar qualquer dano. '

com o prazo e rtnra o las vrrem ou e e con e
bili o prazo de trinta (30) dias "'Iirem ou dele conheci �.

t
'

d JORGE SCLL / Não nos responsa I isaraos pelo que possa u. y
CIIDen o tiverem, que por parte e,

,

LJ es mento tiverem, que por parte de AUREA MÜLLERmulher ANNA SBLL, por intermédio de seu bastante ooorrer aos infratoras desta proibição. , 'GRUBBÀ e seu marido BERNARDO GRUBBAprocurador, advogado dr, Príarrio Ferreíre do Amaral C o r u pá; Jul'ha de. 1961. JUNIOR, por intermédio de seu bastante procura-e Silva, lhe foi dirigida a petição inicial do teôr segulnre: Ass.) _ Adolfo Baoum(e, Alwin Klug, Ar- dor, advogado dr. Murillo Barreto de Azevedo, lhePETIÇÃO INICIAL: - Exrno Sr. Dr. juiz de Direito . - ,foi dirigida a .petição inicial do teor seguinte:
/ -.

da .Cornerce de leragué do Sul. Jorge Seil e sua mulher noldo Auerhahn, Mariano Biernaski, Alfonso
,Anna Seil, brasileiros, lévredores, domiciliados e resl- Raese, Gabriel Engel, Eduardo Biernaski,

Da-I,) ,PETIQÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
dentes em Corupé, nesta Comarca, por seu bastante niel Campregher, Vitoria Chimelli e \Valdemar Comarca de Jaraguá do Sul. Vêm, AUREA MÜLLER
procurador, o advogado ao final .asslnedo, vem mui Auerhahn. GRUBBA, brasileira, casada, ser�entuária da justiça,respeitosamente. expõr e afinel requerer a V. Excía, ',', '_:._ e- seu marido, BERN'ARDO GRUBBA JUNIOR,
o seguinte: 1. - Que há mais de vinte (20) anos

" ,brasileiro, industrial, ambos residemee e domicilía-
possuem em Corupé, um terreno e respectiva casa de iF=:::::::::=::::::::::':::::::====:::::::::::::C=:::=::::::='::::::::::::::::::'� dos nesta cidade e Comarca, por seu bastante pro-enxamel, cujo terreno tem a área de 1.632 mts2., e as

I!II. ThID>o' lEm>lltrJH[ � Ã\_lTYflMr Ã\ �r�Y I curador, advogado abaixo assinado, a presença de
seguintes confrontações: 34 mts- de frente para a rua lLJIJß Jß \U l1)\ßHU J..Vll..ßU'U.� V. Excia. a fim) de mui respeitosamente expor e
NereuRamos: fundos, com igual metragem com terras -n ln. .• finalmente 'requerer o que se segue: 1.) QQe, são
de Maffezzolli; de um lado, 54 metros com terras de � Mm.DIC.. CIRUBGI.I1LO legitimos proprietários de uma área/de terras de
Hugo Müller e de 'outro, com quem de 'direito. 42 metros ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 2.149,50 mtsã., edificada com uma casa residencial
(croquis doc. I); 2. - Que êsse terreno fôr� de seus ii

id d d C löni (AI h) Pô de alvenaria, sita à Rua Arthur Müller, n. 50, nesta
\ sôgros e pais August e Anna Franke, já falecidos, sendo II. SI a es e o ma ema� a e rto Alegre cidade eOomarca, adquirida por"sucessão de Arthur
que Anna a última a falecer morreu em janeiro de 1939, II :.CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS _ CRIANÇAS B II Müller, desistencia�,de herdeiros e finalmente porconforme certidão de óbito anexa; (3. - Que por morte

III. CLINICA OERAL'
, II

doaeão de Adélia Doubrawa Müller, com as seguintes,de seu sôgro e pai, o imóvel usucapiendo foi dado a confrontações': frente com a Rua Arthur Müller,
lnventarter, há mais de 30 anos, na Comarca de [oin- li '

•.onga prätlea em Hospitais Eorop908 II oom 40 mts., de um lado com Leopoldo Reiner,
vílle, a cujo município pertencêra Iaregué e seu antigo li Consultório e residência: II oom 30 mts., de outro lado' com Ester lolanda
distrito Corupä, sendo que êsse inventéríç ache-se 'I II Wilhelm, com 34 mts., e pelos fundos com terras
parado. no juízo desta Comarca, desde a sua instalação; II

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
II de Arthur Breithaupt. Arthur Eggert e Olga'Müller4. - Que com a morte de Anna Franke, � como os

!I CONSULTAS: II 41,40 mts. que fazem um córrego existente entre
demals herdeiros nunca se interessessem pelo Imóvel, 11 II as propriedades. 2.) Acontece porem, que, além da
oe ôupllcentes, do mesmo se apossaram mansa e pecl ii

- Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II área já determinada, existe uma outra de 612,59 mtsã.,
flcamenre, sem interrupção, conresteção ou oposição de ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 li:!. horas II contígua a primeira e, que, por mais de :;JO anos,
alguém, pagando os tributos que sôbre o mesmo íncí- ','1 Atenae chamados tambem à Noite' ti! contadas as possea anteriores, vem sendo põsse
dem, conforme comprova o anexo documento, de n. 2; mansa e pacífica sem oposição de quem quer que
"'. - Que 'pretendendo leglttrner a sua posse os Suplt .IL. . .11 seja 3) Qu �r· di t

.

t t
�

queo �__ , , .�------.--------_.--:=:;i' .. e, a 1:1 ea exce en e, lUS amen e e a
.

cantes na forma dos artigos 454 o 456 do Código de está localizada' nos fuados da propriedade a "Leste"
Processo Civil e seus parágrafos, requer a V. Excia. a &__�l1!IIBi8II!!II!B@B(jI!l8!11i &Ei id �_'IlI8a!lIrii> conforme planta anexa. porquanto a metragem de
designação de1dia, horae lugar, pare que, com as tes- FOTO PIAZERA frente do terreno é constante de tltulos de dominio ..

temunhas abaixo aeroledas, que comparecerão inde- e incontroversa. "-Como não possuem título de possa
pendente de 'intimação, se proceda e lusrtflceção do DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DU SUL e domínio, querem os petioionârios, perante V.Excía.,
alegado, äpós a qual deverão ser citedos pessoalmente Fotografias em Gerat _ Fotocopias de Documeatbs _ MM. Juiz de. Direito da Comarca, provar a sua Dosse
,os aluais confronfantes e interessados certos, suas Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios e a de seus anteoessores, segundo o disposto no,
espôsas se casados forem, bem como o Órgão do art 454 do· Código de Processo Uivil, para que. A pedido. atende a domlciUo e tambemMinistério Público./e ainda por editais, com o prázo em lo-:alidades 'riziDhas ii segundo o art. 550 e seguintes do Código Civil,
de 30 dias, os interessados incertos e não sabidos, !I seja declarada a lirea de 612,50 mt82., oomo de sua
afim de, demro do ,Drazo Izgal, a contar da citação. ( _&EJi&EJi!l!lO,iI!lI!!'8I!!Mii&l&__iiII!iII!IIIi_I!I8rii>rii>ilillIiIIiIIl!IItI!I'I!I8I!l81!!_II!IIII!IIiIIiII -_'I!I-r;JillI!ll!ll1!l6!11I111!l1I1!!!@propriedade,paraque,coma respeitlivel sentença,
apresentarem a contestação que tiverem e, não sendo seja transcrito no Registro de Imóveis da Comarca,
contestada a ação, deve desde logo ser declarado e / o mencionado terreno, regularizando-se assim esta
reconhecido o ..domínio do autor sôbre_ e imóvel em Dr. Waldemiro Mazureehen situação. Assim sendo, requer de V. Excia., na forma
questão, Dá se a presente para efeitos fiscais Ç) valôr ,CASA DE 8AUDE do art. 455 e seguintE's do Código de Processo Civil,
de Cr$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos cruzeiros\ e se proceda em dia e hora por V Excia. designados,
em ane«o a 'prova do pagamento da taxa iudiciária Rua PresidÊmte Epitácio 'Pessôa N°. 70.· com as devidas citações, do, Rspresenta'll.te do Mi-
devida. Protesta-se provar o alegado por todo o (antiga residência de Emanuel Ehlers)' nistério . Público da Comaroa, dos confrontantes,
gênero de prova em direito permitida. O advogado Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças LeopoldO Reiner, Ester Iolanda Wilhelm, Arthur,'
que a esta subscreve é inscrito na O.A.B. Secção de

_ Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas Breithaupt, Arthur Eggert e Olga Müller, e dos
Santa Catarina, sob o número 315 e tem seu escrifório Indutotermia _ Bisturi-elétrico _ t"lectro-cauterização interessados incertos por Editais de 30 dias; a
á rua Cél. Emilio C. jordan 69, n/ cidade. Nêsles - Ráios Intra-vermelhos e azuis. justificação initio litis, com depoimento das teste-
Têrmos p. Defer.imenlo. (sôbre estampilhas estaduais munhas abaixo arroladas, para que depois de jul-
no valôr de Cr$' 8,00, devidamente inutilizadas, o gada procedente a justificação, sejam citados os �

seguinte): Jaraguá do Sul, 29 de setembro de 1959 . .r:=::=:::::::::::;..;:::::::;=:::::==:::::::::::::=:::==:::::::::::::� mesmos confrontantes, para querendo, contestarem,,

pp. (a) Príamo Ferreira -do Amaral e Silva. Rol das :j ,. ii dentro do prazo de 10 dias, que se seguirem, dentro
testemunhas: -- Artur Ristow, bras., casado, res. em ii � r �·ll'l U � f � rna nu o f I' �� � r

!i do prazo fixado em Edital', prosseguindo-se no

jaraguá do Sul" Waldemar Werner, bras" casado, res.II' li feito, em fim, como fôr de direito, 'até final sentença.!i' I '

II '

Oem Corupá � José Bonifácio Gonçalves, bral!s .• casado, :. II Requer-se seja dispensada a citação do DOMINI
res. em Corupá ii Cirurgião Dentista ii DA UNIÃü em Florianópolis, por ser área de terra

SENTENÇA: Vistos, etc ... julgo, por senlença, II Cl1nica _ Cirurgia _ PrÓtese _ Raios X '11 dentro do períme:trg_ urbano aà cidade. Dá-se a

a justificação' de fls., para que surta seus jurídicos e II __ II causa o valor de, Cr$ '10000.00, para os efeitos
legal's efeitos. Façem-se as citaçõe,s requeridas. Ci· II II fiscais, juntando-se a prova do pagamento da·Taxa

Illt Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. II!: J d 'á' N 'T P F D f' . .

tem-se, com o prázo de trinta (30) dia�, os interessados u iCl ria. es te s e rmos . . e erlmento.

incertos, por edilal, a ser afixado no .local de costume n Próximo à Estação Rodoviária, II Jaraguá do Sul, 6 d-e Março de 1961. (sobre estam-

e publicado uma (1) vêz no Diário da Justiça,e duas 'b:::::::::::::::::::==::::::::::::::==::::l':::::=::=::::::::=::=:::J pilhas estaduais no valor de Cr$ 4,00, devidamente
.

(2) vêzes DO lernal local. Custas pelos Requerentes. _ ,
inutilizadas, o seguinte: (a) CUNHA MELILOO' I

\ P. !. Jaraguá do' Sul, 31 de julho de 1961. Ca) Ayres 1II:�ilE!!i�:==!E5l1 WI=il!!!lllll!!E!lllEifFil!!tr-na WALDEMAR GRUBBA e ALVARO SEVER N -

Gama Ferreira de MeIlQ; juiz de Direito. ,Em virtudeD' I
PIAZERRA, todos re\Ídentes e domicili!idos neste.

do que cita e éhama a todos quantos interessar possa

.I!.�I! .( O R; j <:> R N S O E LT E R

...

municipio e Comarca.·
"

e direito tenham sôbre o imóvel r,equerido, a virem I CIRUR5/flo DENTlSTI'I I SENTENQA: Vistos, etc. Julgo, por sentença,no prazo legal de trinta (30) dias, alegarem o que
b d

' .

t
A

d"s E p a 1= Moderníssimo "A/ROTOR" a justificação de fls., para que produza seus juri-julgarem a em e eeus In eresses e. Irei os. ,ar I

.IU....
dicas e legais efeitos. Façaßl-se as citações reque-que 'chegue ao conhecimenlo de' todos e ninguém iIlI Reduz '0 tempo de trabalho,,, DI ridas. Citem-se oom o prazo de trinta dias.- osalégue ignoraricia, manda· expedir o presente edital, I '

bl''..... 'd e aumenta o conforto do CLiENTB. "I intelessaaos incertos por ,edital, a ser pu lcado
que será afixado rio, loc,al de costume, as portas., o

-m I_R. uma (1) vez ÓÕ' Diário da Justiça 'e duas (2) vezes,Forum publicado pela imprensa local e no DIario .. •

Oficial' do Estado. Dado e, passado nesta cidade de CLíNICA - _QIRURGIA - PRÓTESE " "I" no Jornal Looal, edital a ser fixado no local de

I"'" costume. Custas 'pelo·s requerentes P.R.!. JaraguáJaraguá do Sul, aos sele dias do mês' de agôsto do
...

RAI<?S X, _iii..
' do Sul 2/8/61.

.

(a)' Ayres Gama Ferreira de ,Mello,ano de mil novecentos e sessenta e um. Eu, Amadeu
Mahfud, Bscrivão, o subscrevi. . � (a) Ay:res Ga,ma �I C o n 8 �'If ó r i o: Av. Getulio Vargas, 198 ,I �Uiz de Direito.

, '

\'

Ferreira de Mell(), Juiz de Direito,
1"11" (Anexo ao Depósifo da Antarctica J. '

,
,Iii, E_In, virtude do 'que cita e chama a todos.' A presente cópia confere c;om o original;' dou f�.

;:;'_I'_'�
.

1'-'==:="-' ._. ._..:_;J! quantos interessar póssa e direito tenham sobre o

Jaragua do Sul, ·7 de agôsto de 1961. 1III;__.;;::;:=u;_.liiiElãSl!!,:===r._.__;!!i!ElIII;__I':!IEI:__ :;:==='1!I imóvel requerido, a. virem, no prazo legal, alegarem
O E s c r i v ã o o que' julgarem 1,\ bem de seus' interesses e direitos.

AMADEU MAHFUP , " :. �,'$, para que ch'egue ao conheoimento de todos
(

O f
'

� n �,.
.

e ',ni�rguém alegue ignorância, mand'a expedir o

'r eroao o prlogmann p1-ésente' edital. que será afixado no local de cos-
I •

" � !Urne: ..publicado p�la imprensa local e no 'Diário
'

, F Qficiâ,l 'do Estado. Dado e passado nesta cidade d�
CIRURGIA DO ESTÔMAGO' 1 Jal'agbá do' Sul. aos nove diaEl do mês de agôsto ..

VIAS /BILIARES, INTESTrNOS.�,
I'

.do ,�pq dEi mil novec�ntos e. sessenta e um. Eu,
.

.

,
. Amadeu Ma'hfud" Esorivão, o subscreqi. (a) Ayres.

CIRURGIA DE SENHORAS. Gama Ferreira dê Mello, Juiz de Direito.

A presente cópia oonfere com o origiI?sl; dou fé.

'Jara'guá do Sul, 9 de agôsto àe 1961"
1 '

,

. ,

.O,EscrivãQ
A�ADEU MAHFUD

J ._'_. ._18_11 '_!II

!ii-:Si !!!!!!ii!!=;�!I__:! n-:-�i"""; ;� I---ii

I OO!tlcu dp Hrtefulos de Clmenlo "1 ß R ß fiHB" !I
_... - de -

• , h
I' ALFRED0 LARSEN; I
I TANQpiES 'e PQSTE-S !ll _

II Es tr a d a It a p ocú-H à n sa W ConsuÚório ._ Rua ��es. 'Epitácio Pessoa' \ \
Iii J�RAGUÁ DO SUL -. S. CATARI�A I "Da�J�-12'ed,as 15-18-40ras� -"- Fone,:384,:.
iÍ!I!i!EEliEElti&!n.- E:!lE11EEit��li!l!EElliE!ll!!llliliilil!8llm ;;"'-.::;;;;======__iiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõii;;;;;;i;;;iiiõiõiiiiõiõii =;;i;;;;;;;;;;__�

Diagnóstico Precoce do. Cancer nas senhoras

.

!
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.

,Bom.' "negócio. -Correío d� .PQVO.
Vendé.seumacomple·ta, um jornal a8!i,�in� :W�!'� ,co�,�ertos -:-i: (.( .:' :!."

'

bom p�nto � b(:)a",treg�e�la·l serVl�O' ,do' povoInformações na otíctna' ',' '" .,Y /,

de. l'heodoro José Wolf, .; ;".
Av..; Marechal,Deodor.o da ====''=:::=======
Fonséca - Jguá. do Sul. J. ,

Cartas 'e
, 'Collstiltas'

I·
': ,[)Es�spe#ADd. Nesia: B�,��evo.lhe est�"pa��' .dlsseram que não adla�'� tecl�mar,'; porque ,.d�í ",flc�dizer que estamos deeesperedos, aqui, na Ilha d,a 171- pior. O que acha o Senhor? ,.'

guelra. 'Exi�te, um botequim que Va'l) at� altas' horas RESPOSTA: Achamos que vale a pena reclamar.
,da miJdrtigad�. ,O barulho é infernal � ning:uém pode Reclame sempre, quando estiverem com a rezão- e
dormir. Já reclemarnos à Polícia é,'" depois disso oa. estiverem abusando da pactêncte. O' dlreíto ao ,sos
melcrtados Irequentadores do botequlm: deram dé jogar sêgo é certo e ltquldo. Apelem prímelro para a Polícia,
pedras na�' casas de Iemlllea, pondo em sobreeeeljo a quem compete a matéria. Depois, si nada adtantaj,OB seus ocupantes, quando loão quebram as "telhas. existem outros. caminhos que ,conduzem à, ordem ./e
O bar�!.ho � insuportável pelos elementos emb�i�gad�s ao respeito aos seus aemelhentes, trenceüendo-se os

, que� v,aó' ate altas (horas da madrugada. MUItos I Já desordeiros IlO xadres. '
.

!,,'

/

o POVO

�=:=:::=;.:=:.:;'=:::=--==::.a-..�=::::;=c:::::::;;;=====�
II

. , v
• 11

it I••�.,el. "SC ••,I.·· II
II - JARAGUÁ DO SUL -

�II Medicamentos e Perfum�riaB 'II'"
ii Símbolo de Honestidade II
I, )

,

Oonfíança e Presteza II

I) .

'

A que melhor lhe atende , I!-I 'e pelos menores preços II
It

. _.__:_ ---:::I)� ......_-_ _--�---------,- -------
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