
de maior penetração rro interior

AOS DISTINTOS "ILEItORES E
FAVORECEDORES' I

r

Comunicamos aos uossos

distintos 'leitores e favore
cedoees que, na forma dos
anoa anteriores, a edição'....,..---'----------------:--------------------1, do dia!Í6 do corrente deí-

Diret(,)r·.:,
í' .-. lmpresso na: xará de eírcular, reapare-

EUGÊNIO VlrOR SCHMÖCKEL Sociecillcle Grã/in A.,enlelll Ltela. I
cendo o "Conelo do Povo",
dia 23 de dezembro com

uma edição especial der,
Natal.

catar,inense

\ Fúndação:
Artur Mülle,r

, '

Ano XLU JARAGUA. DO, SUL (Santa Oatarina), Bäbado, 2' de Dezembro de 1961

, I

. Periclita
.

a
.

Lei de MEIOS MUNICIPAL JUBILEU DE PRAIA, de ordenação de Dom Honorato Piazera
� o Prefeito M�niciPlil, Brasileiros, correndo

-

o apresentou à Câmara de JUBILEU',DE OURO da ordem dó S. C. J. em Jaraguá do Sul,
depoís de uma àúsêrieía Executivo o risco de Vereadores, em Agôsto P'RIMEIRA MISSA Mt·

'

de 22 dias,,,reassumiu no ver-sé sem os reCUlSOS próximo passado, 'sem
' ' na nova a fiZ

'

dia 27 de novembro últi- polpudos, provenientes incluir as novas rendas I
" I

mo, as rédeas da admi- da nbva discriminação municipais, delas resaal- ALTOS DIGNATÁRIOS DA IGREJA CATÚLIdA VISITAM NOSSA
nístração, data corres- de rendas, para o exer- tando o Impôsto de Trans- CIDADE - DOM GREGÓRIO WARMELING, BISPO DIOCESANO.pondente ao último día cíeíó de '1962. missão de Propriedade ' ...

1
'

destinado aos Senhores Como se sabe 08 itens Imobiliária "Inter-Vivos", 'COMPARECEU ;t1-S SOLENIDADES -

Vereadores pa.ra a apro:. daemen.daconstÚucional, que a partir de 1962 não Viveu Jaeaguä do SuJ; Dia 30, as 9 horas- da se�tes. O orador oficial,vação do proJé�o de .lel'resumiam.se ns cobràn- ,será maís cob�ad� pelo días 29 e 3Q últimos, diás 'manhã, foi celebrada 8 magnificamente inspira-'que orça a recel�� e fíxa
ça, por parts dos Muni- Estado e o Munícípío não de intensa vibração re- Missa Pontífícal na nóva do, fez um belíssímo

as �espesas p�r.� � exer- eípíos, dos Impostos de o poderá c.?brar po,r lhe ligiosa com a comemo- Matriz, prímeíra Missa entrosamento entre a
C�ClO d� 19�2. Propriedade Territorial faltar ? apoio legal para ração de graudes datas que ali se rezou, e que personalidade do home
,\ O assunto está a exigir urbana � rural, predial, ta.�to, IStO � a, �� que o de familia Católíca de teve como celebrante nageadc, o cíneoentenä-
acurados estudos, da vez transmíssão de proprie- '�I tuto tenl � �I o p�e- n08SO Munic1pio. Dom Honorato Píazera, rio da instalação na

que DQ projéto original dade imobiliária "inter- 'VIS � .nal ei e meios
Dom Honorato Píazera o primeiro Bispo Jara- Paróquia dos Reverendos

deveríam ser introduzt- .vívos", de licença, I de munrcI�a. .. filho dileto de Jaraguá: guaense. Missa' de raro P�!ires do Sagra�o. Co-
das as, contas represen- indústrias e profissões, A Oämara Munícípal primeiro Bispo filho dêste explendor, tendo o cele- .ração de Jesus, a mau-

(' tatívas da nova díscrímí- de diversões públicas, �empre esteve aten�a a�s torrão comemorou dia braute como acólitos guração da növa Matriz,
nação de rendas muni- sem contar as participa- ínteresses do MUDlCiplO, 30 09' seus 25 anos de. cinco outros sacerdotes, a presença de Dom Gre
eípaís, 'inclusive o can- ções maís ativas na cota tendo, para ta_nto, sus- sacerdócio entre o júbilo tendo ao Evangélío feito gório Warmeling e a
celamentc de outras, já do, Impôsto de Renda e penso as sessoe� AP.t\�a de seus �nterrâoeos e a prática Dom Gregório, situação atual do mundo.
exíatentes, mas que de- participação da cota do aguardar .8 provídêncía o carinho de seus Iamt- Warmeling, que em en- rondado pelas forças do
vem ser excluídas para Impôsto de Consumo, am- do execut�vo qu�, ao que líares. tuaíästícas palavras, dís- comunismo ateu.
não dar lugar a uma bí- plíando dessa maneira parece veio tardiamente, N d t se do significado das Em seguídé a menina
lb

'
-

'

d ã d
. a mesI;Da a a come- 1 ld

.trí utação, ,como. acon- as fontes de recursos e que.n o se eve, mais morou-se o cíncoentená- so em ades que aqui se Terezinha Silva,' filha do
tece' com. os 'Impostos de para. .I.iS admíuístrações t�r.de Imputar responsa- ril) da instalação dos realizavam.

. ,Snr. João da Silva, fez
Exploraçao Agrícola e mumCIpalS. bllidade, pretextando des· P d d O d d Às 12 horas, foi ofere- uma saudação ao Padre
I

A

t T 't
.

IRI' cuidos mesmo porque à a res a r em o
. '

., ' .mpos o· errl orla ura. Tal parece não pode ' .' .....
. .', Sagrado Coração de Je- CIdo a Dom Honorato Donato Wlemes, VIgárIo

,
,

, " despeIto da eXIstênCIa de p' D G ó d J á d S 1 1A falta de tempo, com a acontecer com o nosso d Câ lo sus em terras de Jaraguá ..azera e � o� r�g· e ar�gu ?' u_, pe o

ausência prolongada do Município por falta de.
uas dmaraslPo� . nN� do Sul. rIO Warmehng, grandIOSO esforço e dedIcaçao com

Prefeito Municipal impe- providênc�ias do Prefeito t��po, d a anu aç. o_Ju dl- E, ainda no mesmo dia, -Banquete, em que mais que vem se havendo na

diu que se introdu�issem Municipal que a se ve-
Cl8 e

t
a c?mpo�l:ao e

foí celebrada a primeira
de 400 pessôas tomaram construção das óbras da

os novos Códigos de re- rificarem as 'previsões Luma. I et:ceua sa,
t
o

"':S881 na nóva Matrl'z parte homenageando 'o rióva Matriz.
'

.,
' egls a IVO teve opor u- 1'IU 'd f'lh dJá'

'
.

�eIta, .pr:codDl�da.s'1pp�la pOd�rá e�ecuttar o orça- nidade de demonstrar ao cujas óbras estãö em ��eS�lo I o e aragu F;�se �u�J' '�t se�Ulrssoclaç o e UDlC lOS men o, jJ men e, como o
povo- que os assuntos f S6 de conclusão. . o. .

re c mI. ,1'0-
l pertinentes ao órgão le- Dando maior brilhan- Fez a saudação oficial vmCIal da Zona Sul, da

. .

f
. a

.

Dom Honorato o Dr. Ordem dos Padres - do

[.
-

I [ 'II
glsiativo or�m mtegral- tismo às solenidades sua

Mário Tavares da Cunha Sagrado Coração de Je-

ilr' 'ilc 'O on�U il c m�nte atendIdos e cum- Excia. Reverenwdissima Mello, que em felicfssimo sus, que agradeceu as
,

oS 1:,
,

;S prldos. Dom Gregório arme- discurso saudou o home- palavràs djrigidas á Or·
-

i)ECUARISTA, NESTA _ Escrevo.lhe esta para
Falta, agora, o cum- lintg, Bispo tDiOáce�adno, nageado, a Ordem do dem e fez uma saudação

d d· priment.o do chefe d.o es eve presen e Cl ss
Sagrado Coraça-o de Je- ao

<

'homenage'ado Domizer que o ga o esta morrendo no' interior do nosso 'if' l'd\ ExecutIvo e o atendl- ss msgn lCas so em a-
sus e as .demal·s autorl'- Honoraíto PI'azera o' prl'-município. A doença que dá nos rebanhos é cada

. ,.... ., mento àquilo a que sis- deM. dades eclesiásticas pre- meiro Bispo na Américavez maIs f�t� e mnguem sed tnco�oda
f
de at�n.der temàticamente vem·se Dia �9 uma· grande do Sul que pertenc-eu aos casos. ultas promessas e vaclDa oram eltas negando a atender para caravana de automóveis, O d 'd S d C�as sempre falta alguma coi�a, Uma vez falta a. va- s.atisfaçiio �e seus ap�- dirigiu-se a divisa com

B I r:' ãeOmdeoJes���a o ·0-

elDa. OUlra ve�, falta u.!_ß va�lDado�. Outra v�z alDda

I tltes mesqUlÍlhos. Mam· o Municipio de Guarami, O S a s ç. . ..falta a �onduçao. É �obre ISSO qu� eu querIa escre- festações p úb] i c a s e rim, e ca10rossme1Íte FII�alizB:nd.o, Sua EXCIa.
v�r. Bngam na Pr�felfura pel,os velculos que a Pr�: irresponsáveis devem ser recepcionou suas Excias. E s C O Ia r e s Re.ver�ndlSSI.ma D?J?l
f�l!u.ra lern. �as D1n,�Dem brtga pelo .gado que cal refreadas compromissos Reverendíssimas Dom aonorat-o Plazer�" VISI-.
dIarIamente' na eoloma. parece que so se pensa no assumid�8 'devem ser Gregório Warmelin� e

velmente emocl�nado,
prazer de andar 'de carro e queimar a gasolina. Nin- previamente regularizá- Dom. Honorato Piazera.

O Decreto Estadual n; mas c�� a �umIl�ade
-guem teve o prazer de' salvar o gado que custou dos e as res ostas às SE 17,11-61/705 dá as no- que '() caracterIza, agra-
�uifo a comprar, E� acho que lu.do is.so o,é demago informações roliCitadas Rumando para a Nóva vas disposições para a dec�u as homenagens
gla. O 'prefello compra o gado, flDancld pelo Banco

se im õe' como dever de
Matriz, entre éordões de concessão de bolsas es- q�e lll,e es�avam se��odo �r�sil." fala. que quer f!lelhorar o gado e D? fin.a� cidadfo que quer (mlli-
guarda por alunos do colares, que serão c'on- trlbut�das,

.
por ocaSlao

da hlstórl.a val se v�r,�e8t.a tudo mor��nd6. �UltOS Ja rir os interesses da
Ginásio São Luis, foram cedidas mediante ex- do seu �ubileu de Prata

reclamardm as prOVIdenCIas, mas o Jipe _esta sempre P'u .

cipalid d
08 ilustres prelados sau· pressa' autoriz-ação do de Or��naçã() Sacerdot�l.

ocupado' 'para levar alguns de seus funcionários pas-
m m a e. dados pelo Dr. Ari Fla- Chefe do Poder Execu- . Durante "todo o ,dIa,

'gear: Enquanlo o Prefeito·,vai tratar de séus negócios Enquanto isso, vamos viano de Macedo, DD. tivo. . prosseguiu no páteo da
no Rio, a Prefeitura 'vira u'ma verdadeira russia. deixar como· está para Promotor Público da A novidade introduzida nóva Matriz, concorridis-
Ainda no 'sábado passado; pelas 8,30'� 9 horas, ó ver como fica, Comarca. \

na maneirp de conc'eder, sima 'festa pópular. _

.

jipe� 'chapa branca n�. 40-14 foi visto' placidamente . bolsas escolares é a de LCorr:eio ÖO Povo Q:uedeslizando n� asfall� da eslrada 'Blumenau.llé1jaí� e'm ',L _ .. que as inscrições deve: esteve presenté a todas
direçã� da pra!a de Camboriú, .. Dê vez em _ quando o n�� levan_t,a a qu�s!ao par� q�e os, cOllados fu�clO- rão s�r feitas ainda no as solenidades' e sente-s,e
pintacud�l. 90 vola�te �xpe�imet!.tava o po�sa�te. �\lma narlo.s salBm. d,o Jejum. ArmaIj> tambem somos !llhos; m,�s ' de pezeD;lPlio de' ?a,�- orgulhoso em noticiar "os
reta desaoberta,-,par� a dlversao de seus famlhares. de geus, co�, rodas _a� nos�.a� fraquezas, c.o� hlhos, da ano; nas InspetorIas fátos, e associando-se as

.

Domingo o 'j,ipe f�i visto vollar, desta v�z ;�em o espo�_a � .mu!tas e mUlta.s �Ivlda�. O, n�goclante �a Escolares 4e t'odo o Es- homen��ens que' foram
par,ente! que fH..oÚ Ia pelas bandas de' CamborlU,. Eu esqul.na Ja nao quer maIs e�_prestar. Qualquer dIa tado.

, ' prestadas a Sua Exeia.
pergunto: . ,é jUslo esbanjar o jipe e a ga,solina" CPQ1 �?nvl'!.amos o d�puta�o Juhao para ver a ��ssa : O d e c r e t o governa- Reverendíssima-Dom Ho
pass�io's de funçiom1rios � deixar os 'pobres ani�ll1ais SJlLtaç.6? E de��ls vao nos laxar �e C?!Ilu�:stas, mental tem levantado jus� norato Piazera, 'deseja
morrer 'de raiv)J:? O que é ,que eu, devo' fazer "ära ,�elo Jeito que VéU, vam,os ,enfrenfar, dIas dlflcels. No �a- repulsa. da parte dos ao iluslre dignatário da
acabar com esses abusos? ," .

firn � .culpa acaba� sendo no.ssa, so porque, estamos ,lDteressa�,os, de vez ,que Igreja Católica, felicida·
, RESPOSTA: Si o que escreve"�: y'e�dadeirp, �os VIrando :q_aq'ln par� frente para ganh,ar o n�sso os escolar��, até o meado des e bençãos especiais
conte a hislória �o Prefeito, óra essa, e aguarde' as

JuslO suslento
..�aça �Iguma co:ta �or nos, uma vez do, mês alD�a se encon- do .Senhor, para que por

providências:. Si o., Préfeito liver peito mesmo, êle que os outros J� se esq�ece� e nos.
,

' tra nas maIs das vez,es maIs outros. tantos' lus-
\
.acabará 'cpm ps pie-nics. Do contrário, é enUar a . RES'pO�TA:. A �,It�açao, que, achamos verda- em ex�m� e, logo apo�, tros ,possa o filho 'queri-,

.

viola e lamentar em outrÇl freguezia. Porque, -então, de�ramente .r�s��, Ja",fOI ,dlveJ!&as veze� abordada na os, proprlos �stabelecI" do de Jaraguá do Sul,
não tem mais jeito, mesmo. Camara( �umclpal. ,0. wereador_ �urillo Barreto de mentos de e'nsmo entra� dirigir, rebanhos de ,al�

,
.

,',. Azevedo, numa das ultimas sessoes, fez um veemente em recesso, causando mas e 'ser um 'Íntransi-
,

FUNCION4R10, r:'ESTA - Sei' q,�e si descobri- �pêl.o aos vereadores.· que apoiam o Prefeif� pa'r� que assim grsIl.des �mb�r!to· gente defensor
,

Brasil
rem quem escreveu eSt'a ca1'ta, este tera que amargar. !Iqulde os cpmpromlssos 'para com o funclonahsmo. ços. O mês de Jan'eIro, contra o .comunismo ateu
para o resto de sua vi�a a _rec�amaçã.o que tenho a A:creditamos piamente que tude;> isso não acontece.ri-a, da fórma anterior, vinha e nas Dioces�s em qu�,fazer. �stam?s. numa sltua�ao . �em trIste. Se!fl. aU- SI as, verbas não fos�em' de�vlad..as ��r� outros fIOs. melhor de encontro aos atue,: faça a palavra do
me�to, a maIOrIa dos. funclOnanos ganha abaIXO do Como" por exemplo, para o_MacaqulDho. Quanto ao que depe�dem da buro- Senhor ser ouvida po'rsalario mínimo,. ,Alguns poucos privilegiados que deputado \ Julião e o comunismo, reste, por óra" não cracia 'escolar.

'

todos. t
sabem 'a história da bajulação são promovidos. Os terá vez por eslas paragens. Salvo, está viSIO, si os . Quanto à inscrição nas I
oulros ficam,de q�areotena até aderir as', vontades nossos nomens públicos tei"1em eßl pisar na tecla Inspetorias Escolares,
d�s ,superiores..Ha treis meses q,u� o� fu�cionários e�rada. E ,daí a �ulpa 'não será nossa. Avisos dem�s di�.s�\à ))oca miúda', el�nao recebem mats.' E jestamos :§uJeltos a ficar sem o aos monles. É so aproveitar o conselho. E um bom f01 dItada para «destlollNatal. Onde vamos pendurar os nossos estomágos, Natal pard vocês, pobres barnabés jaragua�nses. Os tizar o ensino». Ora, salSenhor Redalor? V. S. é tambem yerea�or. PC;)fque nossos votos de melhores dias partem do coração. ve I,

I

"Correio do Povo"
um jornal a_'

t

serviço dó povo
)

\
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acionistas,
,

a' que se

de 26 de

.. ..,

CIRURGIa DO ESTOMAGO ,
�

". .f'I"'t... ",. I ... .>0· �... ,
•

, .c "t <o'"

.YIAS-,I,BILIA.l�.ES,
�

INTESTINOS., ;

'CiRURGIA "DE' SENHORAS."" _

." DjaiD�'StU:O�\.pi'8CO'ce ':tio Cállcer'Das senhoras
,

'.

�.
'. "r"�. � � ','

. ,�..

- ..

OonsultÓrio '-:-, Rua Pres.. Epitácio Pessoa
])�s _9-12'e das' 15-18 horas. -�-Fone, 384. I

� ( . �...
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Edital: '�e,. GlilaçQ:o, Candangos / �:��r;
"

.

� .Doutor Ayr�s �pm� l1erreira, de Mell�, JUi� desemprega,do.sde Direito da Comarcá de jaraguá do 'Sul Ested '
"

d� Santa, Catarin�, Brastl,' nà' forma da Lei,' erc , , ./ , ,. .assaltam em",�"I _.'FAZ SABER aos' que o,p�eseõte,e�Ít�1 de cl-
'

I , Eara semana voudar conrlnuação a um concur-
. teção, c01_11 o prazo de �36) dias, virem ou dele conhe- BRAS IL IA '

'so em que tõdas podem tpmar parte, dependendo de
. Cimento tiverem, que \lp0t' parle de ANTONIO SEID. 'I

'
cada uma, oú seja, à escolha', das garôras" aö título

,MANN, por inler,médiq de seu ba�!i!nl��. procurador, '
1\ I'. .' ,

'
de ,Miss'-ßleganle de 1961 de Ieraguä do Sul. ,

ad�o�ad� . �r. ,Remoido Murara, lhe .Ioi dirigida a BRA8.ILIA U� os e�tendlmento� O Para tanto aqui vai' o nome da cándldéte: àe-
pe,tlçao 1�lcl,al do t�ôr seguinte,' _ «Exmo. Snr. Dr.' g.rupo de 300 ópera- prefeito Sete Camara nhorita Ameztlda da Costa (portanto um brõro ainda),
�NTde Direito da C o m a r � a. de Iaregué do ��1. rIOS.' desempregados resolveu enviar tum possuindo um belo par de olhos azuis, cursa o 1°.

íd
ONlp S;ID��,NN, bresíletro, casado, )ogerarlO, chefiados pelo operá. delegado a Londrina, ano do cOr80 Normal n,á Colégio D'ivi9a Providência,

rest .e�t� I e, omiclhado lem «Ribeirão Molha», neste rio Inácio Pinheiro Estado do Paraná onde-aliás começou a, ftequ,emarliseus primeiros dias
, !'lumc PIO� por seu bestente procurador, advogado. " de aula, 'prati�a' a píntura, sue , música predileta ,é
Infra ,assmado, ,

inscrito 'na OAB., seção do Esredo a8�,altou a cIdad� sa- p�ra estudar a pro- RelÓ'gio (agpra não sei se é por causa.. da palavra
de. Santa Cetartna sob, n. 915, com eScritório à Av télite de Sobradmho 'posté doa pecuarístas r�lógio, ou- $e é da 'música no duro), go�ta de escutar
Mal. Deodoro 2,15,� nesta! �idad�, vem com fundame�. para obter alimentos, é lavradores, (para- e' dançar Tanges e Boleros (também pudera, é> Quito
to .no Art. 317 mcrso I� do ,�odigo Civil Brasileiro, O coronel Carlos Oai- .naenses '

que estão dança-es muito bem), prefere o' trete tipo es'gorle,
a perante a V. Exa. mui tespeitósemente propor e re- l' h f d DFSP dí

, enfim possui -múftos predicados que me 'são impos-
querer a oréseme

'

AÇÄO ORDINÁRIA DE D'ESQllI- ro '1, � e � � .' IS��O�tos a empreg�r eívels de enumerar. i rfi � " ' .. .-

TE, contra sua mulher CECILIA LORENZETTI SEID, que havia prendido Iamflías de candan- .A quínta seria então a senhorira- Suely Lenzl,
�ANN, breslleira, casad� de ocupações e residênci� Inácio, ainda deu-lhe gos, desde que o go- bem quanto a esta muita coisa poder se-ia .dízer,
,Ignorad� pelo peticionário, pelos motivos que pa�sa mil cruzeiros para 'vêrno esteja Idisposto m�as como' o espaço é p.eque�o v;am�s, 'um pouco
,a expor, 1)_ Que. o req.uer.enle casou-se sob o regrrne matar a fome de seus a 'pagar as -pásse- -sôbre ela. A ,�uely é, uma garola símpauce, elegante,
dLe comunhao uníversal de bens, com a suplicada CEq:. filhos recolocando-o gens 'Di se ma' q

bonita (bem isto quem diz é o Hamillon e eu afirmo),
, IA �9RENZETTI SeIDMANN, no díe 9 2.52, no .

'
.

. AS. . .1S ue pratica pintura, gosta multo . de ler, ir ao cinema,
, Cartorl.o _de casemento desta cidade, conforme consta em liberdade. Alegou 'o go.v�rno ImCl�)u en- dançar rembérnj prefere .o traje esporte, gosta do
��a c,ertl�ao de casamento n. 2.539 -do livro 21. fls. 30, que os candangos tendirrientos com J. Voley e de. , •

•

.

IOclusa, doc n 2 II) Qu d' I á'
A , ,

I aSSI'm agi
.

H �.

M
. ' ','

2 ...,., e es e m nrnomo o casa Iram premi- errmrro orais, que As restantes ou seja até que completemos' o
I�md (dOIS! filhos menores; Valéria ôeidmenn nas- dos pela 'fome, Anun- ,pretende instalar. no- 'número de dez garôtas eu 'as direi 'nas semanas
CI a a 2, 5 5D, e Albano Seidmann nascido a 29·.10,54' 'I f' b

'

b ?' '. ,

III Que a supl'lca'd'a c·oab'l' '
'

'd'
, ClOU, O corone que 'vas áJ b r I c a's em su sequentes, ra om, I

I ou com seu mari o ate selem- \
-

'

. \
'

bro �e 1?54, \ quando, eolJ' aia desle mês' se dirigiu a esta� �en�o tomadas G?Iás, Au�.a dela8 e/m xxxXxxx
passeio � casa de seus pais de criação, permane. p'rqvIdenCla,s ( p a r a NlquelandIa, on d e Agora para mudar um pouco o s�nfido destas
cendo' em casa dêsles "por algum tempo! não njais minbrar a I situação seriam aproveitados crônicas vou contar algo do qual fiquei "Simplesmente
,regressando ao lar conJugai, quando enlao desapa dos desempregados numerosos . candan- pasmado e -cho�ado, •

receu, tomando 'lugar ignoradn, abandonando o lar Informou ue
�

,

. Domingo último, segundo 'chegou ao meu

voluntàriamente, sem que houvesse qualquer molivo q ap08 gos, conhecimenlo, alguns rapazes e senhorilas de nossa

para !ss<? IV) que para proveu
j

o, alegado, o supU sociedade eSliv�ram �na beira, do Rio lIàpocú afhr. de
cante IOdlca as testemunhas abaixo arroladas loman- poäerem escapar um pouco do sol abrasador. En-
do-lhes em dia e hora que lhes for designada o seu Dr. Waldemiro Mazureehen quanlo alguns' banhavam se, oUlros dançavam eos

depoimen'to, o que desde já fißa requerido. V) Que �ASA DE §AU sons maviosos dum acordeon que· estava tocando
.1 epl face do exposlo, es1á caracterizado -o abandono

'

,DE
para dssim melhor pode� abrilhantar esta feslinha.

volunt�rio d� lar, por mais de 2 (dois)' anos, e, só-
Rua Pr-esidente Epnãcio P("fo;SÔH 1\ 0. 704 Agora pergunto, ad:am vocês que fazer uma festinha

meDte ISSO, e c,ausa �el,etminaDle �e desquile,(previsto (antiga rpsidência de Emanu�1 Ebler s) , a beira do rio é vergonhoso? chama-se a isro BA-
no n�sso Código ,CIVil em seu artigo 317 inciso IV, Clínica geral !lleOICU - cllurg..a ue auullOS c ':lIanças CANAL tipo éI lá NERO? Pois bem, o comentário
VI) 9l!.e desnecessário se torn!}. proceder o que,' de _ Pafto� . Diatht.rmi.. Ondas C).Jrt3·S e Ultra-curtas qt\e se escuta é simplesmente êsle de que a turminha
terpllDa o art. 678 do CPC. por se acharem ambos lndutotermia _ Bisluti-d'etrico _ J:'ie(tru-cauterizaçâo a qual lá eSlêve pre�ente' eDha feito-um bacanal, o

separaàos de fato, há mais 'de 7 anos, vllj Que nes- _ Rálos_lrítra.vermdbos e a.:uis, que"é �{jue vocês acham de ludo isto? na minha
ras condições, e� na forma dos arts, 316 e 317 inciso opinião só lenho a dizer' o seguinte:' a pessôa ou

,IV ßo Códigõ'Civil Brasileiro, vem o suplicanle re. .

• as pessôas que soltéiram êsle comentário vil � caiu-

qu�rer a V_, �_J(�." qu� s,e, d�g.De o.Jd�nar a cilação por
�!lE -""-BI!!IiiII!I_�8Ill(i_:U!I8@1!18ti_reMf!ti_ -� I niador, deveriam pensar um pouco aqtes, 'pois, se a

Edllal, dê_: CecilIa Lorenzerri Seidmann, para respqn FOTO PI A ZERA mOCidade não tem f31ais o direito �e diverrir se um

der a
..
os termos da presenle Ação Ordinária de Des, � pouco, o que devera ela fazer enlao? Devem saber

quite/que se processa nd Juízo de Direito desta CO DBPRONTB Á PRePEITURA - IAUAOUÁ Du' SUL estas pessôõs, que jaraguá POUC&S .alr(l,çÕes ,ou di-
marca, Devendo, preliminarmente proceder na forma fotografias em Geral _ fotocopias de Documentús _

verlimenlos apresenta, por exemplo o que é que
que determina a lei 968 de JO-Í2.49, uma vez"vere- r filmes e Material foto _ Aparelhos e AcessóriOti havia de bom domingo último? nada, simplesmenre
fjcad,a a' impossibilidadE: da 80!ução amigável, que nada como sempre, enlão eu pediria aqui o seguinte:
se digne V. Exa" mandar lavrar o lêr o do ocorrido

A pedido. atende a domicilio ti tambem apresentem eSlas pessôas1 um durro divertimenlo, são
em loo;aUdades vizinhas

Ie 'citar novamenle a suplicada para se defender no para que assim possamos passar os nossos doniingos
process�, alé final senÍença e sua execução, sob pena

li)@8éE11t'18G1? lã &BhUJilEJ>é�U.t8(6)�Iiti&B_F.ti88.GI? alegres conlentes, mas, devo adiantar' o seguinte:
de revelia, decretando,se o desquile para Iodos os de que êstes não i venham a servir ,de malidecências
legais efeitos, perdendo o nome do suplicante e os

ff::=:-':;:;::::::;;;:::;:;::;::·::::::=::::':::::==::::::=::::::=::;:�:::::::·:::::::::::::::::::::;� depois,'
filhos permanecendo em poder do conjuge i'n�cenl�, II:,: Th ro li: lUlUo Al � rr �.� r 1k1 tfl\ 1:1:,:) I

xxxXxxx '

condenando-a ao pagamento das custas processuais 11» 'UJ. � I,UJ \lJJ (Ql.� � llll \LV , Dizem 'por aí de que o Nutsi anda- iodo orgu-
e, hOQorários' de advogado. Para os efeitos fiscais ii

.

i; Ihoso pelas ruas de nossa plaga citada; será quedá-se a ,�ção' o v,,alo, r de CrQ ",000,00. Nesle'" TeAr� i,,! ••!i ••!=,,:,:•
'IP�"

_ Cirurgião,- Dentislh podem adivinhar, se não souberem' o motivo eu
mos p. Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais no !i ii talvez na 'próxima o �igat tá bom? . '.
valor �e Cr,$ 4,00, devidamente inulilizadas, o seguin- li CLíNIOA PRÓTESE CIRURGIA li
te): jdragua do ,Sul, ,28 de outubro dé 1961. pp. (a) li:; 11 Falam que' o' Manfredo acha'trabalhar ,no eine

Reln'old 11." T h ) A h"
"

II é bom, mas, só d,e vez em quando, -!c.
.. o 1�lurara. eSlemun as: _' 1 ' gustin o 'Bas i,'j Av" Marechal Deódoro. 587 '-�JARAOU;\ DO SUL =.".,sa..1i brds'llel'ro casado I d 'd d'

, Que o s-,. indu'slr'l'al Dalmo Ro"h"''''; conquistouII , ,
, ,avra or, resl ente e omlCI- 11 Defronte a Igrf>j::l atriz li

� ... ....,_

���es�'�r�!�I�ii��� ,��!��, �e;��á:�n;������ :�!�I� ,�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- -"=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::",:::=::::::::::::ti ����� �' :�I :'s�:::, q�e:(:s:fe�a�:a �oda Laranja,

CIliado a Estrada jaraguá Esquerdo - "Tifa Marfins"

'�
Que o Hamilton vai passar as férias �m Caçador.

neste município»., '
,

•

'

,
'. Que 'o Norberlo vai enfrentar àlguéril ê�te Natal,

,

. IDESPACHO: - P�ra' ,os fins'da, Lei n. 963 de' Dr. ReJDoldo Mural'Al,a agora para que, eu não sei e 'lâmbém se soubesse
10/�IIJ49, cire se.éI ré Ceciliá L. Seidmann, por edi,al,

i ,não poder_ia _dizer. < � .' _ _ ,_.

-", ....... -.-j:
com o pra,zo de trinta (3Q) dias;· a ser publicado, na ADV06AtDO

.

xxxXnxxx " '

..fprma da;.Lei, para compar�cer,' perante êsle Juizo,
'. em data a �er design,ada pelo Sr. Escrivão e conles- )

"

• � 1" S�m mai� nada
-

por hoje" afm�jo, ,a todos ·üm '

,rar 'a ação, no praia de têi." C>�trossiÔJ, i�lime-se o Eserit6rio ao' lado da Prefeitura } otlmo firn de. semana. �,' l
••

(autor Anlônio Seidmann, do presentedespacho,pdra JARAGÚÁ DO SUL �.,;,,',_;J I,' f'
','

_ .. ! NA Q.ORO
.,os, d�vidos fins, Jaraguá do Sul, 7/XI/61: (a) Ayres li -

Gama' Ferreir� d.e, rvreU�,7-:- Juiz de Dir;eilo, -....:. EmNir· "i',-I,tude do 'que, fOi ,expedido o presenle ,edilal. de cita- Ag'radeçl·m'ento .
,ção, pelo qual chama e cila a, CECILIA 1:.. SEID- í

.".... '.

!'1ANN, para cO)11parecer'nesle Juizo, sala das

auqiên-I "ENDES E' ., . ,1' '

cias., EdUfciq do rorum, silo", à 'Av.,Mal., Oéodoro d'a: ' ':.yJ,
'

,

'

... ' ' " ,: Profunda�ente conslernados comunicamos, ,

Fonseca,. nesla cidade, no dia 15 de fevereir9, do '\ , ,

" a I t�dos ·os ,nosso� parenles, amigos e conhe-,
ano de 1962, às 1� horas, pfim de assislir, a pUdiên�,'

UMA PROP.-RIEDADE OOM 1,200, MORGOS
,

cidos o faleci'menlo de meu querido espôso,
d,a _ de. cenciliaç'ão,. de que, Irata a 'Lei' n. �6� �e ; CO�TENDO AS SEGUINTE:g BENFEITORIAS: • nosso Sjuerido pai, sôgro, avô e bisavô
16/XII/949, tudo· de confof!mdade com a pe�l�ao e· 1, bananal com 10,000 pés produziveis' .,' Wilhelrn G.ielow (N�BLE�A1rH�W)�espacho I aci�a transcrilo� ficando d�s�e já citada, 25 morgos' de arrozeira plantad'

'

.;,' ,

por) todos 'os termos 'da 'açao e contesta-Ia, querendo, '

,

t'
,

a"
. ocorrido 'aos 17 dias de novembro con;t é)

dentro do praz,o ,de '10 dias contados da dala desi- 36 mil metros de '9'alas para arr0zelra; d d d 87
gnada para a' éludiência de'conciliação, sob pena de 1 estrada ne terreno com �.500 metrös; , i a �' e· anos.. ,1

I. E
t"

h
'

.

A Familià enlutada vem externar' por êstereve Ia,' ,pa�� que c egue a? co�hecimento da' Ré 250 pés de ál\votes fr.utife,ras enxertadas;,
ou de; quem IOteressar possa, manda passar o pre� 3 casas de moradia; .

meio os' seus sinp�ros agraqecimenlos a Iodas
't d't I

.

f d I d" I • I . as pessoas dmigRs e, vizinhas' pelos serviços
I sen, � e I _a ,'que s�;� a Ixa o' ,�o, U�df, �\:coslum� e 1 pasto todo cerêádo' (inclusi v� animais)' , "t

. 1
e socorr'os pres'laaos no dur,o Iranse que' pas'publicado no .c(DIario da justiça» e, n() Jornal, local

" '

, , ...' � ,

«Correio do Povo'». Dado' e passado nesla' cidade 12 Qui pes de alp1m,; saram,

de jaraguá qo Sul, aos oito dias' 'do mês, de novem-
'. 1 batedeira nO .. 3 - com motor;

\
Agradecem e� especial ao Dr. Alexandel.'

bro do ano: de mil novecentos e" sessenla e um. _� . ,2 car,roQas.
\

, • � pelos cUidado'8 lÍl�dicos e ao ,'pas!or Ghering
,Eu,' AMADEU MAfilFUD,:J Escrivão, ó suöscreví. _

,

\ "

:
'

pelas palavras consoladoras- proferidas no Lar

(a) �YRES' GAMA FERREIRA �DE 'MELLO _:.: juiz. ',' Feirr:'lmenta�, ranchos, o;Ju!ta mata vIrgem e aindd a todas as pessoas que acompanharam
de Direito, 'A presente cópia, confere çom,p original" f �tc., �OC'a�lzada em ,est!:,ada feder,al _ melhores .' o falecido alé sua última mprada. "

dou f�-: Jaraguá dó Sul" 8, de novembro de 1961:
' mform,aQoes ,n�s IiOlaS DOUAT -

,

A FAMILlA ENEUTADA
• 'O' E ,-

I AMA'nEU MAuFUD .

" cqm ,Vitor Zqnermann ;::;:,. .JARAGUÁ DO 'SUb
.

. I$Cl'lvao: U 1'1
- ' r

"

, (' ,

'I

/

\

I

I

, !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\

-'

G o R R E I O O Df
----......-----------.---1"-----------,-,-,!",----,--�----- A Revista Revendedor Müller, 'do 'Departamento

dARAOI,I,4. DO SUL (SANTA CiT�RINA) SÁBADO, 2 DB DBZEMBRO DB NO; 2.163 Fireatcne, em, lua edição de Propaganda, da Pires-
_

)

de Julho/Agôsto, de 1961, tóne.'
I

,
'

\\" ) nO. Q6, estampa nl1' soa 'A' , , .

FO f'm 'a tD' r a'SO' C O R A L B E E' T H O VENd capá/um flagrante colo- ,,9 cl1C�e fixa.va .local.. -"

"

"

_,_' '" ( "".

"

agra ,eee rido' da paisa'gem'"jará- dade ge Barra d,?;"HIO
., _,

, : guaenss, uma"feliz com- perro e, de �odo espe-
, posição do sr. Herbart çlal_ ,al' ,proprleda�e. do

OURSO NORMAL RE" Recebemos a tenc.ioso 'gratidão e reconheetmen- tos. A hospedagem, a 'entao:Angelo Rubini, um
.GIONAL «HEITOR LUZ» ofício da direção do Coral, to por tudo qué fizeram cortezla . são coisas que

'
"

" doe pioneiros 4a coloní-
,,\ : 'GUARAMIRIM i ',vazado nos seguintes ter' a favor das duas apre- os nossos coristas comeu- D"e,sastr,',e' ,zação [araguaense, com

Recebemos c o n v
í

t.e mos: IJ�o. Sr. Diretor sentações do Cor�l Beet- ,tarn freqúentsmante. De- o
'

prédio do engenho, a

dos formandas do Curso do Correio, do Povo -:- hoven em vossa, cídade.. veras, re�eb�ram trata- Aviatório - roda d'água e o conduto'

,Normal'\Regional «lI,eitor, Járag.uá do:S�1 �;.ßlil�ta ,,�ão dias
_ que, �ã� es- men�o prl�clpesco. Em" "I sôbre o leito do ríó, em"

Luz», da vizinha cidade Catarina. Distínto ��l��?�'? "u�cemo,s tao ,faCIlmente. nome de todos os oompo-], Dia 28 .do corrente, ve- ����éo a��af���:� fe�!��'de Guaramirim, para a8 Julg�mos �ér' O���OPr;t:a'1.�ü\pesar das. constantes nente�hd? coral registro rifibou-se em Ftoríarrö- Rubin i Irmãos Ltda.
,

8,�Ienida:de@ d� coJa:Ção Cerre�o �o,Pc;>vo o melhor ,c�.uvaAs o p�vo amante de público ao culto e
polís lamentável desastre ' '."

de gráu, a 'verítícar-se e, -n:;ta�s. lU,d�cado, para tUi bôa m�sICa c.oral de amável PÇH'O de Jaraguá a"iat6rio.' A esquadrilha A redação' anuneia o
no -dia 17" �o corrente, enviarmos .ao povo: de I Jla�agu� nao deIXOU .de <i.o _Sul, nos,sa perene gra: da fumaça da nossa glo- flagrante da capa ;'(18 se';,
n o C I.y,b�e Recreativo -ra,raguá do "S�l: ,,�Qss� f�(\fJ,deIltar �ossosçoncer- tl?aO po� todas as de riosa FAß, de passagem guinte maneira: '�NOS8A

, Guaramíreàse, pelas 20 '
' ," , , moustraçõee de bond ad� pela capital barrtga-ver- CAPA - :J.ar�gua do Sul;

horas. .Se�� par,an��fo da " '. , d�",' que, f�mos alvo no� de, aproveitou, a oportu- - Es,J. d�'�anfa·Gata,rina'.
turma; o ProF' U�b�,no T. diäs prtrneiros de novem nidade para homenagear "-

. ,t ," ,

da Fonseca' e Patrono o
, ,,. ,," ,

,.

bro.
oe. oficiais da P o I i c i a Uma, Gorh�a, de .',prata ,

Dr. HéI10 A,Jv�g. ,Sãp,_tlo.,
" A di:reção ,qÇ> Núcleo RegÍonal do SERVIQO pel?, Coral Beethoven, Militar'do Estado alÇ.aran,1 f��mada pela: 'águ,a (!}U,�

\Ilien�geados, ,0 Prefeito �OCJAL" f:'A ):�:DÚSTRIA --, SES 1, .local. vem
ateneíosamente.

, .l do-se ao c é u para 'as cai, \'�m ,em�elezar a.pat r

Paulíne 'J"{,,de B�,IP�t:�' �,s.' �ôr nosso internié..diQ .çonvidar. os Senhores Indus- as.) .Ellemer Hasse, regente àgrobaeías especializa:', sagem agrt,te, enquanto
\ Ptofessôre�� �I),ri�".t\�i,�a.i, ty.iais" Beneficiãrios, .Beneficiãrlas, do SESI � o povo " - das. A certa altura dois �ue t� so

d par��e, cOr� /

Iütt,ti, �aurHª �"2 ij.,osa" em g'eraJ., ::para �ssi�tirem a instalaçãp ,da Aulá � ;P,,"oibição dos aviões chocaram-se :m t :tue e magia, c�O ,

F,r'an c I,S.c� F.'�guJ!;I;l_�s e, Inaugural do primeiro Curso dA Cor,te e' Costura em p I e n,8 evolução e; �lr, � os os c_?mponp. e�
Zeny R. da Silv_:à"J,Q.s'·for- desta': cidade. .

,

Prolb.o' terminantemente \.a enquanto um dos ,aviões que,ormam esse coplun
maI;ldo� ,,8.f\o ,o,f�e.�qi��.es;,

"

A aolenidad'e, terã iAníc�o às 20 ho!,as do �ia 6 ::r�:�:, d�it��d�a�;�p!d�: da�ificados ainda conse' �o�s��:�Ove:�i��!e���m;
M,08c'ir ,Tmes, ,Alg,enira d,o corrent�" em dependenClas' de,ste nucleo. Branca, afim, de 'pescar e cau- gUla alcaqça,r a base ��- 'descobriu".

'

M, Bo'rba, Bel'lQ.adette Te- Antecipadamente agradeoe o coinparecimento. sar outros danos, não me rea, pousando co� dlll-
'"

passé" Bi-t,lnilda M"Pic,olH,
'

,

MOACYR BARBIERI �����n����::�dO pelo que culdade, O outro c,aI.a e� E dizer que JlÓS passa-
Elides S�'cco, 110na Bd-" Encarregado do SESI de Jaraguá (ass) RUDOLFO ZIMERMANN plena p r a ç a Be�JamlD mos com ,as barbas nessa

blitz, Maria, �T., Mpsse" " ,/ Constant, na capItal do bela paisl;lgem, sem eo�rar ,

Maria ,L. Rosa" Marla"Á .. C!�, :' '�C' :� �� �:� '����:" :�� :� Estadó, espatificando-se .os ,atrativos desse 'artista

�1��b��I.:.a rilo�r�: � I

ESPETACULAR �. �.a:i:� ��ft�:o 1�:::���: l'.�:i��;,palbou pelo Brasil

A Lei'do Senhor é meu: � As Lojas DOUAT, colocam à sua dis:posiQão � /

caminho. \
'

-

\ f� : ANIVERSARIOS bieri, ou em no�sa reunião
, ,,[: uma coniple'ta linha de artigos domésticos: :' do dia 3 do corrente, às

G',INÁSIO S. 'ÃO Luís IE'
-

A H E L lOG A' S :� ,

T�anscorreu·dia ,30 de' 10 horas, no Ginásio São
,

A'·
: ,F O G OES: novembro p. p. mais um Lufs .

.

JA�AGU .

DO SUL � : natalício de nossa' esti-
Outro atencioso cOßv-i- (: das afamadas 'marcas WALLIG --; BRASTEMP _ BRASIL

;:
mada amiga e colega

==========

te nus foi' endereçado H SEMER _ RHEFJM MASTER ....:. DAKO
,

: ce'Qtrista Senhorita Arlete 'Quem podera/>pelos . .finalistas ,do Giná- f: . : 'f3chulz. Uma das funda-
sio S,ão ,Luiz,' cujos átós f= Prestações rnensais a partir de Cr$ 700,00 : doras do movimento ••

de forôl'atura verificar�se- t:.· ;l "Águia Branca:' de n';lssa ,cumpnr ISSO7
ão no próximt;l 'dia 9 do :, • : ' florescente CIdade,' é

.•

'corrente, .obedeceQdo' ao : CO N D I C IONA DO R E S D E A R Westinghouse : exemplo de entusiasmo e 'BRASILIA- Na ses':'
séguinte programa: 7 ho- 'g

,

PlANOS Schwarzmann
,

MÁQUINAS DE LAVAR n �e. trabalho, para o bom são da Camara dos De-
, ras' 'missa de' formatura (: RO'UP I IR S :� eXilo de nosso Centro. putadOs,., Fernando Fer-.
n�' c a p e I � �Q, ,Gi!l�sif) '8 A' A. va ,- ENCERADEIRAS - B4-TEDE 'A e �� Batalhando pela difusão rari apresentou projeto /'Sao .Luiz, 19,�O l(or;as, g LIQUIDIFICAPORES - marcas Wallita, Arno e Douat -

:� de. tão el-evad9s ideàis, determinando que 08',soIeplda«;le, de,f�fm_aturat,�. 'e a famósa 'G E L A D E I R A B R AST EM P =}
não mede sacrifícios para empregadores DO comér-

J�� ,sala d�. proJ�9�0) dp " � '� orientar inteligências no cio, em geral, reco1he-
CIDe Jar�guá, Os' 27,'�J-;, •

'Co'm'pre a' s�a BRAS'TE1\.f\D e I d gr
: caminho da verdade e do rão, mensalmente, .até o

nalista,s esco�h��a� para' f�
l.U'L eve e aç:a �� bem. \

f E S esta� finas Bebidas e Iguarias: ,�segundo dia util do mês
�p�ra..n.Jn o

,
o xmo. : ,IJ.�. ' � ,

,
'

• � .NOS, seus colegas ceô- seguinte, no Banco do,Dr. Ay;res Gama F;errel-

,�." :1 t
.

t 't B 'I
'

ra d,e Mello DD. Juiz de :
"

Uma cortesia de Lo j a,s O O UAT: rIS ,as,
.

aprovei amos ,a �asl o,u CaJ?C81 �cono-
Direito ,da �Cóm8rca de : � oportumdade para 'Ien- mIc8:s feder�ls� a Imp�r- J

'Jaraguá·do� SuL O lema�: Bebidas ANTARCTICA Bebidas MAX WIl:HELM IGUARIAS g:
vlar-lhe nossos parab�ns'l;t�nCla eqUlvale,tIlte ao

,
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, ". 1.,., • ' : : fazendo voto_� com que pagamento de �,eus em·dos flDah�tafi!. I�ICIatIV,a, ,: Vermouth, Í3ranc� Champagne Michielon Manteiga : esta data se repita por pregados. Os _ estabele-
leald�de � pers�y;�r�nç,a. g Sodâ Limonada Frizante Queijo Polenghinho B muitos anOB e para que cimentos creditarão as
Correio do ,J;l,ovi a,pre- jg, .. Agua T,ônica Vfnho Mosca\o Ervilhas g continue a ser 'modêlo respectivas im_portancias

senta
. ao�: for�à�os ,e ." Guaraná, Brahma Extra Salsicha B incansável de trabalho. liquidadas aos eI9preg�-

'ao� IIQ..alistas" ,?S !i eu s Caçpla"
'

, ,(. Schopp' Presuntada.r" :1 '

dos e a taxa de prev�-
, ma.Is. SInceros �YO,to� ,de, Ron Branco- Soda Limonada' Sardinha

=} E XC U I\S A O ,dencia ás autarquias; No
fehc�dade8 . 'e ,.progr�sso. ' Extra Fino Guaraná Leite Condensado: ,."" ..' municipio onde não hou· \

Pilsen Extra
"..

Agua Tônica = '

O Cent,ro �QJ,tural, Ma- ver ,agencia 'do Bailco-
Hampurgu8sa Laranjinha B chado de AssI,s , far� uma Brasil'ou' caixa, os depó-

,
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t''O Malzbier " Gaz088 ' :� m_on�truos� excursao _no sitos serão leitos em \

'1 ,'HO'NO'RA- , ,
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Clul?e Soda,

'

Pepsi Cola

�l
próxl�e:> dl� 10 �o' cor· b&nco particular, d'8,acor-
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' '-......: rente:, a �rauf de Piçarras, do, com ,fi8.caUzação e

,
, ',;Í)ara �você �er amanhã mesmo em ,seu. lar, a sua : em C?nl b.u s .Pu�lmann instruçõ�s a'''serem bai-' ,

1:,lOM'E'[I'N ,Gela_dei,rã:' B�ASTEM�, replet,a, de- b,ebidas. ,e iguariaB� as, � e8pe�lal'l �Ia �olDvllle. ',xadas pelo ��nisteri�'do
\

I , = Teremos a' honrosa T...rabalho. VIsa, o proJeto
( ,

'
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: jLOI.� DOUAT ,lança. u� plano espeotal de pagarnent(). '=1 companhia" do Sr. Moacir fiscalizar ,o pagamento

del·x'a" ""O':, .. PIQ�. ,t,,",! ;
"

"', ,'- ":l Barbieri e fBmilia. Os do salario minimo e deli\-'
,

f,' nr: ,

.
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L" oÍ -;'"' D'OU'AT' 'Q imere,ssados deverão ins-, c.onto da ·previdenc-ia s.o-
As "oJa� " , co'municam aO público

B crever-se no SESI, pro- cial por, parte dos em-

Segunde:> not�eiat de

f
'que' acabam de" re�eber,', a'linha completa doS. Fo�õ�s � G,áZ J'

curar o Sr. ,Moaci,� Bar-' pr�g8dOres,',. \ .,primelra página dojornal, ,
,

LUME, que se, edita em dá afamada marca GERAL, com planos a partir de ,Cr$:
,Blumenau, tem'se verifi': ,�i 1.500,00 ménsais.' R"dio'a e Radiolài. General • I' Diretório ,Municipal. da ,

�r:so:�o::i�daJodi�e:!t��� Ht: . Eletric.e mais I1m,a Únhacompleta de artigos dO!llé�tieo8 .1. 'UNIÃO DEMOC�ÁTICA NACIONAL
de Rep,resentação Popu- : a sua eS"colha., N<:>,mês de Natal, temös um,' plano'para ,C'O'NVITE;lar, que deu 8ausa a que : '
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, Eicàm convidadmq)s Sênhores Vereadores,
,

o' dire�or daque e ]or�à i' tódos poderem presente�r seus entes queridas.
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Membros efetivos ,e ,suplentes do Diretório"'e
,

- JIonorato TQmtlhn, :
-, ,

1
' '

"d' V I' S'I T' E',/:.-NOS *' SEM C O M P, R O "M '1' S � O componentes 'da .M'êsa 'para, uma, reun!ão,_ a
atua mente reassumm o f: .., i'e'aIlz'ar:'se na séde do Partido, à' Âv. Mal.
o cargo de deputado na {: , , ,,' I

.�::·1 DéOdol'ó, 210, no dia 5,de Dezembro ,de 1961,,Assembléia,
,
Legi!3lativa (� LOJ·as" D"UA,T I

Filial JJARAGUA DO SUL _ �9ne �85 com iôício às 20 horas. quando sl;lrão 1ratados
,

do Estado, ab,aOdç)Ôasse�: " ,,\;1 'Rua Cel. 'Emílio' C. Jour·dan 83 " ' '
'
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I PRP 'I 1 ;a,s'SU,n,1;OS 'd,e' i,o. teress,e 'partld, rio.
,"0,' "no qua: Matriz em,' JOINVIL<LE
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sara ein 1954. (�
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, '." Jaraguá do' Sul;, 28, ,de nov,embro lie 1961(, '
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1 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


