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t P,efeltos Rio po'dtm ser
,

,

'

oandldafos I .árgos elaUyos

I Btasilia" (UPI) _' O,
.Tribunal S,ul).eriQ,r Eléi-
toral decidiu Q,úa', -os
,prsfeiio8 00 exercício" do '

,

orgão Dão podérão ean
d1datar-se a qualquer
outro, poeto eletivo. Só
mente, poderãO' faze-lo
quando à's eleições 0001'
ram em' unidade' da,Fe
deração ,diversa daquela
ónde se lôcalize ° seu

inúnicípiô.

Soclecl.cle Grál/c.

Suspeqso ' POt" tempo indeterminado
. 'á inspeção, federal

nos � estabelec.iÍnentos i,ndustriais
, t

Da ,Câmara Federal, Departamento, excluiu
de Brasilia, recebamos por tempo indeterminado;

" do operoso deputado' te- a obrigatoriedade da ins-
'

deral Läuro Carneiro de peção federal em esta-'
Loyola, telegrama que belecímentca que elabo
nos traz a notícía dA ram produtos não' des
suspenaão por prazô ,in- tínados a á1imentação
determlnado da inspeção humana ou animal, como

A., Sessão da úJ t i ma de eslilr sabotando oe in- às peslôils meDOS afo'jot...- nos de�5a" rica régilió dó federal .em" e�t�be�eci. fábrica de cöla, eortumes
'2�k·feir�" da Câmara Mu ter�_ses de nosea terra. � aadas� Na ;uatific6çio, diz 00810 Município:

' �e�tos Indust1;'181S, .eon .. e 0�tr08, Saudaçõea An,

nlcípal, téve o seu .expe- lIssi.atura, dêssee eonvê- o edil udenlara, que a verba Foram, �ioda, aprovados ,cAebldo nos seguíntes t<,>,nIO Andr�de, Coelho
diehte ailtltade para receber' ni08 ti bem li expresaäo mensel para o PÔ3'O é, de requerimentos dirigi.dos ao termos: DIretor Geral DNPA.
urna série derequertrnéhtos, de luJa que a bancada Cr$ 16.000,00, epenaeche- Mlnierro de Saúde, ao

pedidos 'dé informações 8 ud.ni�ta deseavolveu OB �éI pari o pagamento do Diretor do Deperremento
prójeto8 de leis, desttnedos tâmara que, afiDàl, vê leite, que � de aproxima- Nacional de Saúde, no Rio

a'.(ter a'melhor reperçJ,!l'Isão coroado' de êxito oe seus' da m en I,e Cr$ 12.600,00, de janeiro, ao' Dr. Reinaldo
em no 8«;) m,�io,

"

proauacternentoe, por ve- releíone, luz e p.ra a 'com- f"'ernandes ,Neves e ao
,

Por parte do vereador ses, acerbos. pra de uma Caixa de Me- Deputado Lauro Carneiro

Julio Ramos, êsle" após O vereador Murillo ',l!I. lhoral Infantil, aliuns rudoe. de Loyöle, .represenrànte
exibir um Diário 0ficial de Jbevedo obteve ilpro.! de sul�aa" out,r�s ampolae do I norte .catarlnense, na

do Estado, oade se acham vação unânime da Casa de penicilina, nso podendo, Câmara federal, para o

publtcados os eonvêntos para ii expedição de tele, além d,êsles medicementoa, envio, do segu i n te tele-

do Plani�g 'para a cóns-I�rima' ao Gov.ernador do fornecer nem um slmplel'l, grame:
'

tfução da Ponte, Dli diviaa Eltado, lIe sentido de Xarope., para as Infelizes "Câmara Municipal,
.corn 'Ouaramirim' e pros- atehtar para ii situaçlí(:) de crianças que dependem do aprovando unânimemente

seguimento da EstradaSio desprestfrio da Magistra- Pôsto de Saúde. A. recla- requerimento Ver li: a d o r
.

Beolo-Corupá, requ'ereu e tura Ciiltllrinease, SOlici- mações do Chefe do Pôsto M..rillo ß rreto de Azevedo,
obteve aprovação para a temdo atender aa jU�la� tem sido coaetant�s, se!ft Bancadll UDN, faz chegé!r "Rio, 27 de j!}nho
expedição de' tele,tramas reiovidicaçóes do Poder receber qualquer soluçlí.o, VossêiJcia situação aflitiva

nO. 176.J_ Referênciacar
ao Governàdor e ao Se- I Judiciária, bem como o,utro que é c•• éi1 vez mais lIfli- sllúde população infantil

ta dirigida Senhol! Mi
cretál'ib de Vi'ação e Obras' telegr�mi, a, ser esteccUdo tivo, ��nicípio, � a�ar.ec�mento nistro informo Vossência
piíbliF4� que, ßjr.i(o d>i:l,'�fl- ao 8ecr�lárjo da S,_úd.e, O vereador Eu O'ê o i o

ultimos meses, lDumer,os 'órgãO' competente êste
Isfãçãö-p.eier asaiD'alura ne 'p-ara 'cömUfticar. à"ueills ,. c""sas Poliomielite. Enca- .

., '1p Vitor Schmöckel, apresen- recemos espírito humaOI- I ----,

tais CODv�nioe. ilssuntO, autoridades que o ôsto tou à cODsideração de seus tárlo VOl'sência, sentid '

'
'

J)liiis, qqe vinha sendo de Saúde 10e.1 há mais
pares, um projelo de lei M I P

,

tmotivo de reiterlIdes pro- I de três mêses não p(ulsui ser ,unic�pio contem� a" r e ses
nuncl'a"ment'os "'''''10'' vel'ea- mais uma única do'se de que institui a ,ratificação do seIs mil dóses vaclDa '

1'1"" '" nalalina aos fUBciollários QARIN f' fdores co'm a:5 sen t o no v'" c i .. ii intlividuil' ilDfi- \J LI , a 1m possam ser • '

." .. mu'nicipi1is, fQce à flaarliDte 'd I
.

I I
"

reque'reu regl·stro In orma·Le,cr,is'lativo jar,/ftguaense, vllriólica, obriO'a.do', as
• vaClOa as errJve ma ml-

"

'.
� • disparfélade' da Lei ederal Ih"'re- crl"aaç"· -Inda mal'snotadamente por pa,rte d. �

inleressadas é:I .. '" U",pel5soõs que insritaiu o 1io !alário ceDtement.. foram "1'11' "Br8si1ia - €omunic{)
bõncada udenista, que' em procurar oulros centro,15, re "" u -

id'
,

,

para os trabalhadores. ead�s doze mil vacinas do parti o ilustre" cQnfrade allrov8-certa' ..oc,itsião� . chegou i não possuiDdo, mesmo, Ainda há pouco vimos que
.

II M' , ção pela Câmara d&De,
ser levian�men'e aCQsada, :-emédios para fornecer criançae JoiDvi enses, I e':'

" os professores Que vinham dicos locais e Associações ' putados projeto que cria
---��---------- recebendo Cr$,4,'200,00 e de Classe estão fazendo comunl·�ta usina ,Siderúrgica. el!l

Cr$ 4.800,00, p&Ulsar.,. a idêutico pedido senlido ler Santa Catàrina coroantlo
Cr$ 8 000,00 e Cr$ . . . preservada' l'Iaúde fUluro� ,

9.000,00. UmG .as razões dirtienfel Nação. Cordiais Rio, ('f.ranspress) _ As-' �ssim a _eampanha pela'
para a concesaio tle' lai Saudações. Presidente da sina'do por Carlos Prestes I�plantaçao do �arque'
benefíciQ .0/ bses anôoi· Câmara M uni c i p a I de deu . entrada no TSE o' sIderurgI�o catarID.enSe

mos'rrabl!!lbadoresdacausa JaragKá do Sul". pedido deregistrodo PCB. em Laguna e. Villa �o
pública, ,

.
Tubarão com IDstalaçao"

,

Foram aprovados unâ. Acompanham' o pedIdo de, outral usinas due·
D

\ 93 paslas, além de mani-
"

nimementé, o pedido de nio Grande festos, proc·urações e' esla- d.p9ndem ,do aço. Itefe-
informações ao Prefeito

tuloS, bem 'como 9,814 'lido projeto leguirá para
••i, "_ I Municipal, para que ser- compra Iislas com 53.367 assina'- 51 Sen.ado Federal. Aten'

Quinta :- feira ,ú I t im á;' &Ícusada 'que .it;l�a s9nd,O, ponda à Câmara qual o cimento no luras de eleitores. O p�_ ciosamente Sau,_da-
realizou'le impol'tant:e ,de 8er a pro,motora da fbdice de rateio, corres- didó tem o seguinte ieor: 9ões - José Vitorino de

. reunião n'o Di'retório' Ma- deaagreração do!! COlltu- pondeQte à ilrrecadação 'do p'ruguai '.
'

Lima ':'"- Diretor, Geral'
nicipaJ da União Demo- m,a. ..,Olí�ICO' em nOlllo ailo de 1960, pertencente < '�L�iZ Carlos Prestes,' AI- em Exerefcio,"
cfá�ica Na.ciQoal de Jara- In.eio, ilO, Município de Jaraguá Monte'Yidéo, (UP!) - A miro Luchesi, Joaquim Câ-
Jjruá do Sul" que,. copt�� " .:', '\ "do Sul� daCota do Impôsto Administraçäo, Nac. da mina Perrari, "lvaa-Ramos,
,com grande ae.lst�OCla; _ A eun�aOI, ,pOli, �':.l a Único �ôbr� Energia Blé- C?mb\!gtivel, Alcool e

ASlrollildo Pereira Agos� iêrmos da resoluç80 3.988,
_ de membros dO partido, "uma tomada de peSU;8?, trica, se exlSt� �Igum lan- Cimento ve�âeu 250 to; tipho. Dias Herr:.ogeoes de 10 de outubro de 1950
correligionáriói' � l!Iim�à- 'ocor}',e�,�xatamen.te !1P�1 çllmenlo conlêbll Que 'con-, neladas de CImento para, �ilv(l e" Àlvaro Soar�s desse Tribqn!ll vem r:eque
tizantel, uma delD,onstra,- aße�lDH�ao do.s ,p,rtr,!OIpa18 5igne o 'recebimento da a iovêrno do Rio.Graude Ventura, membros funda- rer o, registro do Partido
çãö cabal do 6n(ulia,8mo par\lö08, IOC�lI!l, naß. i�- 'éoia ou hlstorie,a respon- do Sul, Brasil. Esta é � dores, com fundamento Comunistâ Brasileiro' co;:-
d� S"'�"'ecomri,on'err'e" com' lando excluHta a paUl- sabilidade do villor raleado primeira' ,operação que .' -:;'9 13� d"'

.

.

'd' d11>. lK • " nos artigos "',.' e ()
"
o ,mo" pessoa Jurl Ica ,e

relação ao próximo, pleito bllidade,' 'da UDN ,ir a �"requerimeDlo, p,dindo ao s& efetuou dentro das
Código.' EJei.loral ,e n.os, direito: porílico intérno",.

ltleitorà'l. ,áCilotar' 'o ,fi!istemá de, ah, Executivo, 'li urgente re- previsõ88 i da Associação
, Segundo se sabe, q'u�8i ança Qom outros,partido�" c,onstrução dll_-ponJe sô�re ,Latino-Amerie,anà de Lt- -.....---.---......---------,;,...,----.

,

' para; em .omqa;í;� tÍ�miv, 9 )�ißeirão Prêto' e i1largp" vre Comércio. O govêrno
,tód9s. ,OB, "Pilr�i,pos��Já ,�!3 l;lhárem ,na e_oo'qq'il'lta de) m�n,to do meqcionada riogr�ndenBC!I proj�ta ad

�ef.lD!n�, cOBl relaçaö -as ,.ou. '�Ú:tU8'8 aspiFàçõe8;' eSlrada, _'n,lI lQ.calid.�de de quirir até' 10 ,mi� t�nela-,�lelçoel de, ,7 .de.,oututil'?,_ "

:.

i:' "

� 'Rio" C�rw U,' que se en' .!lI "A ,o pl'�çn do elmen-

1:�;;�stlltldo� �ratI�Jl�ente. 'Como �aiot""a�remia�, contrf�' ... em eaJadp cala:: ,to po8to'.� Rorto Ale'gre �DITAt DE CONVOCAÇA-O�an�flqoà· BOIS ,candld,a�os çãQ' polHica 'e'Iil, nOlso miío�o., '9 vereador Erich fôr ".,atisf�tõrio. Pela's � ,

•

'" '

a deput 9aq �s.ta.duall).elo meio; a reun'ii. 'da UDN Baprfsta- 'ma,nifestou:'s�, 250 toneladas foram 'pa-
• "'N� forma do art, 15 e p'ar� os fins pra-

.
QOs�o, M:IJDlerplO, s:em esti, fadada a alcaoQ�r 50Iidar.izanélo-sl!' com, o gOB '4�687 ,dólares. 'Se,rão, VIstO! no art" �8 dos Estatutos d'a A,ssociação
'co�t�r �� .. p;ova,'ul /ter: a m!ilio'r r'epereussãp, com pp 5> r lUD o 'requerimento transpaDtados' p�r,,,caini� ,dGs, AQ.tigo8 Alunos Maristas ,d� JaI:aguá do 'Sul,

, ce�ro pam!,' ,�ue tl�."era, r�flexo� bell�fi.��, ,nos vI- aJ:)re�e�tad� pelo ver��dor D�ÕftS brasileiros.,�ineo ,!leite �sJado; convpcó os'sócios 'da supracitada
s�lr das fIleI ali do �TB. zmholJ mUDlClplOS dl3 Ct)- Rug�OIo Vitor SC,hmockel )DII sacos,' A referida' so� entidade para a ·A.ssembléia Geral a ser reaU-
Assim eendo. eontrári.-. rU'pi 'e ,GúarltJn�rim" opde que, assim, I!eforçado, pos-� ma deverá ser screscen- zada no dia "'22 de! julho, às 9,30 horlts, no'

àJldo �s suas" átit'9dis os pattídos 'lambem sé &ibilitará o env:io de cami': 'tado o frete, estimaiHlo- ..Ginásio São Luís, ocasião ",em que será eleita
anteriores, á .•UIÍN 'JaTá" avretltam padú\ma toma-,'�HÕes, maquiaas e Irafores, 'si, :qu,e

I

\ ea'da, ,8 a e o de' '" a nova diretoria da Associaçã'o para o biênio
\. ''',i'tuíense deixou o I, seü, da d.' tlo.íção e,m fav:or; para: ti réÍpiqa ,condusão� c,iIll:,�lit!l (lus.tará na, ca.:. social t962,,..196�.

'

proijunoiamento _�pa'ra' os ,do bloco:, de ou:Jnicipios" �e l�i�:,coDsert05, q'ue já ,pital;:dq Rio Srande ,315 ,.;'. ,', ,

-

derra�air9s _ dias; 'p�m.l�, Q�é "18\ _ach� complet,� &e él,lf�,stam po�.�,ais de.'cr�!?�iros. éQquati�o o,d"e I
Jaraguá do. Sul" 7, de, julho de 1962�

tentatlu, alqt�",dct llnIr mente esqu,eClQO do� ,po. �Jl1,\i9�o. Jlma VI'9t�a cerr� o,rlgem, local J,cqB,�,a', l-" PAULO. MORETTI • Secretário;
a, fa ilia Jarag.üa-ense, d,eres constihiId,os.

.

p.ar�ilt'�o,s ,maltlllJta9'0'S colo..;: 6.35\cruzeiros. '1 ,� ",!,'�_��.""""!",,,,!, �

,
.

Em sé tratantío de as
sunto da maior impor
tância para 8S índuatrías
que transformam maté
ria prima ds origem
animal, solíuítamee dar
maior divulgação da me
dida que tomou o Minis
térío, atendendo nOS8a

insistência e pouderaçäo.

A reunião de ontem
da Comissão Eeonomica
aprovou por unanimida
de projeto de nossa au

toria, excl�indo definiti-
vamente interferência
DIPOA. Saudaçõe.s.-
Deputado Lauro Carneiro
de Loyola."

"

SENAM,

•

SANTA' CAT�RINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

Aniversários
"

.
- osr. Bru90 J'yIah'nk�, Registronesta cidade; '"

.

'- Norma Soely Hoett,
NESTA CIDADE, E MAIR

Casa' de Madeira e 1 terreno c{1.250 ms2;
1 Prüpi;ieúade na: cidade com 2 casai e 1
·morgo de terra;;..

,

1 Oasa de Materiàl com 1 morgo de terra;

...

I •

ASSINA'i'URA :

I\nual CrS 350,00
Semestral., • • Cr$ 180,QO
Avulso. . . . Cr$ 10,�0'

- BNDBREÇO �
,

Caixa Póst'al, 19 ,I'
f\venida Mal. Decdoro; 210
Jaragul)" do Sul 7 S Catarina

Fazem
. a�os hoje:

O e{r: Dómíngos Reck;
<

- L à n i, filha do sr.

Luiz Presuni, residente

'A sra, Emília. esposa
do sr. Albin'o 'l'orínellí,

,'< residente em São José
Transcorreu dia 10'1 do' oorrente; roais uma dos Pinhais. Pararfã.

efeméride, natalícia' dó sr. Samir Mattar. Seus ami-' ,

os não podendo deixar tranapassar tão feliz data Dia 17:
assim 'sem maíssnem menos comemoraram na terça-. ,

feira,' lá no sâl- do Pacheco, com' um lauto JAN-: ' ,O sr. Pedro Reagel,
TAR e :APERITIVOS 'e pelo que soube a festinha residente à Estrada Jara
estêve magnifica,' pois até no outro dia todos oo- guá Esquerdo.

,

mentavam o acontecido. Embora um pouco tar-
diamente' ao Sarnir os meus votos de eterna felicí-}: Dia 18:
dade e que esta 'd a t a se repita por muitos e

muitos .anos. '_ X _
• .

,Kssentàda a data para o dia 21, do oorrente,
o BAILE DO SESI. Falando com as 'senhoritas
Inês e Tereza,' disseram-me elas que a data do
Baile 'vai ser o dia 21 mesmo, portanto aqui fica
üm convite a todos os s6cios do Clube do SESI Dia' 20:
parä .irem em pêso, afim

.

de poderem descançar o
,

espírito e também bailar um pouco, ao som de uma' A sra. Vva. Marta Grub
maravilhosa música que será tocada por .uma bôa ba, nesta cidade;
O r que s t r a. . X

- Fausto, filho do sr.
.

-

'7 Artur Emmendörfer;
Finalmente,' hoje' à noite o Baile da- entrega - a sra. Diva, esposa

, de faixa a Garota Radar de Jaraguá do Sul, en- do sr. Dr Mario Tavares
contro social êste que está a cargo da S. D. Acaraí. da Cunha Mello, nesta
Deverä também acontecer nêste Baile o seguinte: cidade;
Apresentação Oficial das Candidatas a Rainha do - Tsrezmha, filha do
Acaraí. Portanto muitos atrativos teremos nesta sr. Rudolfo Reck;
noitada de gala. Aviso ainda que poucas mesas -, o sr. Arno Junge,
faltam para serem vendidas, portanto aproveitem residente em Joinville.
para: que não aconteça como no último baile em

que muitos ficaram sem mêsas e.tinham que se ajei
taroom conhecidos, resultando daí que não ficavam
num lugar de sua predileção e meios apertados.

-X-

próprio para banana,
; 4 kl. distante da cidade, sendo maís
da metade ma t a virgem: .

1 'C3sa de Madeira, estabelecida, à. Rua
, Nova, em Guaramirim;
1 Casa .de Material, em ótimo estado de
conservação, . estabelecida à Rua Emilio
Stein, nesta cidade;

,

A sra. Ollvia Wunder
lich;

,

- o sr. Eugênio Gas
oho, comerciante, resí
dente em Jaraguäeinho.

Edital n. 5.526, de 10 7,62, iii iii

Leo Ponikierski e

I
Moderníssimo "A/ROTOR" I

Luzia Turizani. Reduz o tempo de trabalho

IEle, brasileiro, vtuvo, e aumenta o conforto do CLIENTE.
operário, domiciliado. e iii
residente neste distrito, '" CbtNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
em Itapocuzinho, filh(, t2 RAIOS X
de Vicente Poníkterskí. II •
e de Maria Poníkierski. , I C o D sul t 6 r i o: Av. Getulio Vargas, t 9tl 1'-Ela, brasileira, solteira, ". -

doméstica, domiciliada e m (Anexo ao Depósíto da Antarctica J Iresidente neste distrito, E!S!iiIlI °I =---:111
em Itapocuzinho. filha
de Maria 'I'urtzauí. Negócio de Ocasião.Vende - se

ol!. para qUI; chegue ao coe,
ohecimeoto de todos, mandei
passar o presente "ditai qu
será pubhcaco peia imprena
sa e em cartório onde ser

afixado durante I) dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para 05

tios legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

VENDE-SE um Cami
nhão Chewroler, 6 cilin
dros, ano 1938, para peso
de 1.600 a 3.000 kilos,
também troco por um

carro pequeno. Informa
ções com o proprietário
Teodoro José Wolf; Esrr.
Vila Nova - Jaraguá do Sul.

Uma coloníe de f20mor
gos, tudo mata virgem com

drversos saltos C/água; a
ferra descansá à 30 anos,
com boas estradas.Enlace

MARSCHAL • BERrou
Informações com Da. Maria
Pirocchio: Defronte o Gru
po Escolar de Corupá.

o

A data de hoje marca

um grande acontecimento
na vida social de duas �---__!!!!!!!!"!!!!!!!!"=!!!!!!!!"!!!!!!!!"=!!!!!!!!"!!!!!!'!!!�!!!!!!!!""""'�!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!'!!!!!!",""",!,
tradicionais famílias, ra- - m�OOOO�OO�mdicadas de longa data O f d n (" ·

� �

,De�el'á o Grêmio das Orquídeas, êste ano, nas localidades 'de Rstor- r. ernan O • .lpnngmaonrealizar o seu já famoso e tradicional Baile das cida e Oorupä. ConvI-te da J' O �
Debutantes e pelo que soube a Orquestra deverâ Trata se das famílias • • ., •.

.
ser a, de Tobias Troisi que tanto agradou quando Marschall e Bertoli que CIRURGIA DO ESTÔMAGO

h
.

tIl Recebemos da Juven-da primeira em que esta Orquestra se apresentou ore se éndre açam, pe .0 VIAS BILIARES, INTESTINOS. tude Democrata Cristãao público [araguaanse e aos associados do C. A. casamento e seus quert-
Baependi, portanto não tenho dúvida que este de- dos filhos, objetivando CIRURGU DE SENHORAS. da Região Sul (S. Paulo,
verä ser um dos melhores êneontros sociais dêats amplo contentamento e Diagnóstico Precoce do CaDcer Das senboras Paraná, Santa Catarina
Clube, portanto v�mos esperar e fazer força, coo. alegria po� parte do gran· e Rio Grande do Sul),
perando com as garôtas para que assim seja. de circulo de parentes, Consult6rio _ Rua �re8. Epitácio Pessoa convite para padicipâr

.

" 11
_ X _

" amigos e conhecidos. Dàs 9.12 e das 15-1e horas. _ Fone, 38�.
do Ia. Encontro RegiC?nal

, Os noivos Laurita e Sul, a verificai-se em
, Entre umas e ou·tras, �ou contar algumas, Altino, filhos diletos dos Florianópolis,_nos dias ,6,

tá b €) m�, '
. casais Adolfo Marschall e 7 e 8 de Julho de 1962,

Sr. Jorge (mais con4eci�0 por Gito), qúe his- Alflaro Bertoli unir-se.ão

'

��- ond�, além das Comis86es
tó.ria foi al:}uela de fazer ó Baco passeiar consigo' pelos sagrad�s laços do D'..:lt.. Rejnoldo Mu"'a-a

'e sessões plenárias, po-
lá pelas bandas de 'baixo aH pelas 19 horas? Pois, matrimônio em ceremônia A-"" .a.- ...

-

darão ser ouvidas as
eu soube que y. ��. �té assobiava em, frente da civil, que terá lugar na II II t palestras do Deputado
�asa de uma g a r o ta mas, nada dela aparecer, residência dos plis da

'

ADVOGADO � , Paulo de Tarso (ex·Pr_e·
e �e_rdade? noi�a em Corupá pelas feito de Brasilia) e dö

,Stuca a festinha que o Milton -realizou na f7 ho'ras devendo' teste- Escritório ao lado da Prefeitura' Governador do Paraná,
casa d�le, domlil'go à noile estêve bôa? ou será munhar � áto o sr. Ad,o-

L
Sr. Ney Braga.

que você este�e bom. Podias contar-me isto qual· lEw Moretii' e sUa exma. JARAGu'Á' DO SUL
Agradecemos o honrosoquer dia dêste?

-

, noiva srta. OdUa Bertoli convite.'
, .Dizem por aí que o Hamilton anda meio e'o D�. Paulo Roland Un-
a'fastado úUimamente, porque o pai dela- não 'quer ger e srta. EíÚth Matzeck.•!�!Ei!El!==r=;=lE!!ll=i=!ii!ii5I!!!!!I!!!!!iF!�i-li li iê

-

I. 1�I�ii��__;'iZ""",,!9saoer I!ada de na'môrd� Será- que isto é 'OIerdade?
� A ceremônia religiosa hnl

.
'

,

I'gou sera que? rapaz está desc�nçIR.r;tdo mestno. 't�rá .lugar na ,Igreja Ma-' Po, Jl))r' o' M1lUlIr'll'O�[t1l\ IB5atIrrC'[� -'�e Azcv'e�3 ·IJ.MM, se,ra que des�a vez e serlO? t&iz da vizinha cidade de UI \IJI \UI
,

Dizem que há .uma.. garôta por aí com uma Cor'upá, pelas 18 horas P::
vont!lde l�uca -tle Ir VISItar o Adolp'ho, quem e de cujo áto serão tes- III II" II ms e r I a hem?'

. femunhas o sr. Dr. ·Rei· 'iii ,
.8".G.". .' :,:

E assir;n �amos ter�inar por aqu!, para. vol�' n'oldo�' Murara' e exma. II !' \, .. IILtar na pr6xIma com IIlalsl algum�s, ok!l�; '. espôsa, Da.. Therezinha ni. .

II IIII ' 'Ü. . " �.

I
"

I
Ber'oli Murara e Herber,t Im

.

,'-
'

DIN A G O R O Paulo LUAiz' Marscha_II e Iii' Com escritório nésta cidade à Av. Marechal'

Deodoror.._.�exma. ,esposa, Da; Rehnde II! da Fenseca n°. 122,. para melhor �ervir seus _ cl i e n te s;Mahnke Marschall. M' mantêm estreito intercâmbio' ]'udiciário com os :.EscritóÍ'ios-, FOTO,BIAZERA " '«Correio do ,Povo», ao 1:"1' de Advogacia _DR,', HERCILIO ALEXANDRE' DA LU'?,' ID,BP�.o�TE ,Á PREPBrtURA � }:i\RAOUÁ' '·Du SUL ensejo de tão grato' acon' '.!-"

fotografias em Geral _ fotc:ic(lpias de DocúmeutCls _

',tecimento; apresenta aos

I com séde em Joinville e, São Fr�ncisco do Sul; está em '1"distintos noi,�08 e respec- ,

filmes e M!lterial foto - Aparelhos e Acessórios
tivos pais, os' seus

melho-I
condiQões de, t�mbém, aceitar c�llsas para aqu�las Co- IA- pedido. atende a do�icilio lIt tambem

-

'res cumprimentos, com marcas, 'sem mai9,res onus para ,seus, constitu,�ntes.- I
' ein 'localidades vizinhas ' ,

votos I de perenes felici· , >
_

.1 dádes.' ._' II 111;; l�t:a::Jl1 d :� I' II ••

Vem despertando grande interêsse 'à vinda da
Orquestra alemã Tirbur und Seine Orchester, pois
como já havia auunciado há uns tempos atrás, es
ta Orquestra deverá tocar um baile no Clube A.
Baependi. ,

,_ X _
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. Edital,de Citação
, . I

o Doutor Ayres ,Gamà Ferr,eira de Mello, Juiz
I

d� Direito di'!' Comeres de Jaragúá do Sul, 'I;stado r Profundamente consternados comu-de Santa Catarina, na formá da Lei, etc. '

nicamos 8 todos. I) falecimento, do.

FAZ SABER a todos que 9 presente editai, com:' queuído pai, sôgro, avô e bisavô
o "prazo de ãO dres, virem ou dêle conhecimento tive- , O Lrein, passado a requerimento da' flrme -Cte, Iorden de ,

tto ' ewerenz
Veículos, pelo mesmo cita a JOSÉ DA SILVA, bre- ocorrido no -di'a 3'de, [ulho cem a, idade de
sileiro, casado, comerciante, reslderne': nesr cidade,'

, .83 anos. " I

com domicilio em I�gar incerto e não sabido, para' ,A Familia enlutada agradece "sensíbílí
no prazo legal de« vmre e quatro ,24)- horas, que se zada aos, parentes, às pessoas amigas, e
contará após, o decurso do prazo acima referido, I ••

r tlí
'pagar. a trnportâncía de Cr4l! 932.250,00 (novecenros.

víztnhas que prestaram o seu ya lOBO aux 10
'IP

, e a confortaram durante o doloroso transe'
e trinta e ddls mil, duzentos e éipcoenta" crú�'eiros),

,

e agradecem a todas as pessoas que "envia-
ou não o fazendo, nomear bens ,à' penhora, sob 'pena A' flô' h
de lhe serem 'pe'nhorados tanto's bens quantos "'heg'uem l.

ram coroas e ores, e acompan aram, o ,

o \i extinto até a sua última! morada. ) ,

e bastem para o pagamento do principal, acrescldo < J

de juros, hont>rárjos advocatícios e custas, ílcándo Agradecem especíalmeate ao "Rev. Pas-
oulrosstrn eirado' pare efetuar contestação, no decênio tor Rosenbauer pelas eonfortadoräs palavras r.

legal, e demals rêrrnos. e aios da ação executiva cuja 'proferidas no Lar e no Cemitério.

petição é do segulnte reôr : PETIÇÃO'; Exmo, ônr, , Jaraguá do Sul, Julho de 1962 ..
, Dr. Iuíz .de Direito da .G0l'!larca de lareguã do Sul. ,

'

Piz, elA. JORDAN DE VEICQLO.;5, firma estebele- A FAMILIA ENLUTADA
clde na cidade de J,oinville, à, Rua Abdon Batista '

n: 315, re�resentada po.r seu Diretor Felinlo Jordan,pt:
-

PQr �eu ba�lanle prqcurador, advogado abaixo. ��si- t Dernksagung
, nado, que e credora de JO,sé DA SILVA, brestletro,
cãsedo, comerciante. residente nesta cidade e Comarca', ',' . .. . .

mas de .dornlcíllo erual ígnoredo, da ímporrêncie de Tief erschuttert teilen WIr allen u�.
Cr$ 932.,250,00 (novecénros e trinta e dois mil, du:' sererr Verwandten, .Fl'eunden und Beka.nnten
zentos .e

'

cincoerne cruzeiros), representados pelas den Tod unseren heben Vater, Schwíeger-
duplicatas ns. W/218/ 1,14, 2, 2A, e 3A, no valor de vater und Grossvater.,
,Cr$ 155.375,00 Ceemo e ctncoenta e cinco mil, rre

zentos e setenta e' cinco cruzeiros) rôdes aceitas e'
v,e:ncidas, 'correspoadendo a venda a 'prestação sern

contrata; e, rnais despesas de protesto no valor de '

CrS ,520,00 [quinhentos . e vinte cruzelros]. O devedor
JOSE DA SI�VA. antes-mesmo de vencida a primeiro
des duplicaras, fugiu desta cidade e Comarca, estando
atualmente em lugar .incerto e não sabido, conforme
se infere da Certidão do Sor. Oficial de Justiça, junto
a preseníe, ,e extraída' dos autos' de outra ação exe

cutiva, -promOVida nêste juj�o contra o.mesmo devedor,
,Assim sendo, já que é impossível efetuar-se a cobrança
do débito' Delos meios amigáveis, quer a peticionária,
promover o proces.so executivo, autorizado pelo Art.
298, XIV do Código de Processo Civil. Para a con

cretização do 'processo, REQUER�SE, s�jam expedi
dos EDITAIS de citação do devedor JOSE DA SILVA,
-incertos na imprensa local 'e Diário Oficial do Estado,
para que pague em 24 (vinte e quatro) horas o mon-

tante do (lé�ilo, despesas de proteslo, custas judiciais
e honorários advocatícios, na base de 20 por cento
sôbre o 'total apuradQ, o,u nomeie bens ,a penhora;
e, se assim não o fizer, qUe fique desde já' citado,
da penhora que se proceder em, rantos bens de sua

proprieQade quanros, baslern e sejam necessários à
execução, 'até final leiliio e praça, e para contestar a

ação, querendo dentro do' prazo da lei, prosseguindo-
se no feito a 'sUa revelia, em' todos os rêrmos da ocor.t;'ido segunda-feira, dia 2 do mês em

presente ação., Requer�se, d� mesma forma a citação curso, vem externar os mais sinceros agra-
da.mulher do devedor JOSE DA SILVA, caso a, {:Je-

decimentos à todos que os confortaram pelo
nhol1a' .v.enha;.-a recair, em bens imóveis ou em direitos doloroso golpe que sofreram, aos que en-,

� a'�'êlés relativQs, presseguindo-se no feito como fôr viaram corôas, flôres, cartões e telegramas,
, de direito. D. e A. esta com os inc,lusos documentos. bem como aós que acompanharam a querida

,-j.- Dá-se a causa para os efeitos fiscais, o valor de, extinta até a sua última morada.

Cr$ 932.770,00" juntando-se a provéil do pagamento Agradecem em especial, ao Rvmo. Pe.
da taxa ,judiciária. Nêstes Têrmos, P. E, Deferimento. Vicente ,Schmitz, pelas palavras de fé cristã,
Jaraguá' do' Sul, 2 de maio de 1962. (a) Mur,ilIo ßar* proferidas no lar � no cemitério, às Rvmas.
reto'de 'Azevedo. ,Advogado. (coladas. estampilhas' Irmãs do Grupo Esco ar "São José" e ao

estadUllis no valor de Cr$ 42,00, devidamente inuti- Côrö "Santa Cecilia" à Exma. Sra. Dna.

lizadas). :DeSPACHOS: "Cite-se, por edital, a ser Zélia Ozório Ewald,' Diretora do Grupo Es-
, publi'cado na for.ma d,a Lei, o Execútado, tudo con- colar "T,ereza Ramos", e alunos daquêle'
, form"e l'equeripo na inicial. Prazo,;;50 dias. em 4/7/62. 'estabelecimento de ensino, ao sr. Dr. Fran-

(ti) Ayrês Gama fêrreira de' Melro. Juiz de Direito. cisco A, Piccione, pelos cuidados médicos,
, "Em vittui:le do qu'e foi expedido o presente 'bem como às dedi das enfermeiras do

Ied,ital, que sar,á afixado '00 lugar de costume e publi- Hospital Jesús de Nazaré, e à todas as pes-
càtlo na forma 'da- lei. Dado e passado' nesta cidaöe I S�88 ,amigas e visinhas.
d'e Jaraguá' do Suf, aós 'cinéõ-dias do mês de julho 1 • ..dó ano de mil�novecenlos It sessenta e dOis. Eu,

,

AßJad�u �·fa'hfu.d, Escr'ivão, 'o subscreyi, (ar Ayre�
Gama Ferreira ';de Mello. Juiz de Direito". A presente
cópia 'confe[e com ,p. original; dou fé.
f

" Jaragu.á do Sul, .6 'de jlJl,ha de 1.962,
.}'o,.. .. �,' .... , ."

.

'.

O Escrivão, AMADEU MAHFUD,

Quo Lewerenz
der am 3 Juli, im Alter von 83 Jahren verstarb.

Die trauernde Familie dankt auf diesen,
'Wege herzliebst allen befreundeten Personen
und Nachbarn, die Blumen und K r ä n z e

schückten und 'den Verstorbenen. zu seiner
letzten Ruh�statt begleiteten.

Ganz be80nderen Dank sprechen wir
Herrn Pastor Rosenbauer fuer seine trost
reichen Worte im Hause und am Grabe:

Jaraguá do Sul, Juli, 1962

DIE TRAUERlUEN BINTERB�IEBEMEN

Página .3

,Minha amiga, dona de casa.. .

Tôd�s,as donasde casa, sabem que chegamos'
ao ,Iim. de �ais um ano agrícols {>ortanto no final
.de mars um programa de extensão Rural. Hoje,
daremos em resumo.. a relação dos resultados
obtidos e com que projeto trabalhamos no decor
rer do ano 61{62, em Economía Doméstica. /

, :' :0 tJ!ab�lho com o projeto alimentação foi
solI�ltado pelas, cooperadoras das Iocalldades de
Rio da Luz e Jaraguazínho. ',"

I .

.I.: "f '

,

Eil) Rio: da Luz, as donas de casa, aprenderam
a preparar ,recejtas com leite e ovos, a fazer mas;
sas, doces, sucos, pudins, geléias, massas salgadas,
queijo, foi .Ieíto palestras sôbre o valor nutritivo"
do leíie e ovos. Em Jaraguäzínho, foi dado de
monstrações de

:

massas salgadas, pickles, bõlos.
Palestras sobre Q valor nutrítívo.ruso e. preparo
de leite, ovos e vísceras.

I '. li

As coopéradoras dá Três Rios do Nortée Barra
do Rio Cerro, pediram' para trabalhar com horta
caseira. Nestas duas localidades, 7 famílias, pre·
pararam o ,compo.sto e estão contentes com os
resultados obtidos com o mesmo, com' a plantação
de verduras. A produção de verduras, foi sempre
,um probleme aqúi em' Jaraguá do SuL

'

Aos, poucos êste problema' será sanado, pois,
verduras dão muito bem neste município. Pelo
que pudemos constatar, quase .tôdas as famílias
com que trabalhamos, adquiriram sementes na

Associação Rural, muitas no comercio e 117 ta
milias compraram sementes, vindas de Timbó, por
um preço mínímo solicitadas pela ACARESC.

Com o Projeto Melhoramento do Lar, traba
lharam as donas de casa da Barra do, Rio Oêrroç
Três Rios do Norte, Três Rios do Sul, Nereu Ramos,
Ribeirão Grande do Norte e Jaraguázinho. Fize- '

ram jôgo detSala estofado, as seguintes donas ,de
casa: Sra. Elga Grutzmacher de Três �ios do Nor\e,
Sra. Natália Murara de Nereu Ramos; Sra. Otilia
NicolodelU da Barra do Rio Cêrro; Sra. Adélia
Schwartz de Jaraguàzinho; Srta. :Nemesjs Lenzi
de Ribeirão Grande do Norte; Sra. Berta ,Glatz de
Rio da Luz.

•

I
T 'Sete cooperadoras confeccionaram colchões.

Dona Anélia Schwartz de Três Rios do Norte
melhorou sua cozinha, fazendo,secador de pratos. '

e estante para conservas. Em Jaraguázinho a se
nhorita Wilma Weiller, está terminando uma DR.
de quarto. Já fêz penteadeira e banqueta, cama
de mola, guarda-roupa e bidê.

o

c

"

• J

Tô'das estas donas, de casa têm experiência
de que para obtermos alguma coisa, é ne.cessário,
antes de tudo interêsse, ,depois fórça de vontade
e as vezes �m,pouco de- sacrifício.

.
,

Quanto mais nos sacrificamos para empr,eender: ,

mos um trabalho, tanto mais felicidade teremos
ao terminarmos êste trabalho.'

"

Dentro do, projeto Costura," foi' realizado dois
cursinhos paramonitoras'no Escritório da ACARESC:
sendo o ! Il de corte e confecção de' roupas de
senhoras tl o 2° de traçado do,moldá; corte 'e '

confecção de camisa. "
•

}!
A'

�
_

,Na transmissão do cursinho, as monitoras
que mais se destacaram foram: Ingrid Krüger da
Barra do Rio Oérro, Adair Wagenknecht de [j'rê's
Rios do �orte, Flor:iana Enke de'Três Rios do Sul.

Parabéns á. estas 'três monitoras'- que ,com
tanta dedicação, transmitiram os ensinamentos dos
cursinhos. Graças a eras,r mais �dê -76 -faDiiliãs, sa
bem traçar o molde, cortar e confeccionar roupas.
de senhoras e camisas de homem. -

�

.

ACJ1l:BE§�
" SERViÇO DE BXTENSÃO RURA.L

B�CIUTÓR,O LOCAL. DB JARAOUÁ DO SUL
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JARAG1.JA DO SUL

, Convidam se' os senhores acionistas para se:";'':''_--�;_�-';'';'--�"!,,-':''''_----....;ll:''_�-i---�';;':';''����:-�''';''-::,,:,:,,.;o..�..;;..--:�:-:: ',reunirem em A��embléi8 Geral Extreordínérla àsJARAoui DO S�L (SANTA CUAIiIINA) Nil.' '2.189 15 horas do dia 31 de lulho próximo, Di! séde, à���������!!!!!!!!!!�������!'!!!'!!!�������!'!!!'!!!�!'!!!'!!!������!'!!!'!!!���!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!! ,Rua Expedicionário .Antonío Carlos, Ferl;a'ir�, n. 103,\
, " "i" afim 'de: d e I i b e r a r 8 o b r e a' -5 e g u in t é'R'",O'TA"R',Y

'.,
G',h,U'B' 'Ministériodofrabalho,IndústriaeComércio ORDEM DO DIA: '

' s.> -

• -.
, I

"

,

,

• ,a) :- Ap,rllciação e dellbereçâo' da substuuíçêoSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da do Dírelor - Secretário..

,"Construção e do Mobilário. J�rélgua 'do Sul, 13 de julho de 1962�i'cl
'

�., g'ua'
,

\d'o 5u" I" Sé'de: Rua Mal. Floriano Peixoto, 43
.� ara '

, I Metalúrgica -loão Wie:}t S. A,
,

�.
,
", ;EDITAL n. 2

,.,

'e
, João Wiest - Dir. Presidente"

, ,

'

,Em' 'cump'rÜnelito ao disposto no art. 6°' das In:struçõ�8' riRosse do" .baíxadas ,pela Portaria Ministerial n. 146 de 18-10-57, faço do' !.......:.:..:..::,._�!!___:-;.;...._;'--.;.:._-------"-'-�------"

conhecimento dOB íntereesados a relação dOI candidatp. " Ce':lI.,
,

"
,

,

'. con8tantes�daB êhápss n. 1 e n, 2 respectivamente, registr!,-,;.
•

hílenos da-O trotece '

seIL: () D 1- r e fo r dalil nO; pl'lI,ZO', legal para concorrer às eleíções que' serão ';.a,
.

,�On �I .. realiz'.da'8 neste Sindicato, no dia.,29, já ánunoía o emedítal '",
. , , ,

'nnterior. ,
r I'T"'zándo cérebroEm data de 30' de [u- As 21 horas verificou- Chapa no 1 •Y, '

'

,Tnho.realízou se aceremõ- se um bingo, organizado Para Diretoria
, 'russo-nía de \posse do, növo pel�s damas da Casa da

Alfredo Kamehen _ eart. profiB8ionai n. 81822 _ série i8Conselho Diretor do Ro- AmIzade, Antonio João Radtke - cart. profísaíonal n. 47891 - série 107 ';>ANTIAGO, (UPI) _ Partido. Comunista. Otary; Club de Jalagná O programa do Rotary Ewaldo Alberto Petry - cart. profiB.ional n. 60928 - série 58 Numa das páginas de auúncto era falso, naru-do Sul, nos amplos salões Club �e Jara�uá' do, Para Suplentes da Diretoria ,anÚO,ci03 econôrnicoe de oralmente, esómenre depoisdo Clube' Atlético Bae- Sul fOI espectalmente 'Gustavo Kamchen - cart. prófi8Bion�1 n, 36330 '. série 58& "EI Mercúrio", apareceu de examinar detidamentependi, que f�i' assístída organiza?o para comemo- Lud�vico Ludwínsky - cart. profis.ional n. 6039 - série 68,
uma estranhe oferta; "uma a marca da suposta mápelas delegações de Sãq rar eondígnamente a pas- 'Stamsl�u Duda '

- cari. profissional n, (3089 - série 58
'calculadora' elétrica, Ali. quina, veio a ser desco-Bento .do "Sul, Joinville 8ag�m dos �o Aan?s' ds l.

. Para o Conselho Fiscal ,

'

kín".' Muitas pessoas, in- berre a brincadeira .

.

e São Francísco do Sul" profícua exístêneía do Francisco Morbis ,- ca," profiBsional n. (78&2 - série (a tereesedes no possível' in.além de convidados. "Distrito 465 d�ntro do Ro- Eugênio A,
..

JulUlo - cart profisBional n. 252(3 � série 107 vente, pessaram a telefo- "Atikin", ao contrário éEm ambiente de geral tary Internaeíonal, o que Walter Schutze . car" profi.elonal D
••

0035 - série 08, ner pera« O número' illdi� "Niklta". e o lIDÚDCio, emconfraternízação, desen- foi conseguido plena�en-, . Para Suplentes do Conselho FIscal '

_' cado no' anúncio, Q' ao suma ere um gôzo, a res-rolou-se o Iestlvo prograe te, io:tpondo�se<a �DtIda- Wllly Jungton ,
- cart. profilil.ioDal o" 6023 - séríe 58 meio dia ii _ pessoa que -peito do cérebro eletrônt-ma, no qual desínoumbí- de à consideração d�, Waldemar Voigt . carl. pro�••�ona� n, i��i� : s2�e �g7 atendía o telefone j,á es- co que havia prognosu-, .ram-se de' suas missões, todos, gra9!ls aos rele- MlgUtll, RbicawetBcki - oart., pro es ODa D.

.

S r e

.•ave desesperada. cado que a [.(�ião ôovíé-usando da palavra os ro- vantes S�rVl?o.s presta- Para Representantes no Conselho da, tica levantaria o VII Cam-tarianos Murillo Barreto dos à e,olet�"ldade em Federação , '.0 teldclOe indicado no pionalo mundial de fure-dá Azevedo, Eggon J. da que ela 8e SItua. João Jorge de Oliveira - car!' rofillional n. 392�O - série 58 anúncio era da séde do ból.
, Silva, Eugênio da Silva, Os ilustres visitantes Carlos Bor'ge. - cari. profissional D. 2!i312 - !!Iérie (a
/ Ôswaldo Heu�i, Dorval que se fizeram às sole- Leopolpo F. Stein - caM. profissioDal n, 83661 - série 58a,

_

• Marcatto ,e Sérgio' Thom· nidades de transmissão 'Para Suplentes de R�presentantes noselÍ. USlram, lam�ém dll palBlra d�s cargos do Cons.el�o. C'Onselho 'da Federação .,'

'

o visitante Nelson pries- DIretor, bem traduzIram Antonio Panet.in Neto _ cart. pron."iopal n. 78341 - série 58asen ,e os rotarianos visi'" o s�u entusiasmo e Rudiberto Larsen - cario profi••io,Ii.&1 n, 627(8 ·,sérle 107
tantes de São Francisco adllliração pelo muito Harry Gaedke - cari, profilBional n.. 658�. série 58
do Sul, JoinTille e São que' o Rotary Club de ChaPa n° 2 ; ,Bento do Sul. JJuaguá do Sul t�� rea- Fica aberto o prazo de 5 dias para Q oferecimento delizad(l, neste dscemo de impugnaçio contra qualquer doe ca:D.d1dato�,
�� 'Vida rotária no exube- Jaraguá do !ul, 1t de julho d. 1912.

'

I
Çure &�DII �a}e6 e peupe seu rante Vale do )tapocú. ALFRlIDO KAMCHEN _ mterino

-

bom. diobelro compra.H
.

aa De par com a traDS-
FARMAGIA NOVA missão dos cargos do

,te ·.OBEITO • BURST, I R.otary Clu.b. de nossa
Proc.lamada em Londres. - - � . CIdade, verIfIcou-.e, tam-,i que dispoe de maior 6Ortlme�_ bém a transferência dosto na praça e oferece seus arti·'

.
.

gos à preços vantajosos cargos de chreção das
Rua Mal. DeCMIor,e 3, - Ja"ruá ilustres damas que com-
���� põe a Caila na Amizade, LONDI2ES (UPI) -: ViD-oportunidade em que fo- te pesl!Ioi!s; defidiJl!I depoiS��c::::;::::. ram ilaudada8 pelo rota-

dM U' DAS fiano, Dr. Mário Tavares que, uma multidão iro o

1 f
. irrompeu uma concentrllda Cunha Melo, que 01
ção faseista na Praça Tra-Fr.til.ras e,O'nlJ ....nt.l. agradecido em feliz im-
falgar, seriio aprtsentodilli, proviso pela Senhora'
aos tribuoais, acusadal!l deLaranjeiras, Pece.uoiroi, Renata Huffenuessller, conduta imprópria ou deKakiseiro8, Macieiras, Ja- DD. espô.a 'do rotariano
obstruir o trablJlho di! po,boticabeiras, etc. Roseiras ,e industrial, Dr. Dietricp UCill.Dahli8ll, Camélias, Coni- Huffenuelilller�·

Uma muIJidão de ctrClJ Das �ymbol d�r R�ch.sch.ff.abeü, dasferas, Palmeiráe, etc., etc. O Conselho Diretor
A concentroçäo foj !>r- de Irês mil pessoas �pup�u, Vertr.ueaa und d�r Dieo�barkeir, die Sie

PEO�M CATALOGO
do ,Rotary Club d� Ja-

ganizada pelo recem in" g-rill:loclo lemas i!nllfascls; am b�sten' zu den lerinll8len_ Preisen bedient.raguá do. Sul com�õe-8� regrado Movimento Nacio- tas e lançaram OVOl!l, tOIl1O. I!=============�=====,-=�IILUSTRAI)O . dos segu,lOtes rotarlanoil. n.l Socialista de tendên- tes, � maçãs podres, latasDorvaLMJucatto, FernaI?-- eia hitl�rista � facção dil!l- vazias e moedas ao� orado A
..SP.rlOgm�nn"Mo�<!Ir sidente do Partido Nilcional dor�s.BarbIerI, ZellOdro ReIS, '

He'inz Kolbaeh, Ary,Fla- !!!!----------..-..�....-II!Tiano de Macedo e Os-,
waldo Heuai.

Tentou suicidar-se o

espião russo Soblen

Britânico, pdra 'procJamilr
l!IUÖ doutrino anti semita,
abolição da democracia e

estobelecimeDto de um es
tado nacionalista racial nll
Grã,Br�tanha. O lemil da
conceotração foi cLivr�·se
li Grã-Bretanha do controle
Jwdeu».

LONDRES, (UP!) -
O Dr.' Roblnt Soblen se

Qnoontra ein slitado mui
to grue, 81'68 lua tents
'in à,e !uicidio, 1I"undo
annneiou 'e.ta noitl o por
tnoz do HOlpital de HH
lingdon"l1o qual foi in·
iel'Djldo precipitadamente
dlpoi. da chegsda a

Loadr.. do atiãQ proce
dent. de Telati,e.

_

Robert Soblen, cende·

nado nOB Eliltados Unidos
à prisão perpétua, por
espionagem a favor da
URSS, cortou ai veias
nOB P1lliOl!l e o abdomen

oom uma faca, a bordo
do avião que o leva�a de
volta aos Estados Unidos.
Um paslageiro do apa
relho disse que Soblen
estat8 acompanhado por
dois 'homens, provável-·
lDente agentes ,do FBI.

a doutrina anti-semita

MEDIKAMéNTE UND PALU''OMERIEN
(

t P�����:�.�:���ni.
camc;>s, � todos os parentes, amigos e conqe-,
cid()s, que foi da von tode de Iodo, Podero�o,
chamar para si, II nossa amada esposa, mae,
avó e irmii

r===-=c::-"-===::::::==:::::::===:::'::::::: l ::::::�

� �r. Iliuido· Gasclllw II�.
nii
iiii Vitar.üio _ Olll.dlta' lih � li

li' CLíNICA - PR(>TESE CIRURGIA!I� U,.
IIii . A't. Marechal Deodoro, i87 - JARAGUÁ DO SUL -UII ' Defron t. a -Igroj 11 Ma triz-

. ' i!\::':"==:::=::::::=::!llIÍII::Z=====:::==_-===:::::::-:.f/
Herminia Brey.Krause . ,

Dr. 'Waldemiro Mazurechen
C&8A DE SAUDE

.'

"Rua Pruid.ni. Epiticio Pelisôa N'o. 704
r' ,f � �

_

.'

li
...

<l.ntil'a. relidêneia do Emanuel Ehlers)
, 'iJ, •

" ,,' , ,,',

.

Cllmca geral medl�o, - clrurgJa de adulws.e cnanç-as'
.':' Parto!<' . Diattiermi ...\ Ondas cunas e Ultra-cu.rtas
,. ,I�dutc>termi:l' -

.

Bisturi....:lêtrico - Flectro-cauterização '

- Ráios., Intra;yermelhos e, azuis.
,

..----�..����--_.I......--......
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