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As populações de Iara- O começo do m�s 'de çäo Rodoviária,' a loja da derrubedcs, misturados os de 4.000,00 em dinheiro da 81'1, Sr. Justino Pereira, que'guá do ISul. e de Corupé Setembro, parece, revelou- firma Douat S, A.I Cornér- papeis, realizando ainda Emprêse produto do re- tlnhá no cofre, produto de
�iv�m söbreeseltedes com se bom pera os gatunos, cio e Representações e" necessidades fisiológicas duzido movimento d� pas- sua economia" cerca de
as noticlas ' de audectosos realizarem visitas noturnas finalmente o escritório dai em cima de mesas e .dentro segelros, 'em virtude' da Cr$ 33.000,00 e 1 isqueiroroubos. Firmas comerciais a novos estebelecimenros Companhia Má qui nas de armários. Para penetrar situação' político - militar, e da Srta.' Emy Hegen
como as de R. Vicente, comerciais e industriais. Famac. Os gatunos, além na AgênCia da AutoViação, 1 revolver, t relógio, 1 dorn, da qual levaram 1
Breithaupt e Hertel. têm Na madrugada de 61'1. pera dos requintes prlnclplos forçaram a fechadura da cofre marca Bernardini, 1 carreirinha com Cr$ ...
sido, vítimas dos emtgós sábado os ladrões visita- de avençar em oblétos porta, pare o que, supõe-se caneta e 1 lapiseira Parker 1.116,00, Cr$ 8.000,00 em
do alheio e a recuperação ram slmultâneernente a alheios, deram mostras da usaram inclusive' um vei: 2 Notas Prcmíeeôrías. ü� dinheiro, produto de férias
dos objetos fqrtados dificil Agência da Auto Viação rnals deslavada perversi- culo e de lá tiraram 1 rádio mats,' prejudicados foram que recebera e Iõra guar-
ou, impossivel. I Cetarlnense, sito na Este- dade, pois, tinteiros eram Telefunken. receita de cerca os wncionários da Emprê dado no cofre, além de

documentos e cadernetas
da 'Caixa Econômica. Um
motorista tambem foi pre
ludlcado, pois, deixara
momentos antes, ao cair
da noite, a imP<3r,ância de
Cr$ 6.000,00, que tambem
[Iôra guardado no cofre.
Na loja Doúat penetraram
por urna janela basculante
e do, interior da loja leva
ram 171 discos, 3 liquidi
ficadores, 1 áspirador de
pó Wali!a e 1 pasra. de
couro. Interessante é de
notar que no dia 4 do
corrente, quando um grupo
de crianças brincava na

barranca do Rio Itapocú,
depararam com um escon

derijo contando cerca de
146 discos, presumindo-se

local i g n o r a d o e sem que os ladrões não poden
autorização da Cãayara, do levar o produto da
segundo alegam os -verea- gatunagem, resolveram
dores. Afirmam ainda os escondê-los. Já na Com
edis que o chefe do Exs- panhia Máquinas Famac,
cutívo destruiu as insta- depois de promoverem
lações da nova séde, dela- uma desordem deplorável
picando o patrimonio em móveis, utensílios e
público e não forneceu papeis, como que querendo
ao Legtslativo Muuíoipal vingar-se pelo pouco que
qualquer balanço, desde puderam carregar, levaram
sua posse. Ao lado destas 1 máquina de escrever,
queixas, os vereadores velha, portátil, marca Erika

M h t
· criticam o fato do sr. 877026-6, côr marron e

orre estran amen e um escritor Francisco Pignata
"

não uma máquina de somar
residir na séde do muni- Brunsviga modelo G 89

ação de 36 comprimidps eípio de Planaltina., n", 31-51111, nova,' côr
de barbitúrico tomados cinza.
em cinco dias e de uma Noticias vindas dê Co-
ímpressíonanre quantidade Essa é de I taj aí rupé,

.

dão-nos conta de
de álcool ingerido pare, V

A -

.? que, tampem. naquela ci
segundo êle próprio, bem oce nao VIU -I dade, na mesma noite, os

\ . levar a cebo seu trabalho. I d
-

.' ,
" .

N( -
_ Escute aqui: você a roes qUlzeram agrr. a

Festejos do Cinquentenário o escritor tomava os não viu um guarda norur- Casa Comercie! Günther
comprimidos pare aguentar no por aí? forçaram a�_Örta e só' não

de Carioinhas adiado as dores de estômago que continuaram' o seu intento,• I • '.
.

o álcool lbe causava...
- G u a r d a Noturno?

com a chegada dos pro-
Em consequência dos Tão logo tenha solução A obra póstuma será E�::é·g���i,ah ... �rizada) prietários, acordados pelo

últimos acontecimentos a crise Nacional, os pro- barulho que P/om·oviam.
ocorridos no país, foram motores dos festejos reini- publicada no .corrente' a�o. Onde já se viu guarda Na Casa Comercial Stérn
adiados ,os 'festejos do cin- cidrão os.trabalhos, comu· e o se� edItor acred.Ha noturno em Itajaf /1'1 estas tambem os larápiOS pene-

. . que sera um verdadeIro h d 't t dquentenário de Canoinhas Dlcando aos IDteressados, "b 11"" I _

oras a nOI e. traram, levando, merca 0-
o

d'd
' . est, se er , prmclpa men A DI' d

e o 60. Festival do Mate as can I atãs e. as auton-
te em face das circuns,ân-

- Entãp, passe a cartei- rias. s e egaclas e

dades o prosegUlm�nto das. cer�aram a mor- ra, o relógio e as calças ... PolicJã foram cientificadas,
.

'ddi'
- Cla5 que .. '

I t ddr d
'

a'lVI a es q�e c� mll!_arao t d Christopher Landon. (Coisas �o ETC ... E TAL ..• es a� � s�n o oma as:as

com a reallzaçao desses I
e e

do Donato Ramos, -d'O ltajai, prOVIdenCIas.
festejos. (Ação Democ�ática, N.26) de 26-8-61) ----------

Exonerou-se do cargo de
, '. Ministro da' Aeronáutica 1)

,

Jcão Belchior Marqu.es GoulCIrl ..;��=.�;.=;..:;...
. ,

I RIO (MERID.) - o brigadeiro

O P
-

ddR
'

bi- t
- iGabriel Grun' Moss, Ministro

novo 're S I en te- . a ePUlca P,res a compromiSso demissionário da Aeronálltica,
I ,transferiu hoje o cal'go' ao

graVe crise polítioo-militar o compromisso deu-se perante chefe do. Esta�o M�or .da
,

.'.
"

. Aeronáutica, ma]ol'-bngadell'o
a Câmara Federal e Senado, e a posse se dara ,aInda esta Ismal' Brasil. Pouco depois do

semana devendo o Primeiro Ministro recair na pessôa- _ato, enviou ao pl'e.sidente. em
,

.

1" d' d G l' V exercício, 'SI'. Ranieri Mazzili.
do sr. Tancr�do Neves, po ltiCO a epoca e etu 10 argas. comunicando sue, decisão.

Orgão de maior, penetração no .interior 'do nordeste catarinense"
,
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Um gl!"lil_ l!oßoill!
.

iß íluloridíldl!� T!;!E!9 I
( Com a finalidade de

conhecer' mais de perto
as reinvidieações priori
tárias de todos .os Muni
cípios brasileiros, o SUAM
acaba de .dirtgir extenso
telegrama ao nosso jornal,
solicitando um esfôrço
conjugado de todas as

autoridades, afim de que,
num prazo ,de 30' dias,
possam estas eolaburações
ser divulgadas ou reme

tidas à Brasília. O tele
grama termina por de
clarar e reconhecer que
a conjugação estará

funcionários Públicos
Federais não trabalham
mais aos sábados
O Presidente provisório

Ranieri Mazzilll assinou
decreto estebelecendo nu

mero de horas normais
para os funcionário� pú
blicos federais, que d'ora-

. vanle não terão mais ex

pediente aos sá bad o s.

Como se sabe, ainda re

centemente o ex-presidenle
Jânio Quadros alterara o

horário do funcionalismo
federal.

AC)ONTECE
séde do govêrno para local ignorado

Ficam, pois, as autori-
BRASILIA _ A Câ-dades gentilmente convi-

mara de Vereadores dodadas a nos enviar cola-
borações que v i sem município goiano de Pla-
demonstrar as nossas naltma, deverá reunir· se,

reínvidicações prioritárias a fim de apreciar o eim
como Município que tem peaohments que foi apre
ínúmeros problemas e que

sentado oontra o prefeito
exigem urgente solução, Francisco Muniz Pignata.
sob pena de comprometer O pedidose prende ao fato
o natural desenvolvimento de que o prefeito mudou
desta unidade brasileira. Ia séde do município para

"possibilitando a s s im
maior/entrosamento entre
imprensa-e poderes cons

tituidos do país". É 'pen
samento' Diretor SUAM
ser um fiel intérprete das
aspirações munieipalistas
de todo o Brasil. e a

colaboração 'da imprensa
é indispensável". Solicito
remessa regular. de treis
exemplares. '

tranha coincidência o livro
intitula-se "Os m o r tos
jamais se levantem",
Christopher Laudon fa

leceu em consequêncie Ó'd

LO�DRES - O es
critor inglês Christopher
Leudon morreu quando
punha o ponto final em

seu último livro. Por es-

que deveriam verifiçar·se
no corrente mês de Se
lembro.

Quinta-feira última tleve lugar a 'oerimônia de
compromisso do novo Presidente da Repúplica, Sr.· João
Goulart, primeiro presidente do n_ovo regime Parlamenta
rista que experimenta..---o nosso, país, após a pacifi,cação da

I'

,�O�!�id�e��e��.�e��J:ra���. r��ip���.�Ub���� é!!.�.������' 11����t��!:1����a�!����·
de Nova, Brasilia, em ho�enagem à cidade do traQado das rU8s, lluml,açao elétrICa, higIene dois julgamentos que se Jaraguá do Sul, Sr. Dr.,
pioneira do in�erior brasileiro� é plena realidade: e saúde pública, são outros tantos problemas verificaram em Jar�gu'á do Ary Flaviano de Macedo,

,que exigem solução imed�ata, sob. p�na de Sul e Timbó, respectiva- funcionando o Sr.. Dr.
Resultan�e de loteamento, quem se der ao atrofiar uma zona onde mUltos�humildes �ara- mente. Na apreciação do Horácio Cabrãl, como
serviço de camin�ar pela Rua Vena'Dciol da

guaenses conseguiram tornar realidade o sonho julgamento do acusaào assistente da Promotoria
SHva Pôrto, encontrará uma ,das tr�"nsvers8is da casa própria. "Dentro em breve será anexada João Camillo, que afinal,' Pública, ,representando 'a,

que lhe guiarãu para Nova, Brasília. O lotea-
como parte-da cida�e. Dai porque o lembrete foi condenado a 22 anos familia da vítima.

menta pros9�gue' � 'as edificações levantam-"se de que as cousas devem se fazer aos poucos, do de prisão por. ter morto o \

em tempo febril. O que ainda 'pouco era um
que, querer e�fr",ntá-Ias d'uma só vez, quando Sargento Orlando Ribeiro ==========

eucaHptal, j hoje oferece o aspecto de Jlma êles '(problem�s') já são' iinpos!;1:veis de Serem com um liro de garrucha,
cidade em miniatura que trabalha incessante- por deficiência de redação·o 7 de Setem-b'r1o'

. mente.' :li: á repetição d�e um arrojo, como foi' ,saneados. E teremos, então, os aspectos nega- saiu' ,truncada' unia fra�e,
a conhecida 'tUa Planinscheck. Assiin' como tivos como os' que temos 'llesta parte ,velha da dando a entende .. que a

progride a 10,calidade, os problemas se avolumam cidade, onde não existe racionalmente plane- Promotoria da Com'arca Devido a situação drfOr-
e vão num sempre crescendo. Para ,evitar a jado' o problema da água, dÕ, esg9to e da de Jaraguá do Sul estava m,al por que atravessa ocriação de novos e maie graves problemas, "ilumióaçãQ, entre muito� sem falar de-outros funcionando C�)I�p ässis·· país o dia 7 de Setembrodeveriam 'as autoridades tomar' conhecimento ,., , tente do Dr. Oraclo Cabral, l' , l , _des�a 'realidade e cuidár que a nova zorra' se problemas, que' se relacionem com confôrto e

:da Legião Pa'r.maense dos permanecep em t>ranco nao
desenvolva satisfatoriamente. '!Escoamento das 'bem est�r 'da população. "'\

' Expediçionários, quando se verifieando nenhuma
na verdade 'a ac,:!sação solenidade alusiva à data.

(
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bom 'negócio
Vende-se umacompleta

oficina para consertos de
BICICLETAS

bom ponto e boa treguezia.
Informações na ofteine

de Thßodoro José Wolf,
AT. Marechal'Deodoro da
Fonseca -:-" Jgué.. do Sul.

(

DEPRONTB Á. PREPEITURA - JßlAOuÁ DO SUL
.

.

fotografiu em Geral _' 'fotocopi.. de Documeut()8 -

ROOes e Matend foto - Aparelhos � AceaacSries
.

A pedldo. at.ad. a dollÜclllo • lambem
em localldad•• ylziDhmo
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S O C.I A [,S 1,1 ?JI))f. Grilllftd,@IIG2lSCllllOII
.
,'.

'

",. I I Cirurgião - Dentista . II 1

\, f '
,

sra. IIse Mey III' CLíNICA "

_ "PRÇ)TESE
.

CIRURGIA II·A i á i
Dia 11(: ,

I
•

- ,I'� r» I J
IIn vers r os

'

" Duarte, esposa" do sr '1
• -,-

IIA ·garotinha Mariza, filha- Osmar Duarte, resident� II
'

A",. Marechal Deodoro, 5.87 _ JARAOUÁ DO SUL

Aniversariou '1ontem o do sr. Bertoldo �. Döring, em lolnvttle. iiJ
.

'Defronte a Igrejá Matriz II
jovem Mário Bastos, filho comercíanfe, residente à

.. \!.":::::::::=::::::::::::::::::::::-.:::::::r-;-:r:==::::::::::::::::::=::::::�:::::::::=:::9
do sr. João Bastos, nesta Estrada I�o,cú; Dia 14:
cidade. �

" .

.

- a sre. Irme Henschel,
, esposa do sr. Arno �em�- O sr. Rudolfo Ehlert ;

Fazem anos hoje: chel, nesta cidade.
'

- o sr. Hugo' Horst; .

O sr. Damaslo SChn'litt, I '
.

.
"-. 'I

- a sra. Vitória Nagel,
residente à Bsrr. Blumenau. l- Dia 12. es�osa do sr, Otro Nagel,

\ -.: restdeute em Nereu Ramos.
Sr ALTINO PEREIRA O menino Inácio Lernke, ,

'

•

filho do sr. Alvino Lerrrke, Dia' 15 i '

Transcorre. em dera de residente .em Rio da Luzhoje mais uma data natali- Vitória;' _ O sr. W.i I s o n Luz,
cia do distinto cidadão

_ él sra. Da.. ElizaQeth residente em Curitiba;
sr. AlUna Pereira, digno Schrnld], esposa do sr, � o sr. Waldemar Gumz,
coleJ,or das,redndaSs fiederais Wendelim ôchmtdr., resl- residente em Rio Cerro II,' �_

_. . ._= ., �_...:. .. ,_ ,_,_=__ __.�em eragua ou. dente em Jaraguàzinho. _ a sra. Yolanda Pradi Ir ---.-:----.----- -:--
-.----.---

-.--".
Cumprimentamos o

.. Lenzt, residente em ·Curi. ,II 111\10). )E'ID>llJrTm. rrr � lTTfM � NN IIilustre aniversariante com Dia 13: tiba; I II lIJI� � l.Uilll Jß\..8llU .!Vll..8ll.� l.� IIvotcs de perenes tejlcidades;
O sr. Alexandre Costa; )- a sra. Veronica, es, H MF4DICO CIBURGIAO o

II
_ o sr. Wal dem a r

-:- a sra. Noemia da' po�a do ��. Gerhard.Eggert! ri Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- liôchmítr, residente à Es- Cunha Jacobi, residente residente a Esrr. ßlumeneu; II IIIIIrada Blumenau; em Irepocuzlnho ; _ a sra. Ana, espose I
sidades de Colónia (Alemanha) e POrto. Alegre

II
- a sra, Iris Pawlowski do sr. J o � o W e i 1.1 e r, I', CIRUROIA - SENHORAS - PARTOS _ CRIANÇAS e

II
Sr. ALBRECIITOUMZ residente em Blumenau;

,

residente em Iaraguàzinho; I '---
CLINICA OERAL II

Deflui na data de-' hoje - o garotinho Alfredinho -f o sr. Bertoldo Pans- I I

meís um natalício do dis- Sckiba, residente em Cu- rein, residente em Ja- II ' Longa prátiea em Hospitais RDrop�u"
tinto Cidadão sr. Albrecht rUiba; 'raguá 84. II;, Consultório e residência:Gumz, 'industrial residente I}
em Rio da Luz e Prest- ,

( ii _

Tel. 244 - Rua Pí:es .. Epitácio Pessôa, 405
dente da C�mara'Municipal Raiistro C iv i I Ela, brasileira, solteira, It CONSULTAS:
de}aragua__

do Sql; ,,' '..
doméstica, domiciliada e II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II, 'C o rre 10 do P o v o Aurea Müller Grubba, Oficial residente nesre distrito, em II IIassocia-se às inúmeras do R e gis t r o Civil do Nereu Ramos, filha de li

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 l,� horas IIhomenagens que lhe serão I(l. Distrito da Comarca Ia- Antonio Wintrich e de i Atende chamados tambem à Noite I't r i b u t a das nesta data, (aguá do Sul, Estado de Cecilia Wintrich. IL - ...licumprimentando o Ilustre Santa Catarina, Brasil. �=�-----=====:::::;r
aniversariante com vorcs f b

Edital n. õ:118, de 1.-9-61 .

_FX'""_' S&i ......az sa er que comparece- EI &___ __ _ .........�, __ .....de perenes felicídedes ; ram DO cartório exibindo os Antonio Borba e

_ o sr. Harwich Ha- documentos exigidos pela lei Adelia de Araujo
nemann, residente à Es- afim de se habilitarem para Ele, brasileiro, solteiro,
trada jaraguá 84; casar-se: tecelão, domiciliado e re-
- li srre, 'Nitti, filha Editai n. õ.117, de 30.8.61

sldente nesta cidade, filho-
do s�. Hilário Bona, nesta de Manoel João de Borba
cidade; Valerio Olska e e de Jõaquioa M. de Borba.
_ a sra. Maria AnésJlI Josefa Wintricb •

Bla, brasileira, sqlteira,
Gonçalye� fl� �faujo, Ele, brasileiro, solteiro, induslrlárip, domiciliada e (iII--- " II!II!I�
residente em Itapecuzinho; lavrador, domiciliado e residente nesta cidade, filha

r==bõ ..=_:::====�
- a sra. Cecilia P. Papp; residente neste distrito, em de Lauro Thomaz de Araujo ,t \, . li
- osr·ll�inQldoUcker, Garibaldi, filho de julio e de Benta de Araujo. ,II Dr CII-Ino Eor a'nno FI· nh 'Iresidenleem'NereuRamos. Olskll e'ode Sofia Olska.

Bdital n. �.119, de 1.-9-61 II I li U fu TI. u SlJlI�r I,Afooso Bolauf e II Cirurgião Dentista li
20

'

PRESIDENTES
'Adelia Schewinski Klein

II 11'1I Ol1nic.a - Cirurgia - Prótese - Raios X IIBle, brasileiro, solteiro, II ii!.lavrador, domiciliado 'e
residente neste distrito, em II Consultório.: Rua Artur Müll�r! no. 142. II
Francisco de Paula, filho II Próximo à Est'!_ção Rodoviária. n
��aJO;�hr���a�ofa:f� Pau- \b=--::::::--=::::::==:::=====�=::Ji
Ela, brasileira, viúva,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, à
�---"'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!"'!!!'-!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!�!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!�, Marechal Deodoro da Fonseca Estrada Nova, filha de

Marechal Floriano Peixoto José Schewinski e de Vale-. .

Rua. P.residente,' Epitácio Pessôa Ne.' 704Prudente de Morais K'
.

S h kCampos Sales ria emplnsKi c ewins i. (antiga residência de Emanuel Ehlers)
!t::a���D�lves Edital n. 5.120, de 4-9· 61 Clínica .geral médico - CIrurgia. de adultos e crianças

V" . --Nilo Peçanha " Werner Sçhuster e
- Parto�', Diathermia" Ondas curtas e Ultra-curtas

CIRURGIA no. ESTÔMAGO 7 Hermes da Fonseca Vera Siebert lndutott:rmiõl -, Bísturi-elétrico - E<\ectro:-cauferi�açãoWenceslau Braz \.... - Ráios .lnir�vermelhos e aLuis.VIAS . BILIARES,- INTES'tINOS. Epitácio Pesso� Ele, braSileiro, solteiro, .. •
OIRURGIA DE SENHORAS. Artur Bernardes comerciário, domiciliado e � ,_) ,

1-----------11
Washington Luis. 'd' d'· 8[111'lEi!I'IIEIiHiEEliEilliil5l__eiEliE_IiE!i!I__iiiEiEiil__lIllllDiagn6stico PrecoclVdo Cancer nu senboras Getúlio Vargas. s res I ente neste IStrJtQ, em

1'-' I�. v General Eurico Gaspar Dutra Rio'Cerro" filho de Paulo
O R.

\

I A eR N SO E LT E" R '

,,' >' Café Filho
'

Schuster e de H i I d a f! IJ.__v
Cons,ult6rio _. Rua Preso Epi.tácio. 'P,es.soa Carlos Luz S h t iii I (

INereu Ramos c us er.
IR CIRIJRGIAa DÉNT/STlfDas 9-.1� é da.8 15-18 horas. ,- F.oDe, 884.

Juscelino Kllbitschek Éla, brasileira, solteira, _ ,

.

' .. 1�==';;;;"_.====,==�=_'_-�=_.iö;;r,===� Jân1orQuadros. doméstica, domiciliada e I '\ Mod�rníssimo "AIRO!OR"
/ • I. residente_neste distrito, em _ Reduz o tempo de traoalho I�

s._�__� �._. .�������� ea���o��doCU�Ta 'I.. �r' l\\IIfll1l;Wn°,n,TI�' ,'ID>I]l.,_r''rp1f-.flI AJp..
.

� 7JPV(TP�rÓ. I HOfnburg.Si�bert. /'"

CLíNICA. - CIRURGIA - PRÓ�ESE m-
; J..UJ

o
o' IVll 1l�. llll'UI 1IJ)� �lLU' \.\1l\.\" lilu",/� V �\.\1l'UI E ?ara que �hegue ao co-

.. RAIOS X'. III'
-

I ,heéimep�o de- todps, mandej'
: II' ••

'

•.•••�.. üas�ar.o presente edi,ttl que G)oDsultório: Av. Getulio Vargas t9�
.

,.
," .

\ ;era pubhca40 pela Impren" ,
.

" "

.
.

'
, ,

. j "

I " "'11.". ..
. sa � em e�ft6rio' onde 'será Iii

J

x (AnexQ ao Deposito dg. Antarctlca J I. '. � o, \ _ lfix�do dUI�rite I \ .dias. Si 1!5E! '

\
. Úom escritório nésta' éid,ade à Av. Marechal Déodoro lIguem souber de algum im-

-

. \
'.

.

-
•

da Fonseca' na � 122, p.ara �elh,or se�vir seus' c I i e n te s ., , peài{Jlento 'acuse-o para os '.
.

.

,

, '.
.
v,', tins legais; -

'
. n' R i ld'M"

.

,mantêm e8tr�ito' interc�mbi(f judiciário. com os !j}scritõrios' .

AUREÁMÜLLER GRUBBA .

-"
. P., ·8 no o upap.

de Advogäcia ",DR." 'HERCILlp A�EXANDRE DA LUZ, I
.

"
Olicial '.

," II ADVOGADO II
....

com séde. ]em J(linville e São Francisco - do Sul;· está em' I .

) condições, \ de, �ambém" ageita� c,ausas 'para \.�quelas Oö- "Correio do Povo" Escritório _ao jado ,da Prefeitura'
• I marcas, �e\m �'l,\iOre� onu)� pa�\,a. seus constituintes� II se::��,O;l a ,

" )JARl\GUÁ 1?0, SU_L'
iilllllÍlllllIIÍI.n"_.i�IEi!IllEllll1Si!lliE!iii!_I!E!IIIi!I!!II"'II!IIII_I!!!II_I__8 =- . ..

.' "

"

• •

,
,? '

":fi.

'" CIIlIHflO 00 POUO 'i
(fundação: ffrtur.mOller - 1919)

, E�p�êsa jornalistica
.

"Correio do Povo" Uda.
'\' '-1961-

Diretor:
Eugénio' Vitor Schmõckel

....

�'1'
,

'I ,

ASSINATURA:
f\nual • •• CrS 250,00
Semestral., • • Cr$ 140,00

ENDEReçO:
Caixa Postal, 19

"

f\venida Mal. Deodoro, 210
jara'gua do Sul - S. Catarina

• • t . l!

Dr.
.

Fraacísen Antonio
..Picdone

JH:�.D][CO
.

Cirurgia Geral de adultos e crianças 011-
.

nica Geral - Partos :::_ Operações -
'Moléstias de Senhoras. e Homens.

"

Especialis.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. /.
CbR·UJPA.!... 8AN�A CA:I.'AH.INA

� � � C � t �'HL
CONTêM
1

EXCELENTES' }
ELEMurDs .' rO�ICDS í

F6sforo," Cálcio, Arseni.to
\

e' Vanadato de' s 6 d i·o

TODICO- dos cõnvalescentes
rODic.o dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças la
quíticas, receberão a to

nificação geral. do orga-
nismo com o

-----------------,

FOTO .PIAZEllA

Unia 'propriedllde de
2,800 ms2. p� gUQI �e
acha edificada uma casa
de ní a t Ie <I" i a I e outras

benfeitoria. situada a �ua
CeI. Procópio ,Gomes de
OIJveira� 654 nesta cidade.

Informações coI1J o sr.
Mário Nicolini, �m j'araguá

. do Sul.' ou com o sr.

Frederico Guenther, em

Guaramirim .

.;

Desde a proclamação da -aepública, a 15 de
ßDtembro de 1889 até 25 de .04s10 de 1961, o Bra�il teve
20 presidentes.' (Não S6 contando a reeleição do
sr. Getf,llio Vargas e o período em que o sr. José
Linhares estêve no poder até as eleições de 1945).

Foram os seguintes os presidentes:

'(

Dr. Waldemiro.Mazlirechen f

CASA DE SAUDE'
L/'X

,Dr. -ferpa�n�o _

ß•. ipringmann

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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T,ANQUES e' POSTES I t VENDE diversos lotes. II
I-Estrada Itapocú-Hansa - li!' 'nesta c�da4e.. II

•

' '.
.

r

-

J4RAGUÁ DO SUL - S. CATAR!�A 'll=�==�======�:::�J
'ITAJARA TENIS CLU'BE -- � SI

-======='===============��=-
Recebemos com muita satisfação a

comUIiica-1I' ção _da "eleição do novo' diretor do veterano. ItajaraTems Clube, a quem agradecemos a gentileaa da
comunicação e. desejamos os melhores votos de

,

uma feliz e profícua gestão.
Ret.: COM�ICAçÃO /

,I

Sirvo-me da presente para levar ao .éonbecí
manto de V (v) 8'.(s) que, em \ass�lÍlbléia geral or,di

, nária deste Clube, levada' a efelto em data de 26
do eorrente, foi élei�a a seguinte Diretoria para o

.

.,.' bíenío 1961/1963, a saber:
/-

'.

Presidente. Oswaldo Heusi
Vice-Presidente, ·Rodolfo F -. Hufenuessler .

Secr.etário Geral, Eugênio Vitor Sehmceckel
,/' 1.' Secretário, Norberto Hafermann

/ � ,2. Secretário,' Rolli -Brueh ,�.
. 1. 'I'eacurélro, Dietrich Hufenuesslar ;

j, 2. Tesoureiro" Eugênio José Silva �
_

Diretor-Social, Fernando H. Springmánn
Ô CoDsélh6. Fiscal eleito, com .mandato até �.

primeira assembléia geral ord.inária, em 1962. é .0 Ion ß�'III Oseguinte: EFE'.[l,VOS _;_ Heínz KohlbllCQ, Fldehs U U It_: Wolf e ,�I)oti&l .�arcatto.'l' SUPLENTES -., HãnÍ!! ,',' ,',

I
Ornamentais.

Breíthaupt, Victor -Zimmermann -e Olibio Mül�er. DE 1 H :'
')." -

",

'r-'

Ag�adece.ndo a a tenção à presente, valho-ma ./ \. �
,

, (da oportunídade para reíterac. os maul protestos. "

Laranjeiras, Pe-
" de elevada estíma e distinta consideração ... \' .' J" '; 'cegueíros, 'Kil-

, Mui cordialoÍenl� ,.., .

, IIIIiI__.. -I--1IIi
kteelros, Maci-.

,'OSWALDO HEUS!, Presidente tf";======::;==-��:::=====::.====, eiras, Iebotíca-
·.Y .' .rÓ,

'
•

• '. ,,' '. '. \

II i< ,f beiras, etc. \Ro-
iF: - .......--.---.----,�-----=----_......

-.� ii
' ,

II, ,sei ras, Dahlias,

!,r-,-.'·ã·;•.•.,el-.�::ele II "1.1��'.I'II. 11;11' (L1MAX VITORIA '1'1111. ' �r�:!:a�al;�=.$��� ,r')" "I"
'. II I

'95'
�

.

ras, etc., etc. "

II - \JARAGUÁ DO SUL II ii , p!_s:poiicolorid?-1960, I. WIIII "
, '. . I II II '!l �eçam C�lá)o'_,II Medicamentos el Perfumarias' .

II II LOIHAR SO,NN'ENHo.Hl '.11 go Ilustrado ,ll.. Símbolo d e Honestidade", li 1'1 ';�' A" Marachal Doadora�. Foill••) 84118 .,

,'11'
"-

li "

Oonfiança e Presteza ii'
. 1A1A5�Á-OO SU'l Ést, d. SI., (.'.rI�. '. -

II Leopoldo SeidelU A q'�e �elJjor lh�' &íende II I'
-

, ,II \
"

1"1 ,'" '/ e pelós nieóores pfeços" li I .

. '.,
'

.

'
" ,', li 'Corupà',

. \' ,"
" ( II li .

'.J)
.

'L' --.--..:.._ .....;-----===----:::f.-'=----� �. ..;_== .:__.--...;...._--------=...-=--==:c'f,' 1I,i;;;õ"';;;;;- 1.�:::===:::�'---:-""----, -- -

--- ..._ _--_.__._---_._--_. . •.- ---:"

\

(.

r

t iDdic.&t, \
DOI __ de
fie.queza. pali-
,_.�.
,adio.
.... f6ro

muJa eDlrllDa
Vauadato eI.

e6dio. 'J.WeiDa, 06oerâfcaf••
>Pe.... .. • Cella. et.c. ...
ação Pr-ta • efiou DCI8 oaeo.

de &aquea ......IeDiaa. Vau. :

., 4 iDdioado pará'� lIUIa
�

..

,1Jiere8 e criaoçaa. .... .. fór
aula licaciada peIa� Sa4Ite:pg.,
.1IIiea.

" -

. 1

I
"

'

..

,,\

..

.

NA FALTA DE
"PPeTITE

Magresa
, Csnçaco

"

'Pallide1
fraqueu

..

Ê. iAdä.peDaa'f'el
o use do

_, "i
Página"

ILlVIß IS
• I

eDUCAS
UTERINAS

ELIXIR 914:
• IIU Af1&\ _'IIl8AllS.
�,

./o Pl...... lIeQo. • Corav6&. •
.............. Pulnthe; • .. '

PriHI_ Dorea Me o '

demo. Cap Queda da�
Ie AM AbOrtos, .-

Ccnau'" o "'�fl:O
.

,

.

'.ao.... p.,útil' depur.·uvo
.

,., ....

,�'ELIXIIt,,914
...........

'

...,........0. Aai'ade.
RI coma '"" l'-6r, Ap,ovello CC
_. euxtl'., no tratern.ntO da SI
VlLIS. REUMATISMO da mes-

' •• o"8.e� PISte. D_ N, 'S. P

,\

"SCbulz"l
, I

Apotheke
,

- 'JARAGlJA DO SUL
\, ,

MEDIKAMENTE UND PAIlFÜMERIEN�
-,

Das Symbol der Ilechtschaffenheit� des
Vertrauens und der Dienstbark-eft, die Sie

am besten zu den gering8teo Preisen bedient .

�\
!

-

OI PÚSOAS 1t11 USADO coili, :\'
'�' g·aESÔLTADO O<�,

OEfIURAlIY8 --.. "

I I
"
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"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

/

, '

.

ministério das Relações Exteriores ,- ,Instituto Rio-Branco '�
aurso 'dê:Prepcrceéc ,à Garreira de Diplomata

'

\ I .
I.

Aeham-se abertas, rá, excepcíonalmente, vador, Rio de Janeiro, correio, à Secretaria Quaisquer outras'
até 7 de novembro em fevereiro próximo. Belo Horizonte, -Bão do Instituto; A doeu- intormacões e progra-
PEóximo, as inscri-" Paulo e·Pôrto Alegre. .mentação será exigida mas poderão ser so-

'

, çoes para o Exame O Exame de Seleção apenas I quando .da Iieitados ,diretamentede Seleção Prévia que Prévia para o referido A -ínscrição faz-:.8e inscrição no Exame ao Instituto Rió-Bran-
precederá ao Exame Exame Vestibular mediante 0/ simples Vestibular própria- CÓ, no Ministério das
Vestibular para o Our- realizar-se-ã no dia 19 preenchimen to de mente dito. Este será Relações Exteriores

.

so de 'Preparação à dedezembropróximo, uma ficha, que pode realizado no Rio de Av. Marechal Floria�
Carreira de Diploma- à mesma hora, nas ser. solicitada/ e, pos- Janei�o, em dat�. a no, 196, R. de Janeiro.,ta, que o, Instituto cidades de B el ém, teríormente, apresen- ser fixada ulterior- Rio de Janeiro, em 4
"Rio-Branco promove- Brasília, Recife," Sal- tada ou remetida pelo' 'mente. âe agósto d; 1961.

_____\�------------__--------------------------------------------------f----------- )
i\NO X�II JARAOU� DO SUL (SANTA CATARIIIlA) - SÁBADO, 9 Df! SBTf!MBRO Df! 1961

'�ep(/t/na }I-. S.
'da penha, que
confen7'�rafo
lieplNco een

�(/nb"o"no,....
"_,1ItIltl tU

/!J"�õe$ do

/lgado.
'

\
'

'Estante de 'uvros Novosl N<?tíci�s Militares Exportações
, Augusto Sylvlo

"

ATENÇAO convocados da classe de 1943

cl :A'
,

f.'
,

res. em Guaramirim, Jaraguá e Corupá! a nea"GEORGE WASHINGTON - HOMEM E
,PATRIOTA" .- Bis equi uma excelente obra, a Data de InspeGão de Saúde ',' �

,biografia de George Washington, que teve a melhor
aceitação por 'Parte .da crítica e do público dos 1 - Os cidadãos residentes nos Municípios B '

'

·-1Estados Unidos, e editada, no Brasil, .pele Livraria de Guaramirim, Jaragl:1á .do Sul e Oorupä, perten- para 'O raSl',Clássica Brasileira (Rua .t o. de Março, 147 - 2°. centes à classe de 1943 ou anterior, ainda em débito
"

.

I
,

' ,-

andar, Ria). com o ,Seniço Militar, deverão apresentarem-se
A autora,' leeneue Earon, escritora experlmenta- para inspeção de saúde e seleção, nos seguintes Nossas compras aos' cr�iros em 1957 e 1958

d d
'

f I dias e locais: ,.
' " ' .'a e cönceltua a professôra, a estou-se radica mente

A) .

_ Os residentes no Município de Guara- pal�es do Contmente de�oeram para 141 mi-da apresentação .sentimental ou convencional' de
mirim, de 20 a 23 do corrente, no Grupo Escolar Africano-desde 1957 que lhoes em 1959.George Washington.' Primeiro vemos o garôto no

Écenário ue Virgínia colonia! e, depois, a sua trens- daquela cidade. ultrapassam a casa do interessante salíen-
förmação -gradetlva 'DO líder e no modelador da sua B) - Os residentes no Mu�_i()ípio de Jaragu�, meio bilhão de cruzei- tar que alguns países
'época.

' ,',
,<,� I' , �e 25 a 29 do corrente, nos Saloes �o Clube Atle- ras. Depois de alcança- africanos que mais nos,tICO Baependí., 38 ilhõ

'
,

1, �'Um desejo ardente e juvenil de glória e, mais O) - Os residentes no Município de Corupá, rem 5 rn. ,o:s ,

em compram se co oca�
tarde., uma verdadelra devoção aos princípios, leva- de 30 do eorrente 8 1°. de outubro vindouro, nesta 19?7 e 590 milhoes em em plano secundânp'
rarn George Washingron a atividades políticas que o cidade, .no. local acima. 1958, subirani para 714 oorno vendedores. ,É .9
tornarao:' �onh�cido em tôdél� as' colônia� que vieram 2 - ARRIMO DE FAMiLIA: O convocado' milhões em 1959. A tí- caso do Marrocos (CQß).a co��tltulr ,os Estados Umdos da América. Cenas terdadeiramente arrimo de família de acôrdo com tulo comparativo men- pras ao Brasil 498 mi
�ra�a!lcaâ r�tra�a� os pOJtos �lto� da 19!a centra o

a lei, deverá apresentar ao Secretário da Junta de cíone-se que no inesmo lhões de cruzc;iros' ven-o� DlO

f � �g a erra � o Prtme�r� er :co .em que Alistamento Militar de seu Município, um requeri- período as exportações das ao Brasil 25 mi-o. logr.a a o
f esemp':_D .ou o pape

...

e p� meiro p�e- mento de arrimo, de conformidade com o Aviso ... .
'Jr

_ ._' .'

sl�en.te �a g�ande pafrla de que ele fOI o eníflce nO. 708 de 11 -de agôsto da 1953, até o dia '20 do para esse C�ntinente Ihões), União Sul-A�·ptlnclpal. corrente mês. foram, respecnvamente, cana (compras, 419 lDl-
Escrita em um belo estilo fluente, essa obra ,3 - As pessoas que desejarem, algum esola- de 938 milhões, 1.237 lhões; vendas, 89 mi-

será um 'motivo de estímulo para os leltores jovens, reeímento ou informação referente ao Serviço Militar. milhões e 1.584 milhões lhões); Tunísia (compras,
que ecnconuarão. em suas páginas de forte atração I\rocurem o Secretário da Junta de Alistamento de de cruzeiros. 229 milhões' vendas 34

, (tal qual em o· nosso Ruy Barbosa) o retrato vivo seu Município, o qual lhes atenderá imediatamente milhões)' 'e' da Argéliade uma das expressões mais elevadas de nosso com solicitude e gratuitamente. NÃO LEVEM IN- N
..

1 f ( '195 ilh'- '.Continente e da Humanidade. TERMEDIÁRIOS E LIVREM-SE D�LES. osso pnnOlpa <?r- compras, ,

m oes,
,

\' 'necedorafricanoem1959 vendas, 20 milhões) .. As"LINCOLN" - Lanç,mento estrangeiro, da Jaraguá do Sul, 1·. de ,setembro de 1961. foi<> Congo (entãoCon- cifras referem-se a 1959.Editorial Aster, de Lisboa, esta obra maçuda de 6en-
jamin Thomas com .resenha bibliográfica de Lincoln. MANOEL CARVALHO LOPES go Belga), que nos ven- O Egito (RAU) reduziu
Dou a palavra aos editores: Uap DeI 5a DR deu 318 milhões de cru· suas importações' do

"Para comemorar o H;O°. aniversário do nasci- zeiros em merpadorias, nosso País de 334 mi-
mento de Abraham Lincoln, entenderam os Editores contra apenas 21milhões lhões em 1957 para.44
que o seu melhor acto de homenagem seria tornar 'Edital de Le i I ão em 1958 e 20 milhões milhões em 1959, 'eil·
conhecidas do· públicp luso brásileiro. a sua vida, as em 1957. Em contta� quanto, no me.smo pe-
suas lutas e a sua. obra: Na realidade, as virtudes O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz partida, nossas oompras dodo, --suas exportaçõespessoais do grande Presidente dos Estados Unidos, de Direito d� �omarca de Jaragu� do Sul, Estado à Federação ,da Rodésia para nós aumentavamo· seu sentido: da, Providência, a. sua humanidade de Santa CatarIDa nli

..

forma da lei, etc... e Nl,'assalândia, s.uperio. de um milhão para 69perante os par.tidos em' luta, qualquer que fosse a

facção a. que per!encessem,. e, finalmente, o' objetivo ��Z SABER a todos os �ue o .presente edi�al res 'a 300 milhões de milhões! (IBGE).
,supremo da sua vi�a :-'a libertação dos escravos, _ de .lell�o, com,� prazo d.e 10 dIas, VIrem, ou .dele
fa�em ,com que éI sua figura transcenq" os IiDJites da conheCl�ento tl'\'erem e IDteressar possa que, fIDdo
,grande -naçiio, americana e se projecte sobre todo Oh o �enclo�ado prazo,. há de ser ,arrematado, por

. Mur,do ,co.mo um dos _ homens que provocou uma 9uam maIs der e J?l!i1or la!lce oferecer, em fre�te
viragem na história.',' I

' as portas do Edlfl'Clo dö' For�Di, nQ, dia 18 de
.

k,.. setembro p. \)indouro, às 9 horas, o imóvel perten� A S h 'C b d I V C.':' ,Len�ador, c,aixeiro., agrimensor, p�lítico e, por cante, ao executado RAYMUNDO WIESE, e que OS, en ores ontri uintes o • • •

firn" Pre,sujente dos_ ESlad<?� Unidos, são as ela�a.s foi penhorado nos autos da Ação Executiva q.,u�déFcootlOua 'asceosao de Lancoln, exemplo de poilU· lhe move, nêste Juizo, o sr. ALV'ARO WATZKO, O Coletor Estadual. de Jaraguá ,d'O Sul, avisa

c'�� d.e e.sta�ísta, de hom�m. Mas, _julgar q�e, quando imó\lel ês�e abaixo descriminado: '. ,

aos �rs. �ontrihuintes do' Imposto de VenA4aª e

atlOglu\ a cupula da pOliu,ca amencana, fOI para co-
.

,

I.
• •.

' qODslgnaço�s, .que por pe�reto de 31 d-e Agost? p
Iher os louros çJessa brilhante carreirà,. é puro'enga . � - UM TERRENp SitO nR Cidade d� Gua· fmd,o, o �I" Gover!lador do �s·ta{Ío, lendo em Vls�a
no. A feroz Guerra da Secessãô atravessou.lhe o rammm, <;testa Comarca, j em Ufila rua proJetada, a sltuaçao do paIS, DECRETOU a prorrogaçao'
mandato presidencial. Às contínuas derrotas da União fazendo freme na dita rua, medindo 31 mts.; fun-' por dez (-1Q) lHas,. o prazo para o recolhimenlQ do
e a falia de um generj:11 de pulso inquietaram os seus dos.-- com a m�r�em do rio Itapocú, �edindo 32 mts.; IMPÖSTO SOBRE VENDAS E CONSIGNAÇOES

-

correligio'nários e constiluJl'a'm a bandeira de combale de um lado limIta-se com, os próprlO,s outorgantes E TAXAS DO POE E DE INVESTIMENTOS,.
dos opositores. As acusações )que enfrentou foram vendedor�,s, mediod? 35 mts. e de outro/. .lado com de�idos por oper.aç�es realizadas na primeira quin-
inúmeras: desde pusilânime a' desonesto. '. Harry Manske/ medIDdo 30 mts., c,ontendo a área zena de agôsto, do corrente ano. .

,

'

.

'.

" � .

,

-

total de 1.023 ms2" SEM BENFEITORIAS, con�' . ,M�s o _povo norte .am�ricano eslava com Lincoln. fO,rme Escri�ura passada\no Cartório de Guaramirim, C()letorla Estadual de �araguá do Sul, 8_ de
Chamado ,uma vez m�l� as urnas, reelegeu o. Toda em 8 de junho de 1956, no' livro n. 39, fls. 19. setembro de 1961.
via, esse segundo mandato estava destinado a ser! .'

.

MAURO A. SCHN4!DERinterrómpido' de forma trágica, como, sabemos.' Uma. Assi�, será o re�erido imóvel arr�matado por It .

"

Cbletor
morte inglória, sem luta, atingiú.o traiçoeiramente no quem ma�s der.e maIOr !anceA ofer�cer, 'Podendo
apogeu da carreira a ele que fôra sempre um lutador ser exammado/por quem IDteresse tlv.er, no local

.
,

". .

-' onde se acha situado, no município de Guaramirim..
-

E' AMAD'EU' MAH"FUD '-

Té!1 qual "George Wa"hlOgton" tambe"m' �ste E p
,

'h h' t d .. d f'
e, sessenta e um. U, • escrlvao.

, ' ,'''' �, ara qUI:! c egue ao con eClmen o e.o OS, 01 b'
-

, ( ), AG' F' . 'd M IIlivro sôbre "Lincoln': representa um manancial de p 'do o t' d't 1 â f' _" o su sCl'eyl. a yres ama errelra e e O,
. . _ , _ , , .. assa presen e e- I a, q ue s�r a IxauÇ> no, J u-iz de' Direito". .'

. ,
,IOsplraça_o a n?ya �eraç�� que, ,desiludida ,da lI!alor local <,ie costüme. às pO,rt!)s do Forum, e publicada .

�. ". �

parte dos p.ohtl�uelro�, a�nd? sabe _o.nd(� abeb'7r se pelo jo�nallocal "C9rr�io po.Povo". Dado e passadO
A p�esente cópIa confeIe co�o ortglDal, \dou fe.

doe grandes IdealS, de' renunClö e s«;lcrIffQIO, em, prol nesta CIdade de Jaraguá da Sul, aos vintl!! e dois Jaraguá do Sul, 22 de agosto de, '196t. .

I· da Pátria sempre eslremecid(l. \
'

;-.-" dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos O Escrivão, AMADEU MAHFUD
r)

..

��

AVISO

,

.)

J.
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