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11 Ta'ça' 'lULES '.RI,MET, até :,1966, ,'permanecerá . em -poder do Brasil /
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I Serviço SE.NAM
informa':
Brasilía - Deputado

Miguel -Bahury apresen
tou pfojeto que abre eré-. '

I
" '

dito de um bilhão e tre-
Fundação: ' Diretor: 'Impresso na : zentos milhões de cruzei-

,

"

Artur .Müller EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL .Soc:iedBde 'Gráfica Avenida Ltda. rOR para a aquisição do
edifício destinado a ins-

I��������������������������=,��,������������=,���������������I talação da easa d�s �u-
Ano XLIII - J�RAGUÁ DO SUL (Santa' Oatarinà), Sábado, 23 de Junho de 1962 N°. 2.187 {nícípíos em Brasilia�

����������������������������������������������������� transferinào o prédiajá,

�
\ I

I'
'

construído do Banco de

Funci.,ná:rio quandd vai enterro, �:;,:�:::m�::I::�:�::
- .na volta, leva .1) 'P,ÃU N,A CA'RA!���:::;:��!:�i:i��;

para o levantamento geral
de todas as necessidades
nacionais, na organização
de um plano geral que
possa o Senam colaborar
com a presidência da Re
pública, Conselho de �i
nistrcs e Congresso na

cional, na elaboração de
leis que realmente sejam
os anseios do povo bra
sileiro. Metas principais:

,
O' Senhor ROLAND HAROLD DORNBUSC]i, Produção Agro-Pastoril,

Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, Estado de energia, transportes, edu
Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribui- eação, saúde, água e es

ções, R E 05 O L V E: goto, Solicitamos a cela-
Suspender, Alberto Taranto, Escriturário do boração de todos os Mu

Quadro Unico do Município, por cinco dies a contar nicipios brasileiros enví
da data da presente Portaria por, infrin�ir díspostnvos ando sugestões sôbre a

expressos do art. 266, inciso XIII da Lei n" 198, de

I
produção e necessidades

18 de dezembro de 1954 -- Esterute dQS Funcioná- locais, e consideraID:0s in
rios Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, dispeheãvel o apoio da
adotado pelctl>Le i Muntcípal nO 2, de.l0 de março de'19M. im-prsDsa e emissoras do

Comunique-se, Registre·se e Publique-se. interior. As organizações
'

Palávio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do rurais, comeroiais e in-
Sul, em 22 de junho de 1962.

.

duatriaís, poderão pres
Ass. Roland Harold Dornbusch- Prefeito Municipal. tar valiosas informações.

Atenciosas s a u d a
ç

õ

e s

José Vitorino de Lima.
Diretor de Divulgação
doBenam.

malar penetraçãd no ihterior cio riorcíeete oatarinense
,

.

paço municipal. um pugilo
de mãus homens "baixa
vam" no corpo de um

"cristo" que cometeu o

pecado de acompanhar o

enterro de um parente.
Cremos que dizer isso

é o suficiente.

Publicamos, pera co
nhecimento de todos e

pare que não DOS chamem
de mentirosos, a Portaria,
com todos os erros gros
seiros, que a pressa da
perseguição, não permitiu
corrigi r al'tempo:

nhar o féretro, como todo
bom Cristão costuma cum

prir tijo doloroso dever.
Procurou o Sr. Prefeito

e este não estava na Pre
feitura, nem Iôra . telefoni
camente encontrado na sua

residência ou no seu en

genho de arroz. Apelou,
então, pera o Secretário,
que é o que, na ausência

Carneiro de Loyól,a dOH�!�md�::c��:'ta�'·ÄI.
'. I berro Taranto, não conee-

re'gressa· a' BraSl-ll-a guiu �iberação, slnão o
. entendimento de que o ôe-

•
'

/,' t crerérto falarià com o Pre-
Depois de realizar os

, I feito.estafantes trabalhos de Como, o tempo cami-
coordenação d.a reunião

J
nhasse a passos largos e,

qU�A.n:lali�Qu em Joíu- como
_

o cadáver não po-
viUe, com vistas'para a

I
dia esperar o debate da

solução do problema da ida ou não do funcioná-
energia elétrica no Norte rio público, Alberto Taran-
do Bstädo, regressou para to, depois de avisar a to-
a capital federal o ilustre dos os que encontrava pe-
deputado, federal pela Ia frente, foi cumprir o
zona de São Francisco seu triste dever, certo de
do Sul-Corupá, sr. Lauro que poderia explicar a sua

Carneiro de Loyola. ausência quando voltasse
_

Como integrante de ao serviço.
uma das maís iIIiPortan-1 Qual não foi a sua sur-
tes Comissões' naquela . presa, 6a.-feira pela manhã,
Casa Legislativa, deverá Êste semanärío que quando lhe foi entregue
intervir de maneira be- vem acompanhando o uma suspensão de cinco
néflca nos preparativos eficiente trabalho do dlas, sob a alegação de
do

. fut�ro orçamento da ilustre .homem público que abandonara' o seu

Repúbllca, carreando
que Joinville conduziu à posto, Dão lhe dando uma

'para .a nossa
.

zona os A' palavra ,siquer pare a
recursos -índíapensáveís Oãmara Feder.al de De- defesa.
à satisfação das neces- putados, exprime a, cer

sídades maís prementes, tesa de que, maís uma

incI,usive acerta��o de- vez, a zona que o elegeu,
�al'che8, _no ,sentido de verá se confirmarem o
liberar verbas;, de que. .

carecem os estabeleci- atendImento das Justas
mentos' hospitalares;' as- reinvidicações do nQ.r,te
sistenciais e de ensino. catarinense.·

,

O sentimento de huma- tra de que estamos, mais
nídade, parece, foi banido uma vez, com a razão.
da nossa querlda-Prefelru- 4a.-feira última deveria
ra. Já falamos em -anU- realizar-se o enterro do sr.

Cristãos, o que provocou Freymund Schmldt. Um
reaçêo por parte dos 'lern' 'Seu parente - o popular
porarios ocupantes do Po-: Alberto Teranto - de ta'n.,
der Municipal. O que va-I

tas e tantas jornadas es

mos relatar é bem a mos portivas, queria acompa-
P O R A T A R I A nr. 161

Em 1964 os ônibus de
Chicago não jerão moto
ristas. Percorrerão a oi-

Conta-se que a "pena- dade normaJmentê e com
Iização" foi maqUinada menores possibilidades de
ontem a tarde. Daí dizer-se I provocar acidentes. O
que, enquanto que as ruas mistério desse ônibus não
de Jaraguá recebiam pes- é grande. Um cabo elétri
so.;2s em contrita procissão co dissimulado engendra
do Corpo de Cristo, no um campo eletromagnéti-

NOTA AOS DESCRENTES: 'Alberto Taranto
não pertence à U.D.N. - É outra vítima da sanha
perseguidora.

Chicago
sem

vai ter ônibus
moforísío

co que transmite '''instru- ses ônibus. Tanto assim
ções" ao .motorista auto· que o Serviço de Trans
mätico do veieulo. E um' porta de Chicago já anun

radar coma n d ará as ciou que a partir de 1964
paradas. a maioria dos ônibus da
A Barret·' Eletronics cidade serão desse tipo.

Corps., de Illinois, reali- Dentre outras razões, I

zou recentemente uma porque são muite, mais <

demonstração ba s ta nt e econômicos- e provocam
satisfatoria com um des- muito menos acidentes.

,.
,

'Othon"Mader adverte"Goulart:I
•

''\

\

1#'
\�

•
"

-

.

.

.

'.
., . '.

Ir

,Esco'lha ,de,"-SAN TH'IAGO dara
. '

•

crise
BRASíLIA, (Merid.) , leiro à atual linha da Goulart não pode nomear

Ö sr. Othon'Madet;mem- política exterior, não irá arbitrariamente o presi
bro pf.l. ••l\ção DemQcráticä provocar ê�se me.smo dente do ConseJho de
Parlamentar, advertiu o povo" nã.ó irá desafiar Ministros, mas só o pode

'" presidente da I!epública, essas classes que se tem fazer depois dá auscultar
da tribuna da Câm8:l'a, de Qlanifestado tão contrA- a\ opinião pública nacio�
que a escolha do 8r. San riâs à posição da nossa, nal.

.

Thiago Dantas para, o' chancelaria, com 'a no

cargo de pri�eiro-minis- meação do Sr. San Thiago
�ro ,seria "um -verdadeiro Dantas para 8' chena do
inicio de uma convulsão Conselho de Ministros".
social e polUica ·no Pais
e estaríamos, tálvez, ca
minhando para� rumos

,completamente desco·
nhecidos. '

concluiram, na sua con- binete. E nessê s�ntido fiança que' se poderia
ferência, ,que o Brasil já temos até a expressão ter nêle no passado para
está marchaQ.do para o do nosso partido, através 'a chefia do govêrilo no

comunismo e mais ace- do lider Menezes Cortes, J'egime democrático re-

leradamente· gepois do que, ouvido pelo "O Jor- presentativo".
'

reatame,nto das relações nal", 'depois de lembrar
'

do Brasil com' a Rússia que o govêrno brasileiro ',A _êsse respeito, o sr.

f é que esta politica que n�o -tem feito cpmprir o Othon Mader -fez questão
Nesse sentido, o depu- �stá sendo feita por in� �0nvênio que diz assin�- de acentuar:

'
-

tado para,naense deu co- gênuos· ou IDaus br�sil,ei,= do com' a Rússia em re-

nhecimento à. Casa da r9s é altamente prejl:1di- lação 8 'sua representa- "Estamos diante de um

declaração dOB c.ardeais- cial ao nosso povo. ção diplomática no Brasil pronuncialp.�mto definiti-
COMPETßNCIA

'

arcebispos e bispos par- e a brasileira em �oscou, vo da DDN, porque tenho
" ticipantes da. V Assem- POSIÇÃ.O DA D.D.N. depois de acentuar qua: a certez� de que o nosso

Diante de u'm aparte bléia d� C o n f e r ê n c i a a nos�a Chancelaria não partJdo, se não para sua

do sr. Celso ,Brant no. Nacional dos Bispos do E prosseguiu: '

está fiscalizando nem unanimidade, pelo menos
, senti�o de que "a escolha Brasil, realizada no Rio "O que senti_mos.é que, cumprindo aquêle- con'- por sua esmagadora,

"Tenho, por issq· - do primeiro-ministro é da de Janeiro. na realidade, o Sd, San vênio, declarou que o sr. 'maioria está. de' pleno'
disse - certeza de que competêllcia" exclusivà" - Thlago Dantas não pode San Thiago Dantas I não acórdo "'coio - o lider Me�

.

s. exa. o· 'presidente da

I
do presidente da Repú- "Vêem ,vossas exas. - ser o 'bomem escolhido' contará co.m o' apóio da

I
neze.B.Qortes qu�ndo nega

República, perce'bendo a blica", o sr. Othon �ader, comentou O· sr. -Mader -I pelo presidente da Rep-ú-' UDN, 'mesmo ,porque êle apo
ôio ,à nomeação do',

aversão do povo brasi-: ponderou que .o srL João q�e os ,b 1.s i> o s é que blica para chefe do (la- já çomprometeu _a con- pdmeiro-ministro.'
.
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•

:'CIBIRfIO. DO pour r==�=======�===='=7"'�====��=1· ..E o I T A L
.

(f,�d"", Il,":..müll., - tru.)!! l!> S.O C.·{ A I SI i;> l! COÄelho Regional de Éngenharia .

e
.

, Emprêsa Jornalística ' ii.' ,

'

'iI rqui,let�,�' 'da 'Q�cima' Regiãó
,

.

'''Correio do Povo" Lida. \ �::::::::::=:::::::::=::::::::=:::= , I ....:::::::::=::::::::::::::::::=::::::i:::::.::-�, Pelo' presente' tórno público, que o' sr. MANOEL',• 1962 � \

'I
'

I' I
- o jovem Rudiber'to HUM' O R I' S M O CORRBA, requereu- a este Conselho o registro /' a.

\ Diretor
'

" .' 'Anl.vel'Stir.'os, ßutcherdr, em ,Joinville;
'.

Tüulo Precário, como CONSTRUTOR, para o Mu-Eugênio Vilar Schmöckel
- O sr. Carlos. Gielow, nlcíplo de Corupá, de acôrdo com o A�t. 50 do Oe-

AS8INA'f.URA: I Fa,eem. ano.s .,ho1·e: restdente em Rio Cerro: Dois 'b�bedos, camí- ereto Pederel no. 2D.5.69 de 11 de Dezembro de 1933.
, I :.� , nhando a esmo, entraram 'Picam pois, convidados os profissionais ínteres-t\nual • .' • • Cr$ 350,00

-:- a'> sre.: Vva. Emma .

di 1Ó
• .

,Semestral," •
., Cr$ 180,00 A sre, Olga, e.SpO!'l(l 'do ßenetre.

'

num ,lar !� ZOOI gl.Co e, sados já regtstradoa neste Conselho, 'a se ,pronuncia-..Avulso. . . • Cr$ 10,00 sr. -G, Rodolfo" Flscher, pararam üíente da Jaula rem a respeito, pere O' que, lhes é concedido .um-

nesta cidade; Dia 26: do leão .. Enquanto olha- prazo, de 30 (trinta) dlas, a contar da publicação doBNDBllBÇO :-
vam, o leAo. de repente presente E O I T A L.Caixa p'oatal, 19 - O jovem .Ademlr, fi- ,

d id'nida Mal. Deodoro, 210· lho-do sr. Gerherd Eggert·, O sr. Ludgero Tepasse ; eu um rugi o,
Eng" .Clvll - ANNITO 'ZENO PETI2Y, ,

- vamos embora ,- , .
.

,

-
gua �o Sul· S. Catarina ',.--. a srta, LI'II'a", fl'I'ha - o er. 'Francisco P. di d h V' P ld t E 'f' d P ldê

.,

.. 'f isse, um OB' omens. ice- resi en e no xerc CIO a resi encra, . .

do sr. Gerherd Eggert;. Moeller; ,
_ Se você quizer, po-

.

C R E A tOa. Região'
-

.

R
.

te·
. B - o .sr, Alvíno Hedllch ; ,

, egls ro ,.Vh -' e srta.''Aurea' Maria, de ir - respondeu o

.
'

.

" filha 'do sr. B�tista Araldi, - o r. Albano Plcollí ; outro. - Eu vou ficar

1-:-'
'

,

'
,

,
> Aurea Müller Q'rubba, Otieial restdenfe em Estr. Novaj - a srta. ldia, filha do para ver' o filme. Dr. 'Francisco Antonio, Piccionedo Registro Civil 'do' .

. '

. 'sr. Rodolfo Kressin; resi- M:2',DICO �X": ,Distrito d� Comarca Ja-'
- li -sre. Nair Wolf

dente' em Rio. da Luz. .

(aguá dó Sul,' Estado de Quadr.os,�, espose do sr. Um .russo, um norte- Oírurgta Geral de adultos e crianças - Cl1-
Santa Catarina, Brasil. ��tODlO Quadros, nesta

Dia 2-7: americano e um inglês nica Geral - 'Partos -: Operações _:,
faz saber que comparece- c'ldad,e;

. _.' que morreram ao mesmo Moléstias de Senhoras e Homens. '

ram DO cartório exibindo 05 ,- (I IJovem Jo�ozlßho, ,A .sre. Olga Koehler ; tempo estão diante de especialista em äoençes- de crianças'documentos exrgidos�pelalei ,Uh� do er. José Sc�euer; _ a sra. Maria da G. São Pedr!>. Bste lhes diz: Atende no ''HOSPITAL DOS FERROVlARIOSafim de se 'habilitarem para restdente em Jaragu,a 84. Mascarenhas f'erraze es-
_ Vocês foram homens

(Clara Hru,8chka), .'das 'g a,R 12 hs.' HOSPITALcasar-se l' posa do sr, João pe;ra'ZB, 'muito impor.tantes. na ..Fazem anos a.manhã:· T Po sso tenho JESúS DE NAZAR� das l5 as ,18 hs.Editafn,5,307, de' 14-6.62 residente em São Mateus- erra.' r I ,
, Paraná' ordem de realízar um .

co ::e. 10'P:A. - SAN7A CATAH.JLNA•
.

Wigandö Greul e I O jovem. Pausto, filh.ó, '

.' d desejo de cada U[JI. de ,' ------------'--.Bltí Wendorff. . dó sr. Leopoldo Reiner, - .Ir��e Lucla�, f�lha ,.� vocês, 'seja o desejoEle, brasiletro, solteiro, residente, em Curitiba;
.

sr. Vitôrio Bortollni, �esJ- qual fôr. 'Falem.
�---�=====��.......�.......�="""""!!!!!!!!�

lavrador,' domiciliado e dente em Lepe-Parenä.
- Eu -', dissE" o russo

O f 'd n' �.residente neste distrito, "Correio 'do Povo" Dia' 28: quero que desapareçam r., ,eroao o .' prlogmano'em Rio' Cêrro,' rliho de da face da terra todas
Augusto Greul 'e de AI-' um jornal a A sra. A. Pradi, esposa os ·norte·americanos 8
"'Vina La:ubé Greul. serviçQ' do' povo

.

. do sr. Angelo Pradi, nesta seus aliados.,

Ela, brasileira, soltéira, cidade. São Pedro, alarmadis.
doméstica, domiciliada, e

.

aimo com o pedido, vol-residente neste distrito; c:::::::oc:::::::ac:::::a_"c::::>:::::::::<:::a Dia 29: tou·se para o norte·ame-
em Rio Cerro, filha de MUDAS' ricano, que diss�:IJenrique

-

Wendorff e de 'A sra. Vva. Paula WieIe; - Eu desejo que desa-
,AdeUa Wendodf.·

frutlfer.. e Ornament,'" - a sra. Edna, esposa pareçam da face da' Ter.- COllsult6ri� _ Rua P�s. Epitácio Pessoa
Edital n. 5.308: de 14,6.62 ,do sr. Kurr Hamann, resi· ra. todos OB russos e Beus Das 9·12 e das' 15-18 horas. - Fone 384.Laranjeiras, PecegueiroB, dente �m Rio do Sul; alIados. '

Udo Weége e KakiseiroB, Macieiras, Ja-' _ a sra Terezinhô'filh'a Mais alarmad,o' ainda, ._Ada Behrens boticabeiras, etc, Roseiras do ar Ma'noAI f da C'o"'ta Säo Pedro se voltou para

g�""___'''''''_'''''''''''''';'_''''''''''''''''_' '''''''''''''--'____:'''

!��:!�t��::!�i�rii�;:' P.:�!:·Pag::tré�!��te?�: r•• id�:tes:��::��::�i: :.�����������E: rVitÓ·�i�""··i�;��;;i;-":�fIflIho oe Invald Weege PEQAM OATALOGO residllnte em apocuzlnbo; comIgo. Faça a vontade : '.
e de Linda Hass Weege. I

I ILUSTRADO -- a sra. Tereza Weiler deles que para mim está. i �Ela, bJ;'asi1eira, solteira, . Müller, esposo' do sr: Mi- tudo bem.

l::, V END E D I V E R SOS LO T E S P:::�industriá.ria, 'dom;iciliada Leopoldo Seidel' guel Müller, residente em
�

e residente neste distrito, -

.

CORUPA' - Vila Nova;
NE S TA C I D ADE E M A I Sem Itapocuzinho"filha de <::><:-:=>-c:::::ao::::::;:::::rc - a sra, Elfrida Hoeft. O famoso ator repre� �
.L

.
t

''':1Guil:herme Henrique Ger· sentava a peça "Ricardo �
1 Casa de Madeira e 1 terreno c/1.250>ms2; :J�:�� �:�����. e de Ida

e residente neste distrito, Edital n. 5.312, de 20· 6 62 ��l;�, ������ tr�:i:��:�� ti 1 Propriedade na cidade com 2 casas e 1 �.'�j em Nereu Ramos, filho Gildo De Britto e te: �� mOJ,'go de terra;. .JEdital n. 5,309, de 15·6-62 de Alvaro, João BertoU Valdiria L. Giacomozzi _ Meu reino por um ! 1 Casa de Material com 1 morgo de terra; :�Ewald Hafemann Ei' 'e de �u8tina Sarti Bertoli. Ele, brasileiro, solteiro, cavalo I • � 1 Cssa de Material com 1/2 morgo p (> n t o �t- ,"Rauli'na Kreyssig Ela, brasi1eira, solteira, motorista, domiciliado e p'm espec�ador das ge- �i para comércio; .

�:'.Ele, brasileiro, soltefro, dom�stica, domicilia'da e residente neste distrito, rals berrou. f: 292 morgos de farra próprio para banana, :lavrador, domiciliado e' residente em Corupá., 'fi· e.m Ribeirão Grande do - Não serve um burro?: t�. 4 kl. distante da cidade, sendo muis

:.'1residente neste, .

em Ja- lha de Adolfo Marschall Norte, filho de José de da metade ma t a ,"irgem;
-

á.
.

h f'lh dR'
,

B 'tt d M
.

d -- Sene - rebateu na : :ragu sm o, I o e 0- e de Ema Marschall. rI. o e
_
e ana e

hora o autor. Pode vir f:
1 -Cssa de Madeira; estabelecida, à Rua

:}
dolfo Hafemann � de He·, ' Britto. , • Noya, em Guaramirim; ,

.

lena Lipinsk.i H�femann� Edital ,n. 5.311, de 19 6·62 Ela, brasileira, solteira, ao palco. � iEI b '1· .

It
. ..

doméstl'ca, doml"cl'll'ada e . ,(: 1 Casa de Material, em, ótimo estado de
••.8, rasl ell:a, so eira, Arno Wendor·f e

�
conseryafOa-o estabelec:da à Rua Eml'll'o

�'doméstica, domiciliada e >. Maria Stein�rt· 'residente nesta distrito, nßl: St' 'Yt"d d
•

, . :
reside'nte neste' distrito,

. '.. , .
em Ribeirão Grande"do' �Cfllß-lnJfH.ßCIO· � em, nes tI CI a ej

, ;
em . Jaraguásinho; . fUha. Ele, br8sIlelr�, .s?lteIro, N?rte, filh� de Germa�o U n fi 1 Casa de Material com 3 IQ,orgos de terra, B,_de ... Oscar KreY!1sig e lav�ador, domlclll�do. e Glacomozzi e de Maria ,Recebemos do editor {:

estabelecida à 'Rua Rudolfo Hufenuessle-r; :Jde' H�dwig ��oedorn resld�nt�, _neste dls�rIto, GiacomozzL . da "SCALA.INTERNA-�;
1 'Casa de Material com 2 morgos de terra,

�lKreyssig . em Rlbelrao ßrande do CIO'NAL" .

d· estabelec-ida à Rua Rio Branco.
.

..
.

.'

,',.' Norte, filho' de Alberto E 'para que chegue ao �o: ,,�s n,umer?s e :
"

.

• '� .; ,Etlital n. 5.310, de 19-6·62 Wendorff' e de Ottilia nhe�lmento �e todos! mana!!1 março, abr�1 _

e mBlo _de tw.: -'� �e· ��· ·�.:;. �:·rr.·'�" ,.· �.:)
. ".' -n"? MÜller 'Wendórff . p:lssar o presente edital 'll.le 1962, da edlçao luso·bra- ,

.

" CópIa de EdItal de rfO- .

será publicado pela impren- sHeira que se edita em �i i P liesr _ ttt"EElilS'
cla�as de C�s�mento re- " ,Ela, brasileira, solteira, sa.e em cartóri.o onde será frankfurr/Main, revista de II

, ,I . '" .

c�b�da do OfiCial do Reg. doméstica, domicilia'da e atixado dUI anle IS' dias. Si ótima· ��ta�ão gráfica, � D R.. J o, R N SO' E LT E R --CIVIl d� .. CO,rupá.
. reside!lte ..

·

n�sle distrito, al�':Iem soub�r de algum iní· conl�ndo as�unlo�
.

d� m· I CIRtJRGlfJO DENTl5Tff I IA1tI�o ,Ber�olI e e.m � RI}:>eIrãO Grand� da �eí:hmento acuse-�. para. 0$ p.�lpllante aluahda�e, como - ii!Laurlta· Marschall Luz, fIlha de Henrlqúe hns legais. I
,80 e acontece com as m ' � Moderníssimo "A/ROTOR" III

ElE�, brasileiro, solteiro, Steinert e de Ana Krue· AURBA,MÜLLER GRUBBA revistas editadas no Velho III' !li .

comerciário, domiciliado, ger Steinert. '" Olicial Mundo. O prêço de cada iii
,I Reduz o tempo de traba Ih,o IR

"
,. _,__;'.�..:.-.. !I •

-
.

• �.

.

'.�
\... exemplar é de Cr$ 80,00 II / e aumenta o confortQ' do CLIENTE.

1111
•

��.
��;�

..�I�����'��I� e �d�a.· s� ad�uiMdo I� ,m .

,,' o' "

•

; med,an,te' pedido a, Rua , CLíNICA - CIRURGIA ,- PRÓTESE

I JDl'Jr� "ffllllln,��.�' Barreto �,e ,.A\zeve�� _.1 Gr�u�a�n'�a�b�a�r-qs.R�v,�ra�le:Jraa.'n:pi�eOna: II
"

,RA,IÓS X
.

_ =,III .

'_

II I, Consultóri'<;>: Av .. Getulio Vargas, 198 III.
" II -

- I e. � _ Scata.·lnter.na.cional, fi:l'
. �'(Anexo ao.' Oepósito da Antar�tica J .1'"I ..

.. -JI �dlçaG 'luso - brasJ�e.ra: ,lEi: -

�!!ãij!!i!l���!!;;;;;;;1:-1"3SIl '._ '.mIII 1ft >

..... '

�j Com 'e.f?critório nésta cidade à Av.' Mareohal Deodoro m
, • ,'._ iF:::=::--':::::;:-':::::::=::::::::::::=:=========:::=::::-"(l

..� 'da' Fonseca' �o. 1�2, p�r� �e�ho�. se�yir: 'seus elie,n �� s; Im �ego�1O
.

�e' .?casla� II: ]Th,r
.

G.lUlld ([] G ai § C Iffi·(] !I-

til 'mantêm estreIto 'lntercarnblO JudICIárIO com 'os. EscrItonos VENDE-SE um' Caml,- ,h o , li

'1-::1, de Adv0g�ci:a DR.
_

HERéfLIO ALE-X'�N,DRE DA J�UZ, I· ��;� ��e�9�k�t:pa�a ����'Ir >, ,Cirurgião- Dentista '·11
,

com séde em �Qinville e São 'Francisco do Sul.; ,está em I 'de 1;600� a '3-.000 'kilos, ii CLíNICA -' PRÓTESE":_ CIRURGIA ii
: -

d'
-

d b
� I 't' i

1 C . ta,mbem troco pot umII' ij

I con, Içoe8, .

,e, ta.rn em,
j
acel

ar.
causas. p��a

..
aqt.IEil as o� ,.1. c�rro

-

pequeno. Jn�orf!l�' 11 li.
'

marcas sem malOTes onus para seus constItumtes. "III 'çoes·,
com" o proprletarJo ii �Av. M�l',echal Deodoro" 587' __: '-JA.R�qu.f po· �UL ii'

" "

. ,',' . .'
'

III Teodoro José Wolf; Estr. i!
.

Defronte a Igreja MatriZ -liÜ_IIIiIIII....��.!II!El'E5lii!iiBÍ!I_Bl'!!iIE..ElEli!-II!i!I!i!1l1li!iiEiU1l!iii!J1!!El IEllllii Vila Nova - jaraguá do Sul. �""'.'=_'':'''_'''''''_'''_';'_''_;:::------' -_ _ _.�-_._-_." . .f)• I �', I

•

"-.
, ••_- _._._._ __a:.::..-_ .- -- --- ----.--- - _

CIRURGIA DO ESTOMAGO
•

VIAS BILIARES,· INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

. Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Lilgis IaUv,o :",Jaraguaense rii,:�iiati�fooii�"=l �tj!��T�s��:a�:e�.� .;�;�:�d!.!!g :!��t:�!��
" '. ,,' ,'[1

.
� �',' :LI '" \ .',

�, . ,!! .

,-1Of:oIDitlr<A IiIf'<!Ó-'tR...::tIl& .... i" li ,governado:r Leonel Bri- discurso em :que o gen.
Seg.un.��-f�j:ra ú I ti rt;' a prd�m, do día, po.r falta q� II 'lTlan '-'-, 'lU ".I!-�IU """, l'A'U" !i.. I '. '.

'
, Pery Constant Bevílaqua "

r�aFzou-'se mais uma .se�- .núrnero, o projeto que eu-: II Formado pelas Faculdades de Medicinal das' lJniv,�r- II Jzola j�andou. publicar, o chama de "Pelé. da ,

J
sao. ��r,ä�r��f.lal'rdia Jdá Ca: f<?rizal a' r��don�lr ção d� li 'ßidad�s de Colônia CA emanha) "e Pêrto Alegre, II como matéfia pag�" nos legalidade" .

.

mera n·umcll"Q �I' e atagua esco as estes ums, cem -a. 'II' .' -,
',,' '-:"":,.,,.. I i.

.

" lido Sul, A'li�m dos p�.Oj.elos .parlicip:açãe do .1';1u�.id",�o, .li 'CiRlUlOIA - SBl;'lHORAS --,- _PARTOS ...,.;_( CIUAN�A� B j(de abertura de credito es"" apenas com a flscahzaçao ii .

:CbIN1CA '#4,nERAL ,'; II
p.eeiàl', para l.a, aequistção, dás obras, '.'. J' f' iJ .", j, ,.'

"
• �.

, I!
de material 'esportivo ãi' I)}

, "I' ii " iil I Longa prátiea· em Bp.spitals ,EDrop�"s: I' II,
represenreção- leregueense, No I 'expedlente

.

foram II . fConsultórib_ 1 e residência: ,.,/I!'
.!'.lOS Jo,gOS' <�be�tos de aprovados:� un�nimen1�n'te CII

I
' ,T�l. '2�4::_ :RÓa p�e�'. Epitácio Pessôa ,405 II.Blumenaa; fOI -renredovde. Os requertmemos 'aba,l:X:ô: II It r.., '

.'
•

"
, '

.. II. .
" "

.

II .' O
'

II,� h Prestd '.'

.

,t .

"'. ,'. 'I! r
• _ G,,);'olSULTAS: .' , ,i

, -..Jei] �o�, r�sl enre
... < • ,>' , "

• •
• ii ", "

_. �". ", Ir'
Eugêníó Vitor Schrnöckel vereador' ebalxe assr- ii .... ,_ .. :_,Pela manha. das 8 J/2 as 11 horas I II

,

n'adp,' na- íórma (tc? Re.gimenro' Jtlt�l1n�, vem de reque ..

, 'ii, "Pela tarde : das 14 172 ás 17 '1/i hora'g I, li
rer à Mêsa- a .�xpediçã'�· dos' ofí.cios, '�QS seguínres. fi .

.

.

, • 'II, ,

ebelxe �en�ionados, com o ,�eguInte teor:
.

' , , '( �tende chamados�tambe� a _Nol�e
.

. ir
Ilrno' ôr \ \!.._.._.",.�---------...----------...--,--......._.=d;. '.

".
"

.\
-.

�
' .._ ......_ ......

:----.---_
....._-_ ...

_, .__._-----_-._---

Alfre,do Krause �. sócio behemérlto ",
'

Franci!5co F'.. FIscher -\" sócio benemérito
o

Carlos Hass - sóclo benemérlro .

Adolfö'�Emmendoerfer· - sócio' benemérito
José Emrnendoerfer ,_o sócio honôrãrío'
João� Em'mendoerfé'r -- sócio honorário
Jorge WeinzirL:- sócio honorário (,

Wilpelm Gpmz _ s.ócio h'ol1oráriq
Leopoldo Jansseo - sócio honorário
Bruno Mahn'k'e � �ócio' honorário' ,

Max Hlendlmayer :..,.. sócio honorário
'AdãO Noroschny.

.::_ sócio honorário
" Francisco Frederico Moener - sÓcio honorário

"

GUilherme Spengler - sócio honorário
.

Alvino Enke - sócio honorário ' q:::=====:==::.-====:::j:::=;::::'======-..:::o..::::::::y=,
Arthur Henschel :_ sócio hoporário' li

n 'n .

� [ � F' h
'

'!
Heim:•• pus�hkel' � só.cio lJoDoráriO i! ur, llU I u o r e r n an u o IS eue r �Clube Aflético Baependí II Cirurgião Dentista" I! \

Prezado Senhor:
,

.'
.

�.

!I IITenbo a satisfação de comunicar à V. S. que ii Comunica 'a seus clientes que se acha II'
esta Câmara' aprovou unãnim'emente, em reumao ii estabelecido em suss novas instalações II
realizada nó 'dia, 18 de junho de'19Q2, reqUl�rimento ii à Av. Getúlio Vargas, 170':_ 1'1do vereador" Eugênio Vit9T Sch�ö,ckel, vazado nos 'li ' (ao làdo da 'Sapataria' Freiberger) li
seguinles têrmos: . .... '. 'L = . _j)
.

'
. "Regueiro, ouvido os nobres pares, seja apr�:

�.-.---- ------------...-.- ...-----�

· vado e consignadö ,em, ata dos trabalhos de hOle,
_,

_

voto de congratulação e de ,louvor para .com o CliJbe Il
Atlético' Baependí e os dignos sócios homenageados, �
peia maD�ira oportun'a com Que forall1 distinguidos
fv�lhos associados, !los _

fe'stejos reais. d<:> Es!,fri!o
,Santo, em que' a dlreçao do nosso prllilclpal orgap
fecr'éativo e desportfvo realçou: ê1 ímportáncta d'o
espíritQ associativo do povo Jarflguaense, conferindo·
lhe as regalias que cabem aos homens que souberam
honrar as npssas. mdis ,caras tradições e perpetuando

· no diploma de honra e de benemerência o reconhe
cimento de' tõda uma coletividade que aplaudiu, de
pé, em solenidade pública, os dignificantes átos, que
eSlá Casa legislat.iva aplaude egualmente, pelo sigo
nifica'tivo exemplO' que t�aduz.

.

IU�TIFICAGÄO .- Verbal, em plenário.
Sala das Sessões. em 18 de junho de t962.

: -: Eugênio VÍtor SchlllQckel, vereador
Senhor Presidente:
, -

O vereador infra assinado, na fórma regimenléíl, .

requer à Mêsa, se. digne enviar ofício ao Senhor

Prefeitq Municipal, nQ ,sentido de que informe \0
·seguinte:, .I

, 1

·

_ a);_ Si existe alguma disposjção legal �ue
confirma ao' cidadão ALBERTO GNEWUCH algum
auxíl.io ; "

b)
., _:._ Em 'caso. afirmativ,o, qual a 'naturesa do

auxílio, qu�,litativo e quan:itaHvo:
JUSTIFICAÇÄO

O pedic!o' em causa, tem 'origem na infor.�ação MEDIKAMENTE UND PARFQMERIEN D-. R'.81e·no·Ido _u·"',a'
.

_.'.,de que o cidadão ALBERTO 'PNEWUCH, brasileiro, A-.a.- A-

, solteiro" jornaleiro de lavoura., hoje com 52 anos., Das Symbol der Rechtschaffe.nheit, des

I II'
... II'cesidindo de favor da localidade' de Itapocuzinho, foi, Ve'rtrauens und der Dienstbarkeit, .die Sie

.

ADV.•�A:DO
. �.,em tempos' passados, vÍI,ima de ilcidente, que'"lhe am besten z,u den geringsten Preisen ,bedient.·

I
.

impede', de" r�aliiàÍ' qualquer tra_balho..
.,

, "

P f'
, O aciäente teria bcqrrido nos idos aDOS de 1931" II-====�=====;;;;;;;;;=;;==-""======I'. E�crit6rio ao lado, 'da 're eitura '

•

_ no período do enlão Pref. r:;eoppldo· Augusto Gerent, .
", 1.'

.. � ,

\

J.)��,A'GUÁ DO .SU,,�,'quando o acidentado realizaya serv!ços' de aoerturà_ .. ,="==========; �:.....-� _

e conse_ryaçãolde esfraqas' �Q, il)terior cio ,.Municípi'o SE VOCÊ j _

(ioo.-(N�""",,,�__a>-._�o(!t�
, juntamente co� outros, ocaSião 'em, que desabou uma '

."

.

I Ú aCrO�'barreira sôb're o.. citado' cjdadão, quando realizavam : g�aedns.� e-dM .sr .'.
•

'

'...t
.

d� T
� ..

R' d' N
'

,
.. , I' -

-
. nao elxe' e lOscre·

"serVlço,S na .es,ra-ua ,� _res lOS 0-:, orle; n� a lura :
, , S'· d 'd'd.o p'f-oprie,tári'o ·Fritz Engelma·nn. '_,

ver se na OOl�. � e

.' Na. quàlidade,;de' operáriO �da Pr�fei.�ura. foi int�r- d� Cultura .A�tlstlC� .

• '

41 '-no' Hospital O'ravemente ferido. de G.Dde só saiu Ela n e c e ss 1 ta· do
7. na",o , " ," - ..,

concurso de todosmuilo témpo' depois,' completàmente inutilizado' pará __.'. '
. �

-

'_

'

ô trabalho, a partir do ,q'ue, rpedianle servi{os medio-. ,par� .rro)etar a .cul ,

cres, passou a'ivi'ver pr�ticamente' de faxor" para p,oder . ",turfl e nossa terra.

prover 'a sua subsi,stêQçia. encontrand0-se hoj�, com�' �================='!

,�Ietamente." se� re$!u�s�s'. para ,�l}�rent;�r,:o.s ,PO;UCOI! .

, .

\,

anos de Vida que al.oda _lhe restqm., '.

"
,

.
- -

. , . ,,;:::=::::::::::,:==::,;::.===�:::::::::._:::::::;::.._:;__=.=--===:::::.�-
, ,Confa-.se que. Alb.etto Gm;w'uch, 09 �casião" não �r. Prefeito,MU,nicipal 'pa'ra�\'que informe-. ao L�gisla- !r 'IA Ja M''a. R.,," 'a

'

uà IJI!.. _'.'� ••• iirecebeu indenizaçap: de �ualquer' espeCle" tendp-Ihe, t'IYO, e., que se segu�;· ·,a,·,.··., ii, ,
R a, _ � R ilD � .. V 8!i ::

sido prometido, uq1 ",auj{ir�o" mensaL de ,Cr$' mo,o<! I ,a)'....,.,si as atas do� trabàlhÇ>s deste Legislativ.o( II ii
(cem"cJ:uzeiros) 'q:ue, coDtUdo,;.só: �ecêbeu até a s.aíd�a estão Sendo publ_icad�s.; : J "

..
, : -,

" \11. f \-. JARAGHÁ ;,DO SUL II

do então' Prefeito ·Leopoldo Gerent, cortando-se d ora-. " b) ..:.." Em caso POSIJIY.O, se a'lgne mformar, ,a II ,
.

•. ", ". i ii
,vant� qualquer tip.à. de, auxíli.q',./ .! "

, dat�' do últiino: número do ßoletim' Oficial e' d�ta da- ii .1 • Medicamentos e Perfumarias ... '.Il'
,

, Sala das Sessões,' i8 d� 'junho de 1962.
t Ata Que fni dada a publiciqé!.de, �onforme preceituam!!', ' Simbolo de Honestidade !l''. �

'/

" í.
"

, el;Jgênio::"Vitor 'Sch"!<kkel, vereador as disposições, legais., \.. ,.' � ':' "

.;
,

•.
I

. -It ... ' ConfianQa. e' 'Pr.estez-a
.

. ii

'. jUSTlFICAÇ�.a,,�. ye�bal, em plena�,lo - ii A que 'melhor lhe atende ii.Senhor Presidente; ,', i I

, ,
.'

'I
' .

.

4õl �8 d
.

li d 962 i ' , . J' {:
" O veréador -abaixo assiriado;l'na fórma regimen- Sala' das uesi5ões, em ,:1 e JUD 0- e I �.' .. b .' e' peloe men�re'S pre'Que ii

'-tal, reguer à Mêsa" ouvido o plen�rio, se oficie' ao· ,. '." . Eugênio" \lil�'r Sc,?m'?ck.__el, vereMor �,:;:�,:::';::':=�=:-���'::---=::::-7,�:::..:.�=:::�'!:==�:dI��"-

/ \'
.

.

,
1.'

Jol
\ , ,

�

-,

Dr,Waldemiro Mazurechen
.

�ASA �E, §AUD�, ,.'

Rua Pl1esidente Epitácio Pes8Ô!l Ne. 704:
" (antiga residência dá EmaQuel EhlersY
Clínica geral médico . cirurgia de adultos e crianças:
- Partm . Diatherlllia Ondas curta� e ULtra-curtas .

- Indutotermia . Bistuti-elétrico, - Flecfro-cauterização
- Ráios fufra.vermelhos It aLuis.

.........................I �

" .�.

t-

VENDE-SE
,

UMA PROPRIEDADE COM 1.200 MORGOS
CON.TENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:

1 bananal com 10.000 pés produziveis;
25 morgos de ar,l'oz�ira plantada;
,36 mil metros da �alas para arrozeira;
1 'estrada no terreno com 2.500 metr-os;

250 pés da árvor�� fratiferas enxertadas;
3 cäsas de moradia;
1 pasto todo cercado (inclusi�e animais);
12 mil pés de aipim;
1 batedeira nO. 3 - com motor;

.

'2 carr,oQ8s.

Ferramentas, r�nchos, muita fuata -virgém
etc., loéalizada em estrada .federal - melhores

inf<?rmações nas Lojas DOU'AT -

com Vitór Zimermanil -' J4RAGUÁ DO SUL

Apotheke "Sc'h u,l-;;;-'
I .

'.

,
. -

T,': pro�::�q���!S�D����omú ..
nícamös ri todos os parentes, amigos e conhe

, cídes, que foi da vontade de Deus todo Poderoso
chamar. pará si a inolvidável '. espôse, nossa '

querida mãe, avó, irmã e filha,
'

, .

. ,ElIy EU�iede Dressel Hadlich,
corri, a Idade de 62 anos. .. "

,...,

,

.

N9sS0 ,mais síucero agradecimento, pór
r intermédio deste, à rodos os que' nos conjor
taram' durante o duro trapse, que enfeitaram'lo
jazigo, com' flôres: Nosses agradecímenfos a ,

todos pelo envio ,d:e telegramas, cartões e f1ôres,
em es eclel ao Rev; Pastor Gehring, pelas suas'
incansáveis visitas 'e 'suas palavras de Fé, em

.

casa e perante o túmulo. Nossos agrádecimen.) -

tos, eguahnente, 'ao' sr, Dr., WaJdemir,o Mazu
rechen e as· Rév .. Irmãs do Hospital São José.'/.

,

Jaraguá do Sul, Santa Catarina, em junho'
., de 1962."

, ,

. Os enlutados: O' esposo - Alwin Hadlich
Edgard Tromm e Família
Francisco Engler e Familia
Pais

-

e Irmãos '

t' Toc:iesanze�ge',
und ,Danksagung

,
In, tiefer Trauer, teilen wir allen Ver

wandten F�eunden u. Bekannten mit, dass es
. Gott den Allmaechtigen gefallen hat, melne
liebe unvergessliche Frau, unsere gute Mutler,
Grossmutter, Tochter und, Schwester

Eny Elfrie�e Dressel Hadli�h
im Alter von 62 Jahren zu sich zu rufen.

Unseren/ tiefsten Dank moechten wir hier-·
·mit aussprechen, allen denen die uns so hil
freich jn�den schweren S tun den zur Seile
standen, Sarg u. Grag so reich mit ßlumen
schmueckten. Dank auch' allen fuer lelegramme,
Karr�n U. Blumen, Besonderen ,Dank He�r:n
Pastor Gehring fuer die vielen ,Besuche, u.;·
seine trostreichen Worte im Hause u. àijl Grabe.�

Besonderen Dank auch Herrn Dr. Walde
miro Mazurechen u. Schwestern des' Hospitàls
S. José.'

"

Jaraguá do Sul, Santâ-Catarina, im juni 1.962,

NACHRUF: ,?:1;1 frueh bist Du vo uns 'gegangen,
umsonst war unser heisses Flehen, '

,

so ruhe sanft ,in .Gottes Frieden, ."

bis. wir uns einstens wi'edersehen.
.

Es trauern um die Verstorbene:'
. ,

Der Ehegatte: Alwin HadJich
Edgat'd ,Tromm und Familie
Francisco Engler und' Famili�
Eltern und'Geschwister.

- ,

<
•

,r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Livro conta os segredos
-ínämes de Hellywned .

Um' I i, r o impiedoso wood tem um alfaiate queANO XLIII IARAOD.Á DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 23 OB IUN,HO OB 1962 NO. 2.187 acába dê .ser publicado, se especializou em fazer����������������������������������������� nos EstadosUnidos. Seu enchimentd nos ombros
• .

\ f.' , .' . titulo ,é '''bO anos de Oca- de sua roupa, �sse alfaiateE'
.

1
-

d
I

d J' C
-

I mb' so em Hollywood", Seu é um des homens queseu ,pl, o o corpo e e�\lS rIs o co " ase autor é o jornalista 'Ezr9, mais sofre em Hollywood,"

Goodman, que devassou pois as exigênoias de
'nas meeces existentes no Manlo 'Sagrado ��sse�����:s m��S,i���:: Sinatra são ínsuportãvels.

,

, \' "
.

norte-americano.. Afirma '(IROMÀ, (UP!) - O' es.!ssgUndo se afirmavo que O II.i\Ii'fO "Iu�a pessoa envolta nele. ° autor que oIivro não Sta, Catarínacultor italiano Lorenzo se utilizou p'ara envolver "

.
'I A imagem se faz posirive é resultado da pesquisasFerri anunciou due deu o corpo de Jesus -Oristo O escultor Ferr! 'de�la' em um negativo Iotogrä- diretas e sim "diretíssi-por terminado o que qua- ap6s sua -crucifíoaçãe. * .rou em. uma eutrevista fico, e clara e fácil de mas". Isto é, não procu-lífica de reconstrução do Igreja Oatõlica jamais fez com o' Jornal l'<?mano Te- reconhecer. -

rou informar-se sôbre acorpo da Jesus -Orísto, pronunciamento algum lesera que realízou a re-

verdade [unto aos artistasa base das marcas vlsi;' sôbre a
I autenoidade do Ctonstrf�Qiioda baset d�t" Iç- 1,88 DE ALTURA

. '.

d
'

t d
. .

� ogra las o man o ira- e sim junto a cirurgiõesvets no manto sagra o man o, e, emals,. exrsrem d 1931 d IS ' Ferri declarou que, seu plásticos, a. psiquiatras,de Turim. divetgencias de opíniõâs , a� em ,uma a. trabalho indica que Jesus a dentistas, a clínicas etc.
.
O, manto depositado entre OE! péritos .de assun- ul�lll�a� ve, ze� em que fOI

,

O t dr I de Turim é tos da igreja. -exibido publicamente. Cristo, tinha 1,88 metros Uma das atrizes maisna a e a . 'Ia
O manto, uma peça de de altura, que suas per- atingidas 1)0 livro é' Ma-

'. • i : linho" de uns quatro me- nas não foram fraturadas rilyn Monroe. Goodman
tros de comprimento por como se costumava fazer afirma que seus cabelosmaia de um m e � r o. de antes da. crucificação, e são postiços e que seus
largura, é propriedade que na cruz não havia dentes são de porcelana.particular da antiga Casa apoio algum para os pés. O queixo -. diz êle, _

Real' Italiana de Savoia Acrescentou que o fato foi plasmado por um cidesde que foi doado em de que as marcas deixa- rurgiãc plástico. 1!; uma1452 por Margaret Of das pela frente e as cos- atriz -' prossegue _

Worms, a Anna de Luaí- tas eram de distintas me- candidata à esquizofreniagnano, esposa do duque didas se deve a que o e ao alcoolismo: explorade Savoia. corpo de Cristo se dobrou os amigos e depois 08O manto mostra sinais na agonia. repele, sem gratidão. Ou-geralmente ínterpretadoa Fontes da igreja se tra figura focalizada porcomo se tratasse de um abstiveram de fazer eo- Goodmann é Frank Sinanegativo fotográfico de mentários até agora. tra. :r;:le informa qae o
célebre "rei" de Holly-

Os 20 Municípios mais
populosos - (Segundo
dados preliminares do
C.D. '_ 1960)
1 Lajes
2 Florianópolis
3 Joínville
4 Blumenau
5 Tubarão
6 Criciuma
7 Itajaí
8 Chapecó
9 Concórdia
10 Rio do Sul
11 Campos Novos
12 Oanoínhas
13 Brusque
14 Joaçaba
15 Curitibanos
16 Porto União
17 São José
18 Mafra
19 Laguna
20 Palhoça

I
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IJ.URIOSI�ADE[]:Adicional
Restituível Foi desenvolvido um

"ouvido" eletrônico, o prl
melro modêlo que repro
duz o sisrema de captação
de som do ouvido humano.

.' -X--
Nos Estados Unidos, as

crianças esrêo .edqutrindo
sarampo, caxumba e cata
pora com idade mals' baixa
do que antigamente, devido
a modificações no modo
de vida. Estado

Chamamos a atenção
dos comerciantes e indus
triais da Praça para o

Edital que se acha afixa
do àa Coletoria Federal
local, que convida os por
tadores dos recibos do
.Adicioual Restituível' (a

· parcela paga juntamente
com o Irnpôato de Renda)
referente ao Exercício de
1953, para a substituição
desses comprovantes por
TíTUL0S DE OBRIGA·
ÇÕES DO REAPARE
LHAMEMTÓ ECONO-

·

MICO ou para a devolu
r ção em dinheiro das quan
tias' .que não atingirem
o total r dá Cr$ 1.000,00.

Espeleeleges descem 980 m em cavernas

Um' grupo de espe- teria de penetração em
leologos de Turim atin- cavernas.

A pop u I a ç ã o do vai além de mil, com- giu uma profundidade Em outra exploraçãoEstado da Cidade do preendendo os repre- de 980 metros, nos procurar-se-á alcançarVaticano con tin u asentantes pontifícia abismos da gruta de 1.200 metros.: com á.Alimentando com vozes, sendo uma das mais no exterior, conside- Bossea, no vale COI-sa- ajuda de escadas decanções ou músíca um reduzidas do mundo, rados como residen- glia, com o objetivo de corda e outros recursoscomputador digital, é pos- d
.

f t t
\

d t d b '" .

d d
.

dsivel ouvir a acústica de segun O In orma no a es uran e sua au- esoo nr a ongem e o tipo e que usam
um teatro Ifrico que ainda publicada pelo "L'Os- sência. um rio' subterraneo. os alpinistas,Fale'ceo não tenha sido construido. servatore della : Do- Esse' esforço estabele-

......:.X- menica". Em 1929, ao Outros Es t a d o s ceu uma especie de re-

Freymond "Schml"dt Entre' os maiores come- ser criado o pequeno minusculos - Andor- corde mundial em ma- Magalhães diz porquedores de batatas do mundo
M L'

.

t I f• I incluem-se os irlandeses e' Estado, h a v i a 532 ra, San arino e ie- regille a ua racassou
Faleceu repentinamen- os alemães. Em rêrmos de cidadãos e 250 resi- chtenstein - têm res- Descoberto o BELO HORIZONTEte, na noite de 3aAeira, calorias, as batatas repre- dentes, não cidadãos. pectivamente popula·,

menor 11·vro _ Para o governador.d-ia 19 do c'orrent�, em, sentam 10% da dieta ale- Ern 1948 atingiu a ções de 6 mil, 13 milnossa cidade, o estImado mã e mais ou menos o 890 e atualmente não e 15 mil cidadãos. do mundo Magalhães Pinto, "ocidadão F r e y m und mesmo da' diela irlandesa, parlamentarismo noSqhinidt. ' -X- .

O menor livro do Brasil fracassou porO seu passamento foi Guapiju é o fruto do

O U O O' O U C O
mundo foi descoberto causa dos homens, osmuito sentido entre a guabijueiro: é comestível, E .TUM P pelo diretor da Bibli- quais não foram. esco-população 10c,al, onde semelhante' a jaboticaba.
oteca Civica dE" 'Ber- lhidos 'à altura das res-mantinha largo .circulo A árvore encontra-se no

de amizadeS, graças as Brasil e pertence à família ----- gamo, d. Chiodi. O li- ponsabilidades' dos caro
suas atividades'prófissio- das mirtáceas. A Inglaterra é o berço' Hoie em dia a região é vro pesa uma gra a gos que iam exercer."Jlais sempre corretas. -X- do pugilismo moderno, quase totalmente despro- e meia, .foi impresso Acresuentou: "Vive-

.

,o audit6rio do Ministé- pois, fundou-se em Lon- vida de vida marinha. em Padua em 1896 e mos num regime de,fa-F r e y� und Sch;midt, I rio -da Fazenda tem '4821 d. res, no século XVII, a .

-X-
,

d t d t· 'dd' b bl contém um, a carta que voritismo, disorimina·
. e� r� \ as a IV� a e.s pollronas e a i

A

ioléca primeira entidade especia-SOCIaIS era grande a.dmI� pode comportar cerca de lizada. Os primeiros do- Pasquim, jornal ou fo- Galileu Galilei escre� ção, onde os homensrador dos esportes lara-, tãO mH livros, cumentos desse esporte Iheto difamador, segundo I veu em 1615· à mada· que' estão à frente doguaense, on�e se sobre· •

-X- ddtam de 250 anos pas- Larousse, vem de Paschino, me Kristina de Lore_' atual - Gabinete Parlá-.saia como torcedor do O Nilo, o maior rio da sados. Jock,'Broughton deu malicioso sapareiro de na. Consta de 2.67.8pá- mentar não têm cora..C.·A. Baependi, ostentan· Áfricd, é o segundo enlre a publico, ein 1743, o plli· Roma, que afixava à portado, ademail'l, a qualidade os grandes rios do mundo, meiro regulölnento do boxe, de sua oficina" cartazes ginas e 4.000 palavras, gern de propor" as re:Rei-dO Tiro da Sociedade com um percurso de 6.500 lançöodo as -clássicas lu- difamadores. A partir do todas perfeitamente
I
formas que o· povo re·Atiradores Progresso. quiiômetros. Desagua no vas, que 56 foram empre- século XV, 'o povo roplano legiveis. ,clama".'Grande' n ú m e r o de Mediterraneo, formando gadas em 1800, Nos Es- começou a pregar epigra- �--

ami'gos' ,e
- 'conhecidos, um delta que cobre uma Jados Unidos, o esporte mas contra o Govêrno,

5' li
_ '-

além dos parentes, com- área de quase 24.000 qui- vingou depois do'combate numa estálua ao I.ado da a.' egl-a,o fem.·. lôti1etros quadraâos, I

entre A. Bowen e J. Burke 'casa de Paschiilo.par,ec�ram à SUI,i lIeSI-
.

.

d
-dêricia e ao Cemitério, -X- (1893). ,Diz.-se que 'foi a

---X- ,no'"vo "olDan anIe· ond,e usou ,da palavra o 'Guadalupe, á maior i1h� luta mais longa da hist6ria
.

'"-
Dr. Murillo Barreto de dds Pequenas Antilhas, fOI do boxe: 17 horas e 19 O -prêmio literário "Goo- ,

Azevedo, em nome dos descoberta por Colombo_minuros, 110assallos. Ter- couri", à �émelhança. do .BRASILIA, (Meri��o-!ra,foramdeSignadOSOhe-aII\igos do, falecido, do em 1493, ocupada pelos minou empatada. Na noite Prêmio Nobel fof instituido nal) - A 5.a Regt.ao fe do Departamento deBaependí e da Sociedade franceses em ;1635, sendo dos tempos, v.amos enCOD� por testament� pelo (rancês Milit�r e a 5.a DI tem Produção e Obras ri ge .
. I,Progress-o..

: , mai5 farde incorporada. à trar os gregos IUlanào de Edmond Goncourt. E-' con-. '

,, F','· nôvo comandante, com neral de divisão Nestor----- rança. punho, ÍlAos _jogos olímPi-1 cedido �o autor 'que, nã.o
O deoreto do, presidente Penha Brasil; comandan.cos, e� . lenas:

!, I sendo publicamente có�he-
'-lI! \ ,! cido. revele talento sulJe- da República quê desi· te 'da .Prim�ira Região

. Cartas. e. Co,nsultas -X-
, rior. Traia-se de um prêmio gnou para o .cargo o ...' .

• , Amostras retiradas do anual de 5.000 fran'cos, general de Divisão José :rv;tl�tar o ��neral de dI:FESTEIRO; Rio Cerro: - Vellho l'er-guntar mais .profundo buraco pe.r· indiCildo pelos 10 membros Teófilo Arruda. ,... v�sao' E�ll1ho Maureh
onde -esteve'.o Pr�feito ou seus, representantes do-' furado 00 oceano Pacífico, da Académià Goncourl. O general de, Divisão St.lho e, l!lterventJo� .na- .

f t d perto dt! cosIa ocidenl'al
Jat·r· D'antas·. RI'bel'ro, JOI' C,ompa.nhla ,Telefomca

./
mingo passado que, aao apareceram nas es as o

do México, demonstraram ., ,0,

Rio Cerro! Treis Rios do Norte, Retorcida e Jara·
que lá havia ·vida há 25

'

Vende-se designado comandante Brasll�lra o gen�ral,.gná 84. milhões de anos. f'osseis, . do Terceiro' 'E�ér.citG, Genaro Bomtempo.,

� verdaäe que preferiram comparec,er à festa, 'encontrados demonstraram Um terreno situado' no �m consequencia do que"
,

-

lá no Macaquinho, on�e f E! s te j o s excessi,vos e q4e por cê�ca de 7 milhões centro da
-

cidade. Infor- foi exonerado dó coman· C am pan b a., 'do L e i t ede anos a vida marinha maçõeg com Erika M.xing,mentos, sairam "naquela ba�e"? E,o Prefeito
era abundante peito da Fucks. ' do da Primeira Região S A O I Oteve que intervir?

,

"

Ilha "de Guadalupe Irias "'ue Rua 15 de Novembro, Militar. Ainda mediante"t
, Não Tome Leltê CrúRESPOSTA: �videntemente.. diminuiu gradualmente. 367 - JOINVILLE - se. atos na Pasta da Guer-

--..'1

Estão sendo realizadas
tentativas 'pera estabelecer
uma rede mundial de reló
gios ,atômicos sincroniza,
dos.

o Vaticano- é o
menos habitado

-X-

-x-

1 �t.027
98.520
70.687
6709�
63.268
62,650
55.515
51.981
45533
40.291
40.067
39.262
35.763
34.501
33677
32.848

.

31.693
29.923
29,620
27.946
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


