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. ,tesouro em Imaru.í'
Floríanõpolts

J

_, U In .

verdadeiro tesouro' em
,móedas,/ de OUTO e pra
ta 'foi descoberto no mu

.níeípío de 'Imaruí; quan
do o temporal fêz ,gesa
'bar' tun velho casarão.'
Do interior! das' paredes.
jorr,sr8.ß;l ro«}�das lie ou-.
ro- � "prata. iiU'gu8t1lad:aiJ �

num baú corroido' pela
ferruge'D!l. O .tesouro é
avaliado em, vários. mí
lhões de cr\1zeitôs,

.

,
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Impresso na :

·'sociej.cle G,Mic. Ave'niJá Ltcl�.
,

'

, ,

,JARAGuA DO SUL (Santa Catarina),
, � -,

'
de Novembro de 1961

aconteci�ento 'para a família 'Barreto' de Azeve- .

do. ;m que, naquela data, anivers:áría-se o c4éfe
da casa, epmpletandD, assim, mais 'um ano de'
feliz existência. Desn�cessárip será dizer da"

ategria qub irá nos: corações d� Lila e do Sávio
·

MUJ'iIlo, 'ao cumprimentar o espôso e pai,
para desejar lhe os VÓt08 de felicidades qUB"
êle bem merece. \

, 'O acontecimento transcende do' .ãmbíto
familiar e invade a sociedade em qua vive.
Quem não conhece o "Dokta" Murillo. Advogad�
renomado; ligado às lides jornalísticas, daspor>
,lista completo, vereador lider da bancada ude
nista na Câmara Municipal dá Jaraguá do Sul, é
assim, o MtJlrillo que se transforma flIDl notícia, em

'

acontecimento que a sociedade não pode ignorar.
A atuação do Dr.

Murillo' Barreto de
Azevedo S8 faz sen
tir em todos os aa
teres. Na sua vida
profissional tem sido,
admirado pelos, seus
c o I e gas pela sua

· educação, sua eultu
ra·jurídica. No setor
do jornalismo tem-se
destacado pelos' seus
escritos sinceros, on-

.

de.tem·analisadocom
isenção, de ân"mo'p
atual est.8dode c01sas
que se desen.vol�eql'

'

, li iJeM' lftDfeff'io; �

,,-
..... � �,-.. -

O esporte' é outr�
a i' i'v·i d a d e ·,qu�,·lhe
absorvJ'l grande .parte de sua' existênci-ll. Sem \

falar nas' pr'tlsi,d�ricias 'que
-

dC9PO'U, �q, ç. A.
-

Baependí e Liga Jaragll�ense de Despnrtos �ou

na construção do nov,o es.tádio Mex Wilhel-m, a.
.sua grande paixão, a sua '''amante"' .COJ;IlO diú�m
os s'sus colegas é atuahnenLe a canclia cimen
tada je basq/uete e voreibpl do C. A. B. - Na
vida pública não, é menôs a sua preseß(�a. Ve
reador pela União DemochHica N8ciotl!il� (j)cüpa
a'liderança da bancada na Câmara Municipal.
O seu' imenso amôr pela' ,terra generosa que
lhe àcolheu, transform'oÍl,co vereador MurUlo
Barreto de Azevedo em intrans,jgente' df�:fensor '

das cauSJlS populares, cuja
-

atuaçãQ 'tem sido
.eficiente, haja vista qrul, vez por outra, aut.bri
dades menos a'visadas eul' matéria de respon
sabilidade, tem·se· ·valido. de. seu' cargo para'
denegrir ii sua personalidade, sem contudo o -

logra,r' êxito, desmorálizando'se os .gràtuitos
ad v'ersátios. _

1>1. sua marc�nte persona)idàd�, por si s6,
.

lhe dá um saldö bastante favorável (Je simp'atlas .

e' cbnfianças. ,

Em' data de amanhã, o Dr. MuriHo B_arreto
·

de Azevedo, Iver-se-á, cercado de seu'sJamÍlia·res
e amigos pàr� o tradicional apertP '�e, 'mão
e' desejo da muitos anos de 'vida.

.
'

..
"

E, 'n6s do Correió do Povo, que lhe adlDi
,

ramos as suas inúmeras qualidad'e.s de homem
público, de c'a\lálheiro, d'8 admirador;' d-e amigo,
todos n6s nos enfileiraremos e,m data de'amanhã .

para os cumprimentos ao ãniversarian�e. �'
-

Para" desejar ao ·Dr. MUl'iIlo Bá1T.f3tb de'
·

Azevedo os' nossos võtos mais sinceros· de fe- .

licidacies pelo I'raOSCurSfi) da dala e muitos anos:
Dizendo. que ,a ",Associação Rtlrà1�não. dispuoha,' de de rida em coml,)anhia dos que _lKe são qaro!:!•

.)recurs.os ,finan�ceh'-o�., para .realizar a.......t.r.adiciôna'l fe'stél, A
.

po,p u.l a ç ã.o' .

Jara- O,' 'resultado fei ,espeta- I B
.

d D d C", I d P
. \' Para béns pa,r.8. 'Você' Dr. Mur;Ho ârre.to de

" o· I;a o ,fi) ono, com. ou �em ,aUXI 10 ; os aderes gua'ense é senslvel com cular. Agasalhos d� toda, A voS Iv o 'dia 12 d,e novembro de 1961n
. Públicos já levamos? é;I e'feito com relullJbante sucesso,o sofrimento alheio. A's a sorte, generos, allmen.

ze e o; .

a
,

e
�.

ohol festas do Dia'do Colono', propôs·se a Prefeitl:lr.C! re.ceDt�s encheQtes .que ticios ,e quantias' em di' '�.�-.-.------.---'---�::------��-\
M'tí(licipaJ com o ,beneplác)to da qnião ]'araguáense,' se verificaram no\iitoral nheiro foram em gr�nde 'fi

'.
·

.

M'
.' .

.'.

I'I �e�lizá-I� em· conjunto çom a A��o�iaçã.o ..�,�ral,) 'c'ujo catari�'�nse, espal�ara� .q.uantidade en,cti.min�a�'P.�pl elt·O' ,'un.;1,CITla·.,eXilO nao negamos, pelo contrariO reJubl·lamo nos. o 'sofrImento é a mIsérIa dos
1
aos encarregados, . :I.��i .

'
'

.

. .a; 1:",'
'Entretanto;' vem, agora:' o ,PrefeHo Roland ,Haraid a milhar.es de lares,lhu -pos'slbiU1:ando, ass i m,

'

,
•

.

.

.

.

. ,

1)- .

. , .Dornbusch in'sinuar ,a Associáç,áo Rural como r�'spon- mildea.·' 'fã<,> logo, o.s an- uma c,Ô'ntribuição para, ' ;....
• IM P'E'DI. ,

A
.

.

'

I ,sélvel .pelo fracasso na, distribuição des cento' e 'cin,i 'gus,tiàntes apelos se Jize� 'êont{er);anêo� ;qi:le se.,.: vlr.f!J;I1 �. .'
U

r,' I quen!a. (160) churrascos, oferecidos pel a. 'I?refeit,u,rci:, ra>� o�v�'r pelas 'esta'çõ�s ,priy.apo�: de rec,�rsof!�?r ' ' ,
.

.

.'

fi ;MuDlclpal aos,. ,:,�]hos colonos/ <;I'e Jara�ua, do Sul, de rádI�., a .populaçao· malS ßsta ,mamfea1Jlçao A,'Câ�a.ra Municipalde t.umultu�da, tendo'"s/id'�
quan�o na,deflDl,çaa,d�encarges todo� os'trélbéllhos P��.�os·s'eus e��men�os 'da Qatu,reza.,

. l-, Penha ·(�x-diát'ri;t�. de no diaseguinte,,'dia9do
;;relaclonado� coD? o ban�uele' ofereCido ,ao Exmo. malS; r,�presentatlvos, pe- , ,

'. \, . ,(Itaja!) ,d�cretoJ1 em"sua corrente, empl)s�ado o .

.

.
Snr. qovernador'oo Estado 'e comitiv.a, bem élssirp les .não faltando jov.:>ns 'Vale' 'a pena registrar última se,Bllião a cass'àção 'Presidente da Câmar,a,
,Ç1.distribui'ção dos t50 chur�l;Iscos, aos velhos colonos- ou v'êlhos, ri.cos oú po- mais està '. magni'�ica de- no ma'o'(ik to. de 8en Pre,' n'o cargo de Pre.feito M,ll

, ;Ji,caram a cargo de p,es�ôas :de. sua inteira confiélnça, bres;' iÍliciar!lm campá- m/onstração de., soUeda- f",.ito, uCQsado' que es.tá l,niciPál: Mai$ �m. pre.feito,escolhitla�' a: d e"d._?' p�I�/ AUnião, J��élguáensse ,Se .oha. de. c�sa em casa pa· riedade :hu.iDaI\a �q.p.?�o fH'tldo' t1e crim1e de 'res, qQe cai nas malhas 1m·
,houve pOlS, lDeflClencla nest� setor. nenquma culpa ra angarHil' recur�os pa "que habl\a' o. Mumclplo p\lns.�;�i'lidl:lcte: ,Al sessã� I placllveiS" d.?' ju!gamento'poderá ser,lançada contré:l a Associélção Rurfll. méls ra auxiliat' o flljgeltido� .. de" Jaraguá do Sul. da Oâmflra, consta�:( ,fOI popular. .

.

'.,
.

\ 'I
..

t-
\ "

� 1: ,...... • �_ . I \
,

>. \-.r
.

• \,' , I
_ I

,

.. '''':'' I
I

f
)

. A, �s�ociação' .�uJ'a� de, Ieragué do S�I" por I sj� ao� homens que a pniâo Jarag9á'en,sse eséolhe:u.'
íntermédlo de sua diretoria, tomando conhecimento pera teis encargos Outro s:tm, esqueceu-se o Prefel"
das :graves acusações 'desfechadas pelo P r e f e i t o uo Roland Herold Dornbusch em seu discurso 'de Io
R'ola'nd Harold Dornbusch, centre esta enridede, erra, calízer a 'prestação de cont�s da rnesmetesta do Dia
.vés discurso' pronunciado dias errez e retrensmüldo do' .Colono, providência qu�� lJ' Associação Rur,al vem

pela emtssora oficial Rádio Jaraguá, sob ifu,eira res �eclélmando, errevés sucesSi,y/os ofiCIOS sern contudo
ponsabllldade 'do sr. Roland Harold Dornbusch, vem éré equí nvésse sido éllendiQd-1 desconhecendo-se em Ià público a\tràvés esta c a rr a a t, e r t a refutar com' consequência qual seu' ,I esuj�'i1do financeiro que ecre

veemêncle as absurdas acusações lenesdes centre ditamos renhe sido altamerue rendoso pnnctpelrnenre,
esta Ass�ciaç'ão Rural, demonsrrando com argurnen dado oeuxrllo de Cr$ßO.OOO,OO' ,oilenra mil .cruzeiros)
ros que' o Prefeito Roland' Harold Dornbusch conse- que o Prefelro Roland Héll"old Dornbusch recebeu do
gQ1iu a grande virtude de ser in e n t i r Q S o ne ver- Govêrno do eSléldo para fd��r as (despêsfl3 com... SUã

dadeirà ac.epçãp da' palavra, fato que bem ateste sua realização Vamos eguardàr a bôa vonrede Cl" !,nr.

couhecída irresponsabilidade., Positivemente. prerzn- Prefeito Municipel e esperqr. 'que (,l reclernede pres
díamos receber 'as acusações como Simples demagogia tacão de comas se processe talvez. mesmo antes da
ibq Prefeito Roland Harold Dornbusch. âliás bem d próxima testa no ano de '1962.
.seu Ielrto, .paM'ela�' näo dando O' mínimo crédlto.ipo- (O'ontinua na 38. página)
rêm, 'com obletlvo de esclarecer nl respettével quadro, ....' _' _

socíe], muito centrá nl vonrede resolvemos de ppblico
,�ontestar"'� enx�r'radà (Je me n I i r ii s proíerldes no O,' Pretel-tD' sI-Jen'c' I-a'discurso. ern. alusãg pelo (hviano' Prefeito Rolélnd
tlarbld Dornbúsch.: Assim" ,paré;l melhor destacar os

as&unf<>s, faremos,"a' aaéllse dos ataques através rópl- ',S'OAb'r'e' :,'.0" Maca'qul-o'hocps,,·· oferecendo des" arte melhor sentido 'de inter·

prel·ação.
/ ,

"1-r

�leição da'; no.va· dliretorja� Em inúmeras eqiçÕeR Ilrazo para fe,�ponà'fr o

Af"
.

P f'
-

R" I d' H' I'd D' b h" d" ·nos o"cupumos sôb.e as oUcio é de 15 dia�, sO.b
i ".

,Irma o,. re,.eu('l_ C? a� ar,o ..

orn ,u�c 9u� -'�s &tiv!dades
.
irregularf'R p-ena de, silenciando sô-

�
� '��:!W��1�:�:,�a :;,;m,bl�l�=�� gu:rStt:re�eltura e o sr, .�r� o assuoto,> cOj}8ide�

para o trleDlO .'9Q,f.·64, enn:ou em c�ntalo com és snrs.
na administraç4o' muni- informação. Ceréll d'e .50

Alb�no, �a9zler.' e � Lourenç;o GreslOger� fazen�o Ih�.s cipal.' de que. retiultllJ} dias já t!:ãü cI.ecurr.idoEi e.
sen)lr a pecessldade 4e. �er com'!osta U�d. d,relorl� denúncia à Câm�ra Mu- a Câmara Municfpal de
co.rn horpens âe to çI 0,8 QS parudol!l P?I�trcos com ,nicipal e, posteriol'mente, Jaraguá do Sul não re�
om�nt,açao - e-.m Jaragua �o_ Sul, entendl.m,ento. �ue, Comi8são de Inquerito, cebeu qualquer informa-'

'1,lodavla, .��. �ua �onsu!"�çao ·tornou �e Imprallcavel que confirmou em sua Cão, do . Pref",jhl t,{�,landlendQ em �Ista, � 1,ITIPO�IÇé!o.. dp �refelto Rpland I!a- totalidade o mais rec�nte Har�'ld Dornbusch. .

ro�� Doro�uscl1 �e ser ele., o .

Presldenle' n� nova dlre- escândalo em nossa terra.
t�rla, parllcul,ar que ac�out �o� bem ·omlllr ��. seu Para fixßr r�Plp;lnsabi-

.

Deve.rá, pois, 'com;icle-,d�scur�o. A�em do maiS, ex�g�a �� composlçao da lidades, .. houve a tot�li' rar se l'eCU�d na infor-Idlr��orJa mars; _sé�e :,(7) c?rr�,hgl�arlOs �d �t:amadél dade dos vereadores- da ·maçã(j. o que igualmente'U�lao Jaraguaen�e, de cUJo�.apresentados, somente o Câmara de aprovar re·. importa em ,·espon8abi..snr. �ol! Bal()��, se� cunhado, . perte,nce 'ao qua,dro querimento aRsinado pl3'. 'lidade, <je ,vez que, o si
aSSOCI�ItIV.O de�ta .en,lIdad�. ps �e�'!10s se�hore� flse· los vereadores MuriJl'o lêncio sôbre o assunte'
r�m ver,.ao P�ef�lt� Mun�clbal ,!,er Impo�slvel.a In�lu, Barr,eto de Âzevedo,. Vjc� I tão grave, im,pol·ta na
I,sap (da� �e'P_als Ele.ls (6). pes�oas . �a Jm�torJa, ,VI.SIO tor Bauer e Eugênio Vi- co'nfirmação daquilo apu.
e�t�r��e fetlD�o e� cheiO diSpOSItiVOS estalut�rJoS, tor Sçhmöekel. para que rado ptllo..,s vflreadores,
oc�slao em,qu� �oland Harold D�rnbusch, levl.a.no o Prefeito Municiplil in. qURI ....ji. o fie que se
e mesponsav�l, �chQU qu� �oderla dar se u!"� JeJlo formasse em 19 iteßl!l. a ,está ilicitamente u8andoÓra, o ,es.ta�ut�, da A�soclaça� Rur!ll det�rmJna. �ue verdadeira situação sôbre os dinheil'os pÍlbUcos paDov.�n�a_.(90) dias anf�s,. dC? pl�llo ��o sera, permIlIdo as Construções' na zooa ra bene'ficiar l,)artic\llaadmlsao

.. de novo� SOCIOS, dISPO�lIIVO q!le R�lönd do Macaquinho•.situadas reK' fóra 00 'Município.Har91d Dornb�sch con�ece �a quahdd�e de assocl�do no Município de Joinville, Estii comprovado de q·uePer��nt�m, nao havepa enta().l':..0sslblhda�e de serem Ö oficio, soliéitando as houve engano. De um
sU,��tltuldas e�.sas seis (6) pessoa,s _por oUlras·também da., informações Reguiú. O engano na votação.tJDlao Ja�a,guaeosse que fossem. SOCIOS? ,Respondemos, ", . .

.h·í;lveria efetivameÓle, porém;' ,dapa a imposição do
Prefeito Roland HarQltl Dornbusch de ser êle o Pre

side!lt�í de' qu.á,que� mpnejra, ,achamos p�r bem el:lcer:'
rar os ,entendl,menrol) . que estavam sendo p,rocesséldos
por intermédio d'os snrs.· A1'bimo .Kéini:e� e Lourenço
Gr,�sing�r; tendo'éfele;ição si,do 'fealiiada, sem que à
ap�oximaçJio . fôsse ,coÍ1:Si,1l,nadö ..AlegI·' ÖO inélis",nunca

.

1 pretendeu 'se Ir�nsfórmar a AS&Oçi'ação em puleiro de
. v
/l \ inlerese�, d� pöl!r�eos.: " �. r"

+

.

" "

Festa· do ·Dia' do: Colo'no:.

,

(.
u

Magnífica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I, Inaústria de Calçados Go�ch Irmãos, S.A. Registro Civil
ASSEMBL�IA GERAL, EXTRAORDiNÁRIA Aurea Müller Grubba, Oficial

EDITAL DE CONVOCACÃO'· do � e � ist r o Civil do
,

1(>. Distrito da, Comarca J a-Pelo presente ficam convidados os\Srs. Aeío- (aguá do SuI� Estado. de
nístas a comparecerem á Assembléia Geral Extraor- Santa, Catarina, Brasil.

- A sra. Camtla' .lsber- dínäria a realizar-se no día 25 de Novembro de faz saber que comparece-ner Schweinie. 1961, às 10 horas, na séde social à Rua Jorge ram no cartório exibindo os ,O sr. Oe c ll+o R. dos Czerniew:tcz,1.2S7, nesta cidade de Jaraguä do Sul, documentos exigidos pela leiSantos. Dia '14: ' afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem' do dia: afim de se habilitarem para
-- Ösr. Aräo Paulo, filho ...:. O levem Irineu, filhó' 1.) - Aument,? do' cap-ital social;

'. .

casar-se:
O jovem Osmar Meier, do sr.'Rudolfo Pedro Pereí-

do sr. José Kasteller. ' 2.)0- Alteração dos�getatutos SOCIaiS; ,filho do. sr. ,�stéfano Mel- re.
,

r
_ O sr. Nivaldo Hoft-, a.):- Assuntos de interestl� da, Socíedade.er, re�ldente em Estrada

.

- A srta. caHrmen BBeye, mann, 'residente em Rio Jaraguá do Sul 31 de Outubro de 1961.ítapocu. I
filha do sr. ans, eyer, 'da Luz

'

, ". I." �: l nesta- cidade,. '

__ A' sra, Iduna Blanck, IIOOSIRIA �E CALCADOS GOSCH IRMAOs S/A.Fa�e'I'(/J anos 'amanha:' - O sr. Narcizo Augus- espôsa do sr. Arno Blanck. WALTER GOSCH - Diretor Comercial
. ,.' .

, �;',w. to Ferrazza.
_ O er. José Miguel HERTA GOSCH - Diretora Técnica.

.

O s�. G�ral�o Meier, ��. Scheuer; residente em Iare.,

SI��Dt�'ce:.M�;.��:r:���: I "CBRR'IO DO PO,UO ,r, guá 84.

r::.::..·::::·::.::::...··::::::.::.::::-I..:.::::.::::�:::::::.::::;::=::::::I::��::·lA: 'Sprlngrnann, nesta' CI- U L Dia 15: ii. a � � � 9 Sá II
dade.' ,

"

. (Fundação! firtur müller· 1919)
. II II

,_ A garoi{óha '

I solde '- ', -. _
,O sr. Leopoldo Ianssen, ,iI - JARAGUÃ DO SUL -- II�f I.: ' hh' "d' "'AI' ,', -r.mpresa j,ornahstlca nesta cidade.' ii IIStfnri��[/, a <? sr. �aro

\ "Correio. �OO�o�o" Uda. _ O sr. Pedro. Ribeiro !I Medicamentos e Perfumarias II
A ti '1 d

.

d \ Diretor: Netto. :! Sim bolo d e Honestidade' II.

- .: .sra. ,lA e g er
Eugênio Vitor Schmöckel - O sr. Augusto Mau- ii Oonfíanca e Presteza liKr e s atn, \esppsa"do sr.

íd t' Gerib I :1 v
IIR d If){ .

.

id
-

rer, resi en e em an a -

:1 A que melhor lhe atende I! Edital n. 5.157, de 7-11·61'u o o", .resstn, ,resJ ,enle ASSINA.'URA: di;1 'I:em ·Rio da Luz. .

O E
.

h H b II e pelos menores preços li Cópia de Edital de Pro-
. . f\nual . .. Cr$ 250,00 - sr. rJC er s. iI. .'

.d) clamas de Casamento,•

·i_ O ).�vem, Waldemar Semestral.".• Cr$ 1'40,00
I
- O sr. André Glowerz' ,�:::::::::::::::::::::�=:::::=:::::::::=:::.-::::::=�:::====:..-=::::::=

recebida do Oficial doKarsten,' ftlho do' sr: Wal� i
ki, residente em Garibaldi.

ter. Kar�:tep:, ..
�. 'BNDlilR'BÇO: .

_ A srte. Maria Alzira �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!� Regislro Civil de Ioinville.
- Ojovern �ilo,Zal'elJa, f\Veni;aai��t�!�ld�?O,�IO Bortolini, filha do sr . .Yitó·1 Dr. Francisco Antonio Píccíene Mario Klltzke e

filho do sr. Pedro Zepelle, ,'Jara,gun do Sul. S. Catarina rio öortolint, residente em ) lH�D][CO Erice ßerkemeyer
�

residente em-lrepocuzírrho:' L a p e - Paraná. 'I
(, irurgía Geral (je adultos e crianças· - Clí- Ele, brasileiro, solteiro,

nica Geral - Partos - Operações - alfaiare, domiciliado 'e'l$1 '" ;1' Dia 16: Molésttas de Senhoras e Homens. residente nesre distrito,f]ri?YEticilll�=I=AllirMANN=l _0OS;�.�����\�o���h:�;: A t;��:C��limR�f.hf°'WcfsS F�t:tR'õ�1��s �I�� ttls����� �:::;�::
II .

"', _

., I!, E D (Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL Ela, brasileira, soltelra, .
m

"

& - O lov. dson oermg. Ú É 8 h�!!I D�.�o. CIR"UR.. 9140 .' IIIII _ O sr, José Irineu, filho I .JES S DE NAZAR das, 15 as 1 s. , �omél?tica, domiciliáda e3'. '\
- - 1_ co:_o�_��A.-=-_,_,s��� ,CATAR I[J,"IIJ�. .1 residente em Joinville, filhá111 Formado pelâs: faculdades de' MedICina das VOIver- ,h,'

do sr. José Panslein, re

de Dietrich Barkemeyer e .

.

'd d d C 16' (Al h) Pô AI siden'le em Jaraguá 84.
, JI Sl a es e:, o nla eman a. e rto egre

II q:-==:::=::::::==::::::==::::::.-:::::==:::==:::=.:::=--=, de Jenny Bar�emeyer.
II CIRUROIA -

...�B�HQ��S'T :PARToS -:- 'CR!ANÇAS E II I Di} 17� :;, . II t. para que chegue ao co.I!.I, ÇLINlCA,. QERAL ·H III Asra.A�antinaEllinger, Iii CLIMAX VITORIA" � Ill'heçimentode�t.()dos,mandei,
" I

f d oassar o presente' 'e(ii�al queiii Longa prátlea em Hospitais EDropß�s. ..

III 'e�posa do sr. re erico
..:1, � II! '

bl' di'
I

Eil'
.

d' .s:::;-� � sera.pu lCa o pe a Impren·,II Cl'
..

'd" II. 10ger, resl ente emlii I

- '

111 dII .J onsu tOflO ,e
.

res! encta: I 5a e em "artório on e seráII'
' I Blumenau. :1 9 5 pés· policol ..rido -1960 IIII Tel. .244 ....:l.. Rua Pres. Epitácio Pe5sõa, 406 II - A srta. Elzira. fil.ha do, !i ' 1 li atixado dU1ant� IS dias. Si

II I -

L k d II " alg'uem sQu.ber 'de ahgum.im,:-CO·NSULTAS: I sr. FrilZ em e, reSl ente ii LOTHAR SONNENHOHL li -

It ,', II R' d L :1

II peàimento acg.�e-o par.a 05I II em 10 a uZ.:.
A" MGII'hl O••dor. dG 1'••"'0.,84 18' 'ti I

.II "J, ,:. Pela manhã: das,81j2.,ás 11 .horas li _ A garoiinha Ara ii "�o lAU&uÁ DO SUL Est. d.SI•. (01.,1..
II

ns egals. • ...It Pela tarde":- das 14 '1/2 ás 17 l/i horas I,' 'll Dorilda, .filha do sr. Helnz II' ,

II AUREA MÜLLER GRUBBA

!r .. , , I' Helmulh Beyer.

'I
ii .... li Olicial --i <lAtende -chamados tambem à Noite !l __ O sr. Gerino Ponli ii

>. ' , ) li'6:_2:::=:';:: .. ;1" _':"..!_f::_ '�=:::========:::::::::=:::# celli, resido em Garíbaldi: �===:::--==:::.::::,,:=:::=:::====--=====:::==:::* :dJ ==========l- ,... ,
,

.

II��
",..__In.,....._.....__.,_......_,I' I ,

.ix« 13:

Fazem a;flos hpie:

Waldemar Sifert e
i Elzira Schünke

Edital n. 5.156, de 6�11-61

./

Ele, brasileiro, soltelro,
'levredor, 'domiciliado e

residente neste distrito, em

Ribeirão Grande da Luz,
filho de Ervinp Sifert e

de Elfrida .ôtíerr, "

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domidJiada e

restdente nesre distrito, em

Rio da Luz; filha de Hen
rique Schünke e de Frieda
Bachmann SchUoke. ,/

/

Indústria Textil JARITA S. A.
ASSEMBLÉIA'GERAL ORDINÁRiA'� ;�.'- .:.

"
+ j � _t J

Convocação

"

,

Apoth�ké·.,�'S,cbu)z"
.

"�� �iR.&GÍJA' DÓ SUL

.\
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'Moriument�1 ,·lFesta·'de.,Ániversário-do ·C.'A.'.

',.' '. Dia� 18 $ 19', � Sáb(Jdo' e .

Dominqo
INAUGURAÇÃO. DA IQUADRA. l"ALF"REdo KRAU§E" a .melhor e .maíor quadra eímentada
de 'Santa 'Catarina, ,_ DISPU.TA DO "REI DO BOLA0'" ATLETAS de Florianópolis, Joínvílle,
\Blunien�u, Italaí,,' Indaial, \ Tinibó eo,. Guaramirim inaugurarãö, f a quadra cim�ntada:' do' Baépendí..

- '

)'

/

\ \ ';
.

I' C4bmilllIDln�at�e' Agrnc«b�aí I CARlA
.

A,BERT� ... • (�:'''DD'ÇãO d9 1'�, ,pá,vína)
.,'

[
,_ ,

,', 1" '
, Débito da A�sociação Rural: 'a As�ociaçã?.'���al. c_ympri�d� suas �inéllidades, diz

.. ,SENHORA DONA DE 'CA�A' . 'A' I. '
. respeito a dístnbulção através serviço de revenda,'

", \-. Sem medir consequeneias, afírmou o Prefeito Roland de aproximadamente oito mil (8.000) pintos da raça
I C ONVERSAREMOS hoje, sôbre (a água e �arold Dornbusch em seu díscurso, que a A�s��I�' New-Hampshíre e c'í'oss-Corte, comprados e pago�, ,

, suq importância. A água é uma das subs çao Rural encontra�se atualmente com u'� deflC�t na granja Perdigão SIA. Corri, e Industria, de.Videira,tânctas de maior necessidade á ,vidb humana, pel-a de Cr� 260.000,00, (âuz�ntos e sessenta D:1I1 cr.Q,z�l: Isto sõmerne na gestão da atual diretoria � .ç�javari.e�ade e importância das funções que desempenha ros), Indo a�ém ao, afirmar que tal déb�to dl�lC!I. relação! nominal, doe adquirentes V. S, c��o heíe.trite-.Por isso mesmo P nosso organismo suporta muito mente. poderia ser cober,to v��to a enu�ade n.ao rêsse poderá dirigir-se ao responsével pelo aviário;melhor, e: durante multo mets lernpo a falta de alt- possuir :meloR para tanto. Posltl�ame�tA, e preciso da Associação Rural, snrr'Lourenço Ersching.
rnenros do \ que a falta de águd.· "

'

se� muito INFANTI� e IRRE,SPON�ÁyEL pa.ra Como se observe, outro obletlvo não envolveu
," O corpo humano, compõem-se de 58% de água. afirmar tamanha, mentira.Ientretanto, creia .Prefelto o Prefeito Ri:Jland Harold Dornbusch em seu discurso,
Nosso orgenlsmo, eSlá'constantemente perdendo ägua o Roland Harold Dornbusch, a população [araguã- senão lentar inútil e ecintósernente desmoräHiár a;
através dos 'pulmões, pele, intestinos e rins É neces- en�e não mais dará crédit�; aos seus ataques. pois,' Assoclação R,ural� .enrldede sem (avor orgulho -de
s�ri<? que "bebamos �e 4. a ô-copos de água diàrterneme. antes de qualquer c.onclus�p.. �O'lta c_?m trtstez a .seus seus dignos associados, exceção feita" ao sócio,Roland,

. \' Em nosso, organismo �' água é usada pera O'lha�e.s para a pésaima adml.D1straça� da Pref91�ur,a Harold Dornbuscr, que, não vendo eceue sua ímpo-diversos fins�
,

�uolClpal durante seu l�bqrlOso governo e. .de Im�- síção no sentido de .ser inJicado sern concorrente
, ,':1. �t Leva 'substâncias nurritivas para es células �1�tO encontr�m os objetitos de (Feus discursos.

pera o cargo de Presidente na recente eleição, des
do cQ,r'po. 2. _ É agente de limpesa. 3, Regula a SaIba. o _Prefelto Roland Harql� Dornbusch �ue a fere agora ataques mentirosos procurando denegrir e,'

temperatura do corpo: 4. No cenel digestivo, ii água Assoelação Ivutal par� t,raqgUlhdade dos assocíadoe profícua edrnimstreçäo da atual diretoria. Encerrando'
auxiliá' a:digestão Oe ajuda a limpedir a consupeçêo nada deve aos se.us ?I8t1ntos fornece�O're8 {"I pre- seu meltededo dlscurso afirmou o p'refeitp Roland
lntestlnel.

.

te!lden�o V. �. IIlt.el.r�r.-se da. ,veraClda?e de tal Harold Dornbusch estar seguro que há mets de, ses-
" A água não deve ser usada durante as refeições afirmativa \qu�lra dirigir-ae as fIrmas. abaixo, nossas senla dres a Associação Rural -encontre-ee ebando-

pera ,engul,i� os alimentos.,
'

fornec�doras, lUdagand� <!e nn] débitos e qual o nada, cuja afirmdção para êle Prefeito M�nicipal não-
,

" Nêsle caso ela se toma prejudiCial a saúde por procedImento da AssoClaç8o Rural no acolhImento deixa de ter fundamento visto há- mais de 60 dias
duas,: razões: ,de dupl.icat8s emi.ti?as cont�a esta entid,ade...Oxa�á, salvo melhor, jU,izo, S. S. nãq' en'tra

-

na í>refeitur�
• ,: L - O alim�nlo ,não é bem mastigado, mas a P�efen.ura MUDlc�pal. sob sua' malfad,ada aumm!s- Municipal dado seus compromissos extras, pois�,

engulido em pe�açosr ,
traça0 tI��sse. o crédito que des_frutamos, cu)as hipótese contrária forçosamer:Jte feria vislo ii Asso�,

" .:2. -1 EngulJr ,O;! alimentos com a água, permire compras. nao Importando o 'vaio.,' sao efetuadas s�m ciação Rural em ininterrupta atividade.
'tCQmer ,maiQlilquantidade de alilJlenlos e mais rc;.plda, a ne.cessldade d.e aval c0l!l0 ncontece nas transaç?es Efetivamente, não desconhec�mos (> propósito

meple ,o que 'é tambél11 prejudicial., at�als da P!efeltur� MunlCtpal por faha de cré.::ll.to, �o Pre-feito Roland Harold Dornbusch, procurando'
, O h�bitQ' de tomar um copo de água um pO'uco EIS a rl'llaç80 ,das flrm!s 90d", V. S. �as� queIra pelos meios mais iHcifOS entravar ,o'progre5so da

antes das refeições e mesmo antes do café da manhã I poderá colheI' IOform�çoes sÔbre.a AssoCl.açao Rural. Associa,ção Rural, ranto, mais ao estarmos informados
, é mui,to saudável.,' �m .Taraguã do Sul: CompanhIa Má,u!nas Famac haver '�. S. junto a9 Govêrno 'do'Estado .lentado

, 'Deve-'se tomar 'Cuidado de tomar �ômente água e Pedro Rengel ; em Blumenau: li I el tag Imp e susrar o pagamento -de quah:íuet'�duxilio fipanceiro
fillrada·í(:>lí 'polável (pura): Para verificarmos se' a Exportado�a Ltda., I Emprêsa C?m. R. Grosspmba- deslrnado a esta entidade, inclusive aquêle objeto dê
água, é boa para à alimentação, deita-se num copo cher, Çar�lCar Ltda. e l\1etalurglCa Staedele Ltda:; conlralO 'Celebrado; o que nos leva a concluir sej�da mesma uma gota de uma solução concenJrada de em JOlDvIlle: Busc�le � Lf!p�er S/A.� CO'mpanhla verdadeira lai nOlicia pOSIO que até agora nenhuma
pê�rri�n�a�é!lo. de i"olass�. ,§e a água tomar uma côr ImportRdora Job�asll S/�., Mombos RIOgrandenses, subvenção de qualquer carater {oi ie,cebid� p�lãescura, nab e boa' para o consumo Se conservar H. Carlos Sch_!lê'Jder SIA. 'e GoUhard Kaesemodel Associação Rural. Nã.o d!lyidam08 lenha () Prefella
é1ara-,ou adqüifir um 10m róseo é indicio de que é Lt�a.; em Porto Alegre: �ugo Gerdau S/A., Roland Harold Dornbusch assim procedido vislo �eü
pOlável. .

'
Pearson ::;/A. Ind. e Comé�ClD, Bl_�mco S/A Tm�. e objetivo ser única. e 'exclusivamenle' �rejudicar �

.'
"

Em ,casos de epidemia de febre lifóide, ou de Exportadora e Mesbla S/A., e� �ao Paulo: Fâbnca Associação Rural, tdnlO assim que :seuprimeiro acio'
outras doençös confagiosas devemos fervê-Ia durante de, �rtef�tos de AçO' T.upy S/A" em Tlmb6:, Me.ta. toso alo foi, recolhér o funcionário Lóurenço Grl"s- I

10 minutos. lurgJC.a �lmh6ense �/�, em,Brusque: Ar�her.& Cla" singer, 'viga mestra do equilibrio 'da Associação- Rural�
.

,_" _ . '.
.. _

.
em y_Jdelra: . Perdlg�o SfA. Corpo e I�dustrIa; .

em porém, nem assim' alcançou seu f�miger,ado.qbjetivo.Aigun. conselhos ute.,s: CurItIba: Laborat6rlO .Prado S/A., alem de mUItas pois o' amor e dedicação de Lourenço-'Gressinj;r'er â
� ; Nunca devemos fazer uma limonada em re.

outras que desnecesFlá�Io se totn,,; ,enumerar. Refu- vida da ,Associação Rural não foram.a(etados e fa,la.�tada esta grossa msntua do !?refelto RO'land Harol� ram rpais al!o, tanto assim que ês'e ex mpla,r funcio'l:cipienle de eSlanho, porque o áCido do suco de limão, Dornbusc!l, urge qu,e p.ubhquemQ.s para conhecl- nário sem preJ'cizo� de 'suas obrigäiiõ'es' com a ,Pre-ao alacar os melais, pode formar um tóxico, capaz d .,.

de provocar em nosso organismo, translornos de
mento d�queles que puvlra� se,? dIscurso e ataque feilura Muniçipal ainda encOnIra temi;o suficie�r.e-

várias espécies. ,', ,

a nl entIdade, �star a AssoClaçao Rural no 8guard� para ministrar segur,a orienlação no ,selor de revenda,
-...:., i\ alface' pode durar- oito dids ou mais com d� que o Pref�tto Roland Harold Dornbusch, adml- principalmente, além de �t'dens bem �manadas no

o frescor coril que é adquirida. �)ara isso, bbsla você
Ulstrador emérIto, conforme 8e�s .adeptos Apreg�am, Posto Agro-Pecuárió.

-

ESla manifestação encerra o

guardar a alface num' caldeirão de aluminio hermeti- promova o, pagamento da dlv,lda da PrefeItura assunlo ao qual não desejamos, p_or motivos óbvios,
carneOle "fechado.

'

I, " Municipal para com a A�80ci9ção Rural. DO. mon- vollar.
'

,

,

�,
,

_ Quando quoeimar o feiJ'ão, coloque "êI,enlro ,da
tante de Cr$ 24 �9�,00 (vu�te' e quatro md oItO'çen- Jaraguá do Sul, em -6 de Novembro de 1961.
tos e noventa e tres cruzeIros) resultante de for- .. _'

, ,

,

.-

panela uma bataia inglesa com casca Todo o gosto necimentos' efet1;lados" bàm,assi� a.dívida par�icular
' ASSOellcaO Roritl de Jaragú do ��I "de queimac:Jo passará para a balala." do snr. Roland Harold Dornbusch, no valor de A DIRETORIA

°

'_ Piira evifar que dS tortas e massas .se quei- Cr$ 12�775,00 (doze mil setecentos e selenta e cinco
mem, �spalhe um pouco de sal fino no fundo do fôrno. cruzeiros) oriunda da venda. de três espécimes de

- Para, conseguir. que -0 arroz fique com os suinos, esta última vellcida hã mais de no�enta (90)
grãQ�'db�ml.,s�parado,s unsd,dofs outros, coloca-se umas dias e sem qualquer providência até o momento.' ,

,gotas e Imao na agua a ervura. I
• ,_ _ A _' ,_ 2"

.,_ _Não devemos Córlar as batafas nO,vas ou ' Ineflclencla da AssoClaçao
pequenas, . ,em p,equenos pedaços pois, ao cozinhar, R 'I-

'
.

'

\
.

perdem ,parte de sua riqueza � nutriliva, .' ura . Outra absurda l,e�iandade do Prefeito
, '

, 'Roland Harold Dornbuséh, foi afirmar, que a Asso:"" ' , �.. ,
° í"

SENHORITA: '
....
'.,'

, cia,çãO 'Rural não vem operando dentro de fóua�
u,

... , ,\"
" ,

,

"

': finalidades, ou s�ja,. nada fazendo' em fa�or dos
.. ,_ v_oce,�ue lfem, () .Gur�o ,�ormal o�, �e ;Contabl- ('olonos do munioípio de Jaraguã do Sul. Foi além,hdade; I�ra ampla ,oporlumdaoe: de ser utll a_o' nosso ,dizendo que' lité hoje, a 'Assooiação Ruralr quer ,a
ESlad2' IOsc!evendo-se, no Serviço. de Ext�ns�o Rural. thulo gracioso, ou pago �ão dis,tribuiu um, s6 esp�

cf'e!lsa� Rgfal e. um ServIço, ��ilcatlvo ��e cime d,e suino aOEl criadores 'do município. outra
lern por (lD�hdade., elevar.o nível de VIda da !�mlha áfi'rmativa mentirosa pois, 'só ,na, gestão da atual Dr. Waldemiro Mazure.elien,

_ I
-Tural. ;p'�!.a. IS�()_ Ira��lha dlr�t�!TI.e!l'�;.,com o a�rJcultor, diretoria foram �endi.dos no município vinte 9 dois
e�posa�,e fIlhos, Orlenla as famllrds: � resolverem por (22) suinos de,vâiià'S' raçás; :dos 'quais o Prefeito <.

•

C�§A...: D·E SA.UDE
' ,

SI m�sm.a� seus prob!�ma�.� Roland 'Harold Dornbusch, adquiri(l tr'ês (3) espé'" Rua PresideBt� _ Epitácio Pe�sôa N°. 704
. 1 Para .. mai?res informaçõ_es di,rija-se_ßo Escritório mes (não p�g!lnd� até. agora con{or.mEHioou dem�)Os-" (antiga residêQcia, dê 'E,manllel ,:EhlÉiI:�) ; :

LO,ca1_do ,Ser�lç� �e EXI�nsao Rural, --:- !-fARESG trado no �6plCO antenor). Os de.ma·ls foram vendldo�\ .Ç,linjc;l g�eral_ médico .-_'.cir!l�gia, qe !I.dl!!t9s .e __c!iança�'_ desle MUDlCfplO, ou e�creva ao BscrJlorl� �enl�al: aos assoCl�dos snrs. Ingo" Khtzke, Helmuth Wa:- �_,LPartbf, Diát}jermi�\ ,Ondas cúrt�'s' e tJlttll':.'curtas·da .AC-A�gS�, - Gxa. Pos�al, 602 em Florlanopohs �enkllec�t,! Holand�o GonlJalv�_s, ,Ale�andre Haake,
_ lndutotc;!rmia 1'- Bisturi-détrí�o _ Flectro-cauterizaçãoO, Servlço.:de e�lensao Rural � ACARBSC -=.ullhel1p:le M�nego�lo, Se?��tlao da S.ll�a,.Ferpando _ Ráios Inira.vermelbos e azuis. '

, �" t�ra O maxI,rJO- prazer em prestar-lhe Iodas as ,Plske, Ar.y Sacht e José KIenen. cu)'as pessoas se 1. ----'.. -...-...�IIIIiII--..,informaçõesr' " interpeladas confirmar.ão determinadas oompras. :.:.._ _�- _------ .."==.:__;;;_:__='""'--i::::-�
". " 1 , , .,. A 'prop6sito não d'8sCOllhece o Prefeito RoJ.�nd rF-:-:-!"-.-------�·�-.-:--··· \.. "r7 "11

,

��'
'" :a�rold Dorn,,?-usch, h8.verJllo� ai�da na ges�ão d.a ii O" � "U'

c

f d F'I � II,

,

'

'"
'

"

' ,",!
"

" ;,', a��!ll d�retoria 'revenql�o':aos crIadores do mUDl- ii r UI 'o ,o rna n 'o sn o r, ]1
, Dp. Reinoldo Mura ..a", ,ClPIO' um lote de qualorze (14) bezerros da raça II J , li" li � � li
',' , holandeza, 'cujos adqúirênles fo'rarn os \ilssöciádos' \

' :- -:.
-

Ciru rnião D�ntista
' , II

II
,I

II/ " t sn'rs. Harry MarquaFdt e B\waldo ,siewerdt, de, Ri@ da II '> "".�, �

) II

,/&.,D�O(GADO '" '

: ..

'

Luz; �Carlos Nienow e'Leopo,do, Pan�lein,. de, Gari- iI OUôical';- 'Ciro';gia '_ "Prótese -.- Raios X ·'1'====!!:=;,;=(= "

, bal,�!,;, ,AI�r,e.chl ;?:ick, J_oão,Gasçqo � ArC?n,50;Scßwa�lz, ,I " ,

, "!-, . ,I- Escrit6rio ao lad<!' 48 Préfeitura" de JaraguazlOho; Helrnuth�,Wagenknecfjt; de Tres Rlo� II' C�nsu'ltÓrio:· Rua ArlUr Müller"no• 142. I'
'JAR:AGUÁ DO SUL ; , e AI��rt,oBé!�ng,arlel, de, B��ra �o,Rio.Cerr�. Con-,II," Pr6X,lqJo à eSlação Rodoviári�;. IIsuite-os e tera temos certeZ'a IOlelfa confJrmaçao desl� "'� ,� .- '" f ' , ' .;. _ '1

no.tfcia. 'Oulra sobeja pro\!a ,qJle bem demo�sfrll �sla'l' \6====!::::::::=:::::::::;::::::::::=;::=�=:::..;_===:::=::;::-o .,.:dI, "

': \' ", '

,

\ _;. , '\0.-

I - , .,'
,

",/; 'J" f

;t

• .......__ . .__.1. . \..__..__'_'__L_ _:_'___�Ií···-······-·-----······.·---···----------.--�tl

ii lTh Iro Gdlll fi� �
.

G 2l S C 1lll�' ',11'
:: , . li"

II ' 'Cirurgião - Déntlsta II
:1

\ '- II

II CLíNICA -:-' PRÓTESE .�- • CIRURGIA ii
II d
;: II
li Av. Marechal pào'doro, 587 -",ARAOU:Á. no SUL ,U

'

I! Defronte a Igrtlja ,l\:latriz '�l • ". i!
�:::::::=::::::=::::::=:::==::_ ...:::::::====":_===-_==:::=:::3i _

\
,

���������������������l_�
\
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Do ISBNAM (Serviço
Neclonel-dos Munlcípius)

�--- ""''''''':'-�-�- --�'''''_------'--'';;''''''''''-----' recebemos o seguinte te-
,JARAOP,4 �o JSUL (SANTA C�TÁRINA) : - ,'S,ÄB'ADO, 1 t DE NOVEMBRO I?,E 1961 NO, 2,160 grama: "Diretor Correio do

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!\!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!!!,�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Povo _ leraguä do Sul-
'"

d'
Comunico ilustre diretor

qUa r ,a e prezados dire�or�s 9.es
,

\ se Importante qrgao Im-

dc E d
prensa bresllelre realizar

OI I sta O 'se em Curitiba vg de ,H;
a 21 janeiro vindouro vg PAS S A R E L A

, .'
I

,sexto 'Congresso Munlcí.
'

.

.

O Clube A, �aependl do Estado, o e asf
ã

o em pios pr Senern vg Serviço S O C I A LInaugurará no día .18 do, que ?e' cerca de 10 Mu· Nacional .Munlcípíos vg
eor.rente. por o�aslão �e' ßl.C1PI?S se f8:rão ,pr�sen,- constdera 'indjspen�ável '. '

,,( o;1al.8\ um aníversàeío tes 8:8 s�lenIdades mau- compareclrnento dos ,jOt, Este"semanárlo. acaba
)

SALV'ADOR, Trainsp. estíazem continua cás- SOCldal, !ld nobva e MtOderln� gurais. I nais e radio emissoras. de de r.e��;ber convl�e para
,o qua ra e a�que, yoel-, todo Brasil como condição parncípar do b a II-e de

'_ .Caso não 'c h o v a tigando a lavoura e a bol e futebol de, salão; A população d e ver á I êxito ma no c ó n c I a ve )b:niyersário do C.R. Gua·
"
dentro de \ 15 , dias 'a pecuária, levando ao a 1 a. quadra colorída do .prestígtar mars este gran -

C
.

íb
g

t S
"

f
. ramífêrise.: fi realízar-seU U -k' Estado de Santa Oatatína. de acontecímento social, Urll,l_ (J '�'I" enern d

a,z ná noite' dó d,íá 18' dosituação
.

no interior desespêro osagricultores, , motivo de justificado or- quesiao ape a, parét eCI-
" ',' .

-poderä ser 'considerada e os 'criadores, O acontecimento vem 'Ih J dida colaboração írnprense corrente, com InICIO as
U

sendo es p e r a d o com gu o para os araguaen- escrita � falada no exame 21 horas. A· fe8tividade
'de calamidade pública, ;;===========7, grande ansiedade mar ...

·

s�ds' n10tadamdente por ter
e debate dos 'problemas organizada pela vetera

.

'SI o evanta o em nosso '

laeã
' '

I d
O h J: d'" Tl. cando época na historia', 'f'

.

d básicos das comunas bra- na agremiaç o SOCl�, e
C el.e o distrito re- SE VOC.I!.o Jara- meio com o sacn ICIO e G

..

tá' tim
zíonal do DN'OCS disse guaense. é M,ÚSlCO, esportiva do Municipio e sócids e admiradores do stleires resumidos no ie. uarammm, er por b1e.� ,r 'B dí • ób é mérlo Ccnzresso Curiti- a apresentação' das de �-
que a situação ê critica, . não deixe de msere-

I
aepen I uma ra at

b t"
'"

. _ tantes do prospero mum-
ver S� na Sociedade " então inexistente em to- dl� 'treço l�ermlssalobP9ra cípío viziíÍho' ,

-

Dezenas de animais de Cultura Artística, '

Solange J;Seat,iiz .Silvq do o Bstado. ,sc: rCI a� va lO�a CO.8 ora '

"'1 \ C 1 çao eminente lómaltsra no I

morrem diàriamente em Ela n e c e ss i t a do I omp eta a primeira
tocante aos problemas da Igualmente recebemos

SatirO Dias, Em Uval' �oncurso,
-ds todos' primavera dia 15 a ga:- Prestigie &8 atividades

J

I 1 I 1
"

h S reforma agrária vg da re- convite para participar
-: PA S' para projetar A cu I ante garotín a orange do 'C,A B. comparecendo. d b a

í

l d ãorto
� antos, Itaberaba tura de nossa terrá. Beatriz, filha do casal l . " organização e fortaleci- o a i e e coroaç o.

� outros municípios a, \ , Moacyr-Terezinha Silva, aps atos Inaugul',aJs da mento Senam vg criação que a S. D, Acarai fará
, ,'-- ,

,
la. QURdra colorl11a de banco dos Mnniclpios vg realizar em datft. de .

•

�.:"'"'''''''''''''''''''''''''�''''''''',�,
....'••'••,.',.'••'.�,.'.,'• .t••,.'••••.t.;����'• .t.......;���.:; bSfiquet, �,oleibol p fute da construção da casa dos bnje. no salão Dllering.

( Munidpios em Bras(lia vg

I �b .. ilhanta�o pe 1 o CO�-
: ESPETACULA'R �� bol de salão d,o Estado da campanha do tijolo e Junto 'Quinteto Catarl-

g ,
.

, ", � de Santß Catal'IDa, do parlamentarismo pt Na nense, "

j

�
,

U

!.::' As Lojas DOUAT, colocam à sua disposição l�:J NOBRES' FESTEJOSI uma completa linha de artigos domésticos: Oi

� FOGÕES A HÉLIOGAS ij 30 de 'Novembro de 196t

fI:::. '�':.
I N É DI TAS COMEMORAÇÕES NA TERRA HA. AMiZADE

,das afamadas marcas WALLIG - BRASTEMP";- BRASIL
.

SEME� - RHEEM MASTER - DÃKO 50 anos de preseoGa dos Padres :do Sagrado CoraGio de Jesus na Parbquia'
IE '

de CrS �OOIOO ·.i' 25 anos de sacerdócio de Dom lÍonorato_
g Pr'Erst�çpes mensais a partir ,

-":li '�, , � ,

ta.'Missa na ;NOVA MATRIZ.

( CO�DICIÓ'NADOlt'ES DE AR 'Westinghouse, p,� PIANOS. Schworzmann MÁQIJINAS DE LAVAR ii .

rograma .

l�:.:
ROUPA Alva - ENCERADEIRAS f' BATEDEIRAS e �,�J. 1D7IhA.or"".�.9_a1.Rl.e"'c�p�� LIQUIDIFICADORES - marcas Wallita, Arno e Douat - n....

t· e a' famósa G E L A DEI R'A EI R A !li T'EM p i ção em frente à Igreja
, � :J Ma (riz às Suas Excias.

. Oompre a.· sua', BRASTEMP e l�ve. de graça B Dom HonoratO.,Pi8ze�a ..í
..

J f� estàe finas Bebidas e Iguarias: �I ��r:���i�g�'b���g���m!-:E
.•�

.

, ,ti m� 'c,ortesia-\,..de L,O jas O O U A T � ce��n��ras _ Bençao
f,

'

P B'ebldas ANTARCJICA Bebidas MAX WILHELM IGUARIAS �J do Si!ntís�mo �a�r.a-
�, Vernl-ou,th'Branco, Champagne Michielon Manteiga ' � meDnilo :a�:a�'da :l.z,
(fi !��t If��::da ;[��aon�Osca\o ��:N��:Olenghinho, ";' H,30 :O:;��;:Qa
g . Guaraná, Brahma Extra Salsicha '

.

Solene Pontific�l� o.fi-
� Caçula, ," Schopp , P"fsUlltada ,"" ciada por Sua Excla-

/

I'
.

Ron Branco- Soda Limonada
.

Sardioba,

'l
D. HO[lorato ,PiaZeL'd

: Extra Fino Guaraná' ". Ll'ite Condesado : S C,J .
,

: Pilseri Extra· ,< Agua Tônica � 12,30 hora� -. Ball-

':�' Hamb"u,rguesa Laranji'nba .:� quete. ofF...l'eclrlo' a Sua
Malzhier 'Gazosa : Excia. Dom HODO 'fito

I·
Clube Soda Pepsi Col;l �l ,Pí�zéra S·0·J:� no Sàlão

!:::' P�r� você ter amanhã mesmo em/'seu lar, a sua g' CrIsto ReI"

'. Qel{uleira (BRASTEMP� repleta :de bebidas e igu�rias .I;lS .�" No� dias 29 e 30 de I
.. J' � "Novembro, as TRADI-

'

l� '_ojas DOUAY', lançarum' plano especial ,de, pagamento",
:�
mONAIS FESTIVI-,

.� 'i "VIs-ÍTE-NOS SEM\ CO'MPR'OMISSO . i 'DADESPOPULARES,
,�•.'.::

[, , �l cd?m 8
..
8 mais varia�-as:

� LO:1,·aS D'OUAt FiÍjal,JARÀGU'Á D0 'SUL - Fone 285· i� Iversoes,', I'
,

l: J Rua CeL' Emilio C, �ourdan 83 I
'

'l Jarageá do SU1,:No·<,

f� . ".

.

,Matriz em J O I.NV I L L E' ,fl, vembro "de 196L,

:,f� .. Con�essl�nanos:�DKW.,VEMAG�,: "Automovel. ' Perpa Candango ,�1 Pe. DO����d���r�q�� S.C,�", ,

e· ······.:;:·.. •.. ·.··t:"�··.····,······.··.···:.:..:.:-·�r·.··.··.·�r ,: ,.. •.. ····.::."r·.. ·.. ·.·,: •.. ·.·��.:;..�: ··.··.·'r·.··.. ·.··�
\

, ..

\

, )

c O R R E .1'0 O O Cpngressol
.

de /Municípios

Sêc,a" torna-se
, cà,lamltosa ,: no

interior bahiano

Ia,
colorida

esp�,ctativa honrosa pre

sença Vossencia em �u
ritiba vg reitero1proposltos
cordial permanente e irres
trlre cqlaboração Senern pt
Saudaçõ�s Araujo Cava,I,'
canti diretor geral Senern .

(
/

ANO XLII

"
\, '

em Jaraguá· do Sul

Dom Honorato Piazera S;C,J.,
: A" COMISSÃO ORGiNIZADORA

) I ,8AIb� DE, AI1I\7ER5��IO �kq \

G .. ,AI. liÄ�P��DI
. ,

, -8A B.�D'0, dla 18· � às" 21.00 hora� I

,

1 ",", l ' ""')

? �fam_ado \"!azz,' AM E R I CAI ,de Brrisque abril�a�ta�á 'ai: noitada social"
,

As', 23,00 horas Coroação do novo Rei, do Bolão,
�

I

,

'

I
I

J,..,' � �. r \
t,

� I
1

\

't
• �

R'eserva· 'd� Mesas a partir 'do, (]ja 15 às 10,00. horas da 'manhã

/

�

s,o'ciaJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


