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Recebemos do depurado
Antonio .Carlos- Konder

,

\ Reis, atual candidato a S'e.
'

de maior penetração no interior nordeste catarinens�,
'

nador, um atencioso tele-
D Impresso na: grame, comunicando-no�Fundação: ' Iretor ;

que vai estar. em JaraguaI "

BUOBNIQ VITOR SCIIMÖCKBL Socl.J.J. Grill�. A.,enIJ., LrJ., do Sul, participando dos1,=====��A::;r�t�u�r=M�iI="=e=,.==:'::====='==============-=-_=--=-=_-===�=�===========::=�:=:��I festejos alusivos ao Dia

11::, Ã.nÇ> XLIII N0.' 2.190' -do colono, que esh� anoJARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 21' de Julho de 1962" será comemorado no dia
29 de julho.

Idêntico
�

elegrama recebe
mos do ilustre deputado
Lauro Carneiro de Loyola,
de Brasílta," onde se en
contra travando uma ver-

Antonio' Carlos e

'Carneirp de Loyola

Contra o impôsto
, "único sôbre o café·fica o dinheiro? CURITIBA (l-! P I) ..:..

-------..." 'A Associação Rural de
Londrina informou que
entregará ao Governador
Ney Braga memorial con
tendo protesto conrra

:

a

instituição, do chamado
imposto único sõbre o

café. Onze entidades ca

feei'ras I assinarão o me
morial.

o nosso Município re- de treis mêses não possui a figurínhe dificil do N�o ato.laram a faca
cente-se de . uma série ma�s .uma única vacina, grande Oswaldo Cruz.

.
na Indústríe, no comér

de servíços .eseencleís, que protege a íníâneía Não queremos criticar. cie;», e na bolsa do P?OTOA,fét d üblíco centra a varíola. Q 'crIando o Plameg.,8 ,OS ao po er p I
�eremos apenas com: promessa não t9i deestadual. Ne� bem esfriaram ali parar �om o que, no� fOI

nunca maís faltar coisaHa bem' pouco tempo maqutnae que Ievavem prometído pelo governo alguma nesta terra quea Delegacia Auxiliar de a recla�ação, aOB, res- que aí está.
estava parada? O PlamegPolicia encontrava-se ponsäreía por tamanho
não está sendo executa-completamente de�ap_a- de.ca8� e já foram s�r- H d do? Onde . fica, 'então,relhada, a ponto d� nao preendídos o comércío, omenagea a em essa dinheirama tOda: que ._I!0.der fornecer u}D cer- a in�ú"tria e a pop�laç�o' depois de quasi doi� Colonização de .

, tífícado de proprleda�e, 'obreira do. munícípío, Jaraguá a Justira anos de govêrno, faz terras paranaensesporque fal�8va.m os' In- com a �OtiCla. de que a 'J faltar impressos na De- ,díspensáeeía Impressos, Ooletoría, apesar dos

C t·
·

legacía de Policia' faz BRASILlA" (UPI) - Oobrigando aos íntereasa- reiter�dol pedidos, não a a r I n e n s e faltar o indispen�ável Presidente João GouJart edos a, procurar ontroe possuía mais uma Taxa
remadinho para o. po- o Governador Ney Braga,centros. -de Saúde, daquelas que A .,mais alta cOrt� de bres coitados e faz, do Paraná, lUis'!lara_mAinda, ressoam nos foram aumentadas de Justíçe d.o �8�ad? toí al- agora"fahar a 6iltampilha ecõrdo para a eolonízaçãoouvídos d,�s" vereado�el!l Cr$ 2,00 para �r� 10,00 vo de sígnítíeatíve ho-
que deveria dar aaúde de terras parenaenses.que eompoe a, Câmara para, como S6 dísía, não menagem pelo povo de
ao miserável povo que Tais terras são, 88 queMunicipal de Jaraguá do só dar .aúde ao 'povo� J'araguá do Sul, em data
nunca pagou tão caro o integrem as rlebas deSul, as palavras cand�n. como promover o pro- de 14 do corrente. feijão e o arroz e que, Missões e Chopin.tes do' vereador .Mu�lllo greseo ao Estado, que A recepção da lusidía dentro em pouco Tai vtr

A 'se concretizarem aos�a!reto de AzeTed� s�- e�taTa. parado. A Ooleto- comitiva verítíeou-se na carne, só mesmc pela ====.,=,=====.
==

'referidas comunlcações, naliclta?do urgentes ,prOVI- rIa. aVIsa a todos 08 que Barra do Rio Cerro, on- televisão. Isto para quem nheiro que entra jorran- data aprazada, laraguá dodêneíaa ao .Blt�do, para quiserem colar taxas de de foram apresentadas tiTer teleTielo, é claro. do na Seoretaria da Sul hospedarä ilustres par-suprãr dos mínímoa In- S�úde que procu�etn. a
as bõas vindal ao Des. F da'dispén�áveis em sulfas d�t� cuja nOI muaícípíos Dr. Arno Pedro Hoesehel, Bit' na J:tora do Go- azen . lamentares, que muito tem

e xarópes, o (Posto �e vlzmhos, .onde podem, Presidente do Tribunal T�rn�d�r Cel'o Ramo' Para nAo acontecer o feito pelo Estado de San-Saúde I.ocal, que há maIs tambem, nlo enc.ontrar de Justiça de Santa Ca- dIstrtpulr melhor o dt- que aconteceu em Caxias! ta Catarina.
tarina, .o Des. Dr. Jo.é ============:::::::====.====��==�=========

A'ua', "pa" al,s' ',_' 'J'utD[ida�BS ,raspaD,sávais ��eC:�e�:�:�:80��:���
. do MagistradOS de �anta

A cidade de ia�wuá do ganda com�rcial das casas Catarina e o Dr. Ary
Sul estlÍ sendo invadida comerciais e, o que é mlll, Pereira de OliTeira,

Segunda feira última A JUSTIFIOAÇAo DO lhe sido prometido um'
por uma' onda de guris grave ainda, quebrar as membro do Tribunal de

realizou _ ie maia uma VEREADOR EUGßN10 auxilio mensal de ,Cr$.
que portam como arma �e lii!'1P.adas.. da_ ilumina�ão JU18tiça:t Iõ do sel!lslo extraordinária da VITOR SCHMÖCKEL 100,00 cem cruzeir08 _

f d b
- ,

bl t t ta
'

nOl e, nos lia 8S
1

.

1 t . que, eontudo, só reeebeudestruição a un a, tam em pu Ica, Ja ao res rI s
C. A. B$ependi Terificou- presente egis a ura, em O cldadio. A. lberto até a sa�da do' e,ntão

conhecida por "cérra" ou n�sre durfssimo raciona·
.

d f cujo 8xpediente, além
b I I

.1a'inda, por "schleuder" pro- mento. se o lantar e con ra-
das atividades de rotina, Gt;lewu�h, ra�1 elro, so -

Prefeito Ger,ent, _ cas-
,terllizaçlio, onde foram ' teIro, lornalello de la- sando-se depoiB qualquer

vocando verdadeiro pavor , .

t d foi apresentado prol'eto- . Dado o expôsto, esta os ilustrei magls ra Oll
11' voura, atualo;tente co� reconhecimento, emborá

entre a .populaçao, ordena.
Da hora dos Senhores pa- saudados pela visita ofi- de que concede aux lO

52 anOB de Idade, reBI- ac' enalBem' OI edis Be-
'

-

.

1 à C a um ex·operário, acom- f
Para se ter uma idéia,is realizarem uma vistoria Cla nosla omaroa, dindo de avor em �asas guintes com promessas _de como incoIQodam isses no arseual do "pequeno falando, na oportunidade panhado da justificaçlio, de oolonos n� localIdade

va'gas de ,_ interessar-seguris e, dentro dêlesatguns prodigio" e �liminar a o Wo. Dr. Juiz de Di- a iaber:
�e It�p:ocuzlDho, está 'peloinlort�nadooperári().moléques desalmados, funda - a cetra ou a reito - Ayres Gama Fer- PROJETO 'DE LEI - ImpossI�Ilitado de t�aba- O autor deste projeto,basta dizer que li bses schleuder - -si assim qui- reira' de Mello, o Dr. Concede Auxilío - Ro· lha:r, vítIma que fOI, em na salvaguarda e, no inimpro:Viaados' caçadores zerem, porque essa arma Ary Flaviano de Mac�do, land Harold Dornbusch, 19lJ7, no período do então teresse da municipalidaalheios dão-se ao prazer hem dado dôr de cabeça o Dr. Murillo Barre,to de Prefeito Municipal de Prefeito Leopoldo Au- de, em 18 'de junho 'dede aéertar nos coitados a uma seri� de pais' que Az&v,edo e ,o Prefeito Jaraguá do Sul, no uso gusto Gerent, de lamen- 1962, obteve aprovaolopassarinhos que, niste ri- tem de óuvlr,a l'eclaD'lação Municipal, agrade'oendo, de JSual atribuições, etc., tável acidente.

'

unânime de seus pares"goroso ioveroo, veIll até de seu 'vizin,ho, 'a!ém de a seguir OB homenagea-, .

na remessa de um pei:li-'a soleira da porta .catar átentar/ contra"os foros de dos., Faço saber � todos OI' O acidente, em ,causa
do de informações ao sr .

.

um pouqUinho de comida cidade civilizada,' '
.

Além de Amigos dos habitant�8 dêste Munici- ooorreu no ,oima men-
Prefeito, que' até hojepara a sua sobrevivência. homenageados, das elas· pio, que a Câmara Muni- cionado ano"quando� jun- não dignou-se rêsponder.De par com essa m�di- ses conservadoras, fize- cipal votou e eu sancio- tamente c'om outros ope-A falta da -p'eq:ueua ave da que está sendo pleitea' ram-se presentes as au- no a seguinte lei: rários da Prefeitura, se Entendendo a Câmaraé compensada por aIos da por inúmeros leitores toridades civis, militares entregava ao dignificante Municipal, pelo seu Re-de vérä�deira moJeéagem nossos, que nos fazem ,e' eclesiástioas dos Mu- Art. 1°.) Fica concedi- mister de alargamento e gimento Interno, art. 194,tais como quebrarvidraça� 'constantes reclamações, nicipios de Jaraguá do do 'ao cidadão ALBERTO conservaçlio da ,Estrada de que '�considerar-se-áarremeçar pedras 'nos, te dirigimos utn apêlo às Sul, Guaramiriin e Coru- GNBWUCH um a.xHio Treis Rios do Norte. reousada qualquer iDf<?r- ,Ihados, destruir a folhag,em autoridades ,resP'onsávei.s pá, notadaI:!lente os ,ad- mensal de Or" 5.000;00
ma�ão ,pedida ao Prefeitodas arvo, res frutiferas, da- para que passem a' agir >I

'

á' - oi co mil cruzeiros -, Trabalhavam os ope- l" ,
,

'd 1'"
.

'

,
-

'd vogauos � senentu rIOS
vitalícia'mente, por inca- rárioB perto da proprie- dêsde ,que, decorri os .....nificar: as placas 'designa, ostenslvam�nt�, �o sentI o da justi,ça.',

. cI'dada de 't,ràbalho, em dade do sr. Fritz Engel- dias, ela não haja sido"-"" tiva de ruas ,e I números de acapa� CO� esses abu·' A oração do Ilustre
d

-

b prestada" e, tendo de-de casas, perfurar a propa- sos, doa � quero doer. Des. Arno; Pedro, Hoe- conse.quência de aciden· mann, quando' eBa ou

corrI'do,prà,ticamente, um
'

. te q'uando a serVI'�o da uma barreira qu,e atingiu-_:_------------:-----""---- sc'hel, constituiu-se em 'l"
mês dêsde a su'a apro-M

'

'c'p ll'dade no ano o cidadão Alberto Gne-Pepa, de comovido agra- um I a ,

vaça-o e exp,'ediç'o, al"
de 1937 wuch em cheio, tendodecimento, não tantoà·

sido internado no hospi- sua não manifestaçãoJUNTA DE ALISTA,MÉNTO MILITAR PdI�zsI·saoaodOpbroemSi��:f:add� Art. 2°.) Para ocorrer tal locai, gr�v�mente ie- Im'mePn��ota daeqmUI'IOrecqoun:e��a' despesa eom,a execu- rido 'eie onde veio a'sair" ...COMPARECIMENTO DE 'RESER'YISJ,AS (solicita-s'e) TmraisbUanoa,lpoddeerJJuU'stdifc�ário ÇãpO dda, PEresentt� lei'aufitCo� sôm�nte muito tempo quiz
_ sab�r, t'f�ocma0S'einfpoorr-, ,

,

o. o er xe�u IVO
. depois, completamente maçao, lUS I I .

'

" 'I - Solidui-se o cómparecimento' nesta Repar- que representava.'
"

rlzado a.abrIr o crédIto impossibilitado -Rara o todos os tft-ulos a a\>re-'tição, do's Reservistas abaixo relacionados, com pos- FinaHzou' o Des:' Arn,o n�cessárlo, por oonta (10 trabalho, passando a vi� sentaçio dêste. proJetosivel URGeNCIA; de parente ou pessoas que saibam Pédro Hóeschel o seu excesso de arrecadação 'ver, desde entã,o, pràti- humano.. que vI�a reco-infó,rmar sobre o paradéiro dos, mesmos: di'scurso, dizendo que do corrente exercício calQeIite c:le favor, encon, nhe�er os, serVIços de
i, ' '1) Erich Storck - Rio da Luz, km. '20; , re�o,nava de�ois de 21 ,consignàndo-se nOB, or- trando-sß hoje, oomple- dedlcaç�o .e lealdade à

2) Gabriel Steileili ..:_ Garibaldi'; ,anos e querIa renovar çamentos. �uturos a ver- tamen.te sem recursos causa publica.
3)' "Hartwig H�ckbarth -:- �ua Rod;HuffeJJuesller;' a certeza d� que" se�- ba espeCIfIca. para ,enfrentar os pouêos Requer-se ur g ê n c i fi4) Martim Konell - Bstr. Jaragua, esquerdo; pre, onde est_Ivesse, se,rla Art. 30.) Esta lei entr.a- an,os"de vida que ,ainda para a tramitaçio do5), Morais de Goes � Vila. N?�a, km. 2; o et�rno amIgo de Jara.

'rá em vigOr' na data, de lhe r�stam. presente projeto, de lei.6) OlMo' MeDel - Estr. ,Rlbenao Cavalo; , gut· C m'fv 'depois'de sua).publicaçäo, revoga- � Apesar da proteção Sala das Sessões, 16,1) Ori�valdo L�z -'dRu.a l'hMald' Dle906d29,ro s/n. visita�
o i�Jma�ras indús- d$Bt aás. disp?sições em 'qu� as lais dlspe�8am de' julho de 1962..Jarllgua do Sul, ,t6 e JU o e .

' I'

trias"" retornou à Capital opn r rIo.
.'

,

'

aO,8 óperári08, 'o aClden-
MANOEL CARVALHO LOPES 'do Estado, domingo à ,Jaraguá /�o Sul, julho- tado .não. �ecebeu nem, Ass; Eugênio' V. Sc"m�olcel

, 'Cap. Del Da pR I,' " noite. de 1962.' ; uma Indenização, tendo- 'vereador

dadelre batalha pare con

seguir a manutenção, den
Iro do orçamento para
1963, das 'verbas índís
pensáveis para o desen
volvimento do norte cata
rlnense, que tão bravamen
Ie está representendo.

GRmARA '·mUIl16JPAb"

. 'NOTI,CIAS ,M I LITARES, '

';

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A garotinha E] i a n e,
.filhinha do \

casal Olaír
, Rodrigo' Nicohizzi;
- o sr. Claudio Stulzer,

residente em São Fran
cisco" do Sul;

......._,-----------= - o se. Mário Mül1er,
nesta cidade;
- a sra. Lídia, esposa

do ar. Hanz Bsver, nesta
cidade; "A srta. Marly MaUsr,

-::- a garotinha Tânia nesta cidade;
Mara; filha do sr. Veri- '- o sr. Guilherme Ele, brasileiro, solteiro"
diano dos Reis, resídente Spengler;' operário, domiciliado e

. Curitiba, (Trensp) - No-
em Corupâ; ,

- ,o SI;. Delfina Ra- resídenre nesta cidade,
va, modalidade de "conto"

_ Osmar Bortolini, fi- dnens, residente .em Rio filho de Vitorio Pedrelli
ao que parece, foi eplíce- lho do sr. Arthar Borte- Cerre; e de Paula Pedrelll,
da em São Mateus ao Sol, lin]. "--: o sr. Alnoberto Ela, brasileira, solteira,
no Inlerlor doEetado. Anuo- Hinsehíng, residente em doméstlca, domiciliada e
ciada

.

a exibição de pa- Blumsnau ; residente em Nereu Ramos,
raquedismo,

.

por alunos da Islo !aconleceu 18'ma - Edson, filho do srJ neste distrito, filha de
Bscole Santos Dumont, de 'U .,

Manóel Albino Duarte; Antoni Bressani e de
Porto Alegre, um "malor" MACAU, (RN), (Transp) 'Maria Raux Bressaní.

- Margit Mey Odebre-v do Bxército ,ficou durante - "Tenho a honra de di- éht, em Rio do Sul;vãrtos dias no melhor ho- zer ao povo que, dé todos
tel da loceltdede.cés expen- oe prefeitos que passaram r: a sra. Yolanda Wi-

.

aas do Município, prepa- pela Prefeitura de Macau, lhelm Dríeaeen, esposa
rendo a grande apresente- o que menos roubou fui do ar. Nelson Dríessen,
ção. No dia marcado, eo- eu». Estas foram palavras nesta cidade.
brando ingressos á razão- do prefeito desta cidade,
de 100 cruzelros, o "ma- Vénancío Zacarlas durante
ior» conseguiu vulrose fé-. comício feito em, p�aça pó
ria, mas es paraquedistas blica.
não apareceram. Quando
Q "elícíenre" oficial preten
dia deixar o campo, foi Vend'e - se
levado até a Delegacia de'
p:olicia. Chamado ás pres: Uma colonia de 120mor·
sas o promotor·· publico, gos, ludo mata virgem com
fez ver qo empresario que diversos silltos C/água; a
seria possivel conlornar a ferra descaQstJ à 30 anos,
situação - Q povo se mos- com boas estradas.
�rava, .ªgressiyo - �om o laf.ormaçõts com Da.Maria
�epóslto �m Cartório da Pirocchlo: Defronte o Oru-
Impo.. tanclà arrecadtJda

.. po Escolar de CoruP6.

------------------�I

,u'ClRflO DO' .POVO II

(fundação: flrturmüller - 1919)

r Emprêsa Jornalística
, "Correio do,Povo" Uda.

• 1962·
u

Diretor
Eugênio Vitor 5chmöckel

, AssiNA'YURA:
t\nual , • • • Cr$ 350,00
Semestral • _, • CrS 180,00
Avulso. '. . • CrS\lO,OO

� .
,

, Dia 24:

ti' J '. •

•
'

fF::::::::::::::::::::::::==::::r:-:--·::::::::::::::::::=::;:::;;::::::-J�::::::-.::::::::..'i\
II DI,' \ ,ElItE IAlUflW!NN ii
H niiDIVO VI�URGIAO· iIII 'iEdital n. 5.327, de 14·7-62 !', Formado pelas' Faculdades de Medicina das Univer- ii
! "Iuvencío Pedrelli e I' sidades de 'Colónia (.A:lemanha) e POrto Alegre II

Ana Bressant I li

I, CIRUR01A - SBNHORA:S - PARTOS - CRIANÇAS B ii
I, CLINICA GERAL I!
I ii
II ' Longa prtUea em Hospitals Epropeus II
II

.

� Censultório e residência: IIq "

i' Tçl. 244 - .Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
II CONSULTAS: t,1!I I
ri Pela, manhã: das 8 1/2 ás 11 horas III

, II

II Pela 'tard�: das 14 �/2 as 17 ?,2 horas II
II At�d. chamadOs,tambem � Noite Il

Edital n. s.sse, Q� 14-7-62 \b:::==-----:":t:-=====:::===�=:::P

gi����� �:ii�E,o;;�� r�·;1·�··t·-::o�:···r··
..

"·1:
..

0······· :
..

;X<i'lar.zx···z··
..
·
..

arl:·S
.. ·· ..

fde Iolnvllle. , P. V",' I'! L ' :

Lourival Lino Soares ê � �
Guiomar de Góes � , V END E D I V E R SOS LO.TE S ��::.Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, domiciliado e NE STA C I DA D .E, E M A I R
residente em Iolnvllle, n/ �:••lEstado, filho de Lino

11
Casa de Madeira e 1 terreno c/l.250 ms2; JFernandes Soares e de 1 Propriedade na cidade com 2 caIaI!! e 1

�::lHelena da Rocha Soares. morgo de terra;
ela, brasileira, solteira, 1 Casa de Material' com 1 morgo de terra;doméstica domiciliada e ß.re!idente' Desta cidade,

I:
J. Ca8a de M�terial com 1/2 morgo po n t o gfilha de Pedro de Góes: para comércio;

�e de Cristina da Rocha
. 292 morgol de �rra próprio para banana, •

. � '4 r klo ,.dil!tante da cidade, sendo mais :'
Bdital n. ó.ã29, de 17-7-62. � da metade mata '\'irgem; ,

••�.l
�:::::.

1 Cssa de Madeira, estabelecida, à Rua JRolando Homburg e
NOTa, em. Guaramirim;, :::.)Rovena Schulz

1 Casa de Material, em. ótimo estado .de
Ele, brasileiro, solteiro, conser'Yação, estabelecida à Rua Emilio

�::.marcineiro, domiciliado e Stein, nesta cidade;residente em Rio Cerro II, 1 Casa de Material com 3 morgos de terra�

'iHoesté. distHrifo, b filho dde eltabelecida à Rua Rudolfo Hufenu8ss1er; �
enrIque orn urg e e. '

. I :
Elsa VolkmanD Hornburg. �:

1 C�sa de �aterlal co� 2 morgos de terra,

�JEla, brasileira, solteira,: estabeleCida à Rua RIO Branco, :
d é t· d

.

'I' d
•

,
,

•

om S Ica, omlCI Ia a e e:·.··.· ..·'r·.··.··.·'(!I·A·.· ••·�=··.. · .. ·.··..··.··.··.·.� �t••'r.":t �, ••••••••�Qresidente em Rio Cêrro II, '

neste distrito, filha de Er� ,

-

.

�'vino Schulz e de Herta
.

Strelow Schulz. �•• Reinoldo lIu••••

II ADVOQ�D. !,

Dr.. FraDeise� Antoaio PiedoDe" " I

:M:2.DICO ,

Círurgta Gerál. de .aÖu!tos e crianças - GU
mca Geral - Partos - Operações -

,
.

Mo�éstias 'd� Senho�a8 e 'Homens.
Espec/al!su 'em doenças de crlança.s

Atende no HOSPITAL rDOS FERROVIABIOS f

(Cl;uá: Hrusehka); das 9 as 12 hs. HOSPLTAL'
JESúS DE NAZARÉ das 1<5 as 18 hs.
COB.UPA,. - 8,AN�A CÁlrA_J[NA

� ..

' '.' I

'I '

.

CORREIO DO 'SABADO, DIA 2"-7-1962

"

, Fazem antis amanJi'ã: Registro. ' Civil
, I

BNDBRBÇO�'
Caixa Postal, 19'

I\venic�a Mal. Deodoro, 210
'Jaragua do Sul » S. Catarina

° sr. José Ersch�ng, Anre,a, Müller Grubbá, Oficial
alfaiate. nesta oídade ; do R e g'f s t r o .

Civil d�
.;_ O ,menino José 'J, I (l. Distrito da Comarca J a

Braga, filho 'd'! er. Lauro (ag,uá do Sul, .Estado de
Braga, nesta öidade ; .' Santa Catarina Brasil.
- a sr!a. LU?ila, filh.a '

Faz saber que �omparece.do sr. Joao Weller, resi- ram no cartório exibindo os
dente em, Itapoc�zin,!Io; 'Gocumentos exigidos pela lei
, -:- o 'Sr. Jo�e Muller, afl,m de se habilitarem pararestdsnte em Ocrupä, ' ,

casar-se:

_Aplicou" II ·�'cont�
'do paraquedismo ",

Dia 23:

o t1F. Harry Buchmann,
nesta cidade.

Dia 25:

A sra. Alice, eflpot'la do
er. AIYaro Dipold, reai
dente em São Francisco
do Sol;
- a sra. Onéli8 Horst,

esposa do sr. Roberto
M. Horst, farmacêutioo,
nelta oidade.

Então, o "major» apresen� ;;============n
tou 3 mil cruzeiros. mas,
diante da reação dos pre'
sentes, resolveu em puxàr
mais 45 mil que ,escondia .

nos bolsos e como ainda
r.eclamass,em, terminou por
entregar ,mais sele mil.

Dia 26:

,

- a Ira. Elida, esposa
do flr. Udo Baoer, nesta
cidade;
- Humberto F. Rubini,

filho do sr. Vergílio Ru-
"===========

bini;,
• q! - o jovem Mario. filho

I I· do sr. João Weiler .. resi·
,

• �D R. J'O R N 'SO E LT E R deDte em Jaraguàzinho;

I
'

� Luzia Nicolini, filha E ,para que chegue. ao coe,I qRURGIAo DEHT/STfi .1 b d d d.'
, , âii do sf.,Julio Nicolini; n eClmento e to os!man el

!. ',; , '",. M'6deróíssimo "A/ROTOR" <l Mara Corr.êa flh passar o presente edItal q�-

, .'I�' � "'''-''' .

J' da�ra. Doraey Co'rrêla :' será, publicadtoó pela dimprená� -:'" Redflz ó tempo "de tra'ba Iho- P d C r sa e em car no OD e ser-
. e ro o rea.

atixado dUlante I< dias .. Si
,

,
'"
e ',�ume';1ta� ?

.

conforto, do CLI�N��." - a sra. Aliança Sehio- alguem so�ber de �lgum ÍI_n-J I r. CLíNICA í...., CIRURGIA: _ PRÓTESE
.

chet" �m Ne,reu Ramos;. peEiime�to ac�se-o. para 0S
_

'

I,,'
- O sr. Alwino Modro, tins legais.. aI__"__ ll_r_ 1B_fii!llE ... 1!"!lI! --�

_ ._.
,R� X

,

nesta I�:t:d,e�ilha do' sr. �UR�AMg��;rG,RUBBA II" FOTO �IAZER.A'
__ '

f,

'

C o�nsu Hó.rio,: ',;Av.· Getulio Vargas, ·l9�.: •
- '

�

. ;" • '. '.
.

. Bertoldo ,Panstein, re�i- DBPRONTB � P�BPBITURA - JAR.AOUÁ DU. SUL _II. <. (.�nexo :;_ao DépÓ�ito da _Antarctic_9 J

!ii? '

e �� ..
- a sra. Herth� Hardt orrem o ovo , FilmeG e Material F�to - Aparelhos e Aceesórios

,,'

...., '
•

I Lopes, esposa do sr. Cap. um jornal a :
'

A pedido. at.D.d. Cz 'domicilio ta t�m
'

:

iF�:-.::::::=:::::::::_�·::;:::=::::::=::::==::::::::::::::;::::::�.::;::::::::=:::=� Manoel. Carvalho Lopes, serviço . do 'pbvo' a_iA' local1à�e8 .viziDhaa "

I! II) r >

(.

,�'01lIi n d (()'. G tal S c Itn o II'
nesta Cidade.

ti- -- - iIIi --Ci- I E ... 2!fi8

,ii
. ,'.0 \lJr. .

. ". . li.......,._"", ==:
, '

" _, .""";,,.,..1Comii:io, com arrua�as:
"Iii: CLfNICA �a;=�:-t1a GIRURGIA.III Jl))ro IW1l1lrmO, lar.reto �e iztve�b.1 "Ladrão!� �drãO!'!

.

I �.' .'
,

II II
..

,I ,CURITIßA, (rranspr�s)11 Àv. �arechal Deodoro,'58� - JAR�OUÁ DO SU�N II n-
'

II
'

•••• "••8 '·11 'iii �ai�::n�Ç��a r��!:ra�� c:�I� .
\'...

Defronte a IgreJa I

MatrIz.
:: li... -.

1111 n .' III di�atl!ra do sr. Moisés�..;,._-------""----_..,---_...._---_·_--�-_·_.---7 ii
"

I I Lupl·on· • degen"rou em'con'-��-----" •__•••_...__�_.,a"I_. ._..._ •••__ -:-- • �
III

� .

7 1W

,

"

"

'.
.

,

. ,I.
'." Oom' escritório nésta, cidade à' Av. Marechal Deodoro

I flifO,. Quando, o sr� ,LupioD
,

\
' ',' ,-

- _' ...
, ." '., <

"'. .". ' ocupa.va o microfone, sur-�1Dr:jWáldexniro Mazurechen da Fonseca n�. 1�2, para :melhor serVIr seus chen tecs;- gh'ãi'fl protestog"e"gritos"

.

C&S..!l. 'D,E tiI.&UDE, '" mantêm' estreito intercâmbio' judiciário com os Escritórios I de "lé!drão! ladrã'o!"· Par-
r"' '.,..., " ,- li tidáriO daquele político" Rua ,Presidente E:pitácio Pessôa N'. 70� de AdvogaClll D:ß.. HERCILIO AL�XANDRE. DA ILUZ, II reagiram, "

registrando-se'(antiga residência de',Emanuel Êhlers)' com séq.é· em -J:óiny,ple e S'ão Francisco' do ,Sul;. está. ,em': '-I choques. �ntr� �opulares:
. Clínica, geral médico - cirurgia de adultos e: crianças, .

. - .'
b'

. '.
.. ..

I C·
' A PolICia mtrevelU, haven-

_ Parto� • Diathermia Ondas curtas e Ultra-cUrtas condu;oes de, tarn em, açeltar causas para ;a�ue ,as
.

0- m do _�v�rio�" fer!d�s. () sr.
_ 'In4utot�rmia :. Bistur�Jelétricq . F{�ctrorcauter�zaç�o marcas, sem maiores onus para seus, constituintes. "

,..

.

II LUp'lon fOi o,brlgado. â re-
,

. Ráios Infrà.vermelhos e aLúis. "1
, ,

>. .',:
'

,

' ,"" III fuglar-se numa propriedade
.. • !is' I • �i II M$K �, PIlEi • próxIma do local.

Depois, foi 'o· mesmo
conduzido a esta 'CapHaJ,
'para outras p.rovidências,

SE voci Jara
guaens. 'é MÚSICO,
não deixe de insore
ver-se na Sooiedade
de Cultura Artística.
Ela neoos'sita do
ooncorso, de todos
para, projetar B cul
tura de nossa terra.

o sr. Ancelo Torioelli.
nesta oidade.

Dia 27:

, �

Esoritório ao lado. da P�lfGiturâ'
.: J�RAGUÄ DO SUL

, ,

'), ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,EQital ',de Citação' �

,

':);! � r i.
. ' ..

.

O 'Doutor Ayres Öáma Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comàrcá de Jaragüá do Sul, Bstado
de Sitnla Cetartne, na forma .da Lei, 'etc.

,

"

FAZ' SABER a todos que o-presente edítel, com'
o prazo de i,O dies, virem, ou' dêle conhecimento nve

: rem, passado f! re'luerimento da, firmd Cla. Jordan de
'Veículos,�pelo mesmo' clre a' JOSB DA ôILVA, bra
sileiro. :l:asado, .comerclante .... residente nesta eldade,
CQm domícllíö- em lugar Ineerto e .n�o sabido, p,ü,ra' com
no prazo legal de vinte e quatro (24) horas, que se

contará 'aRos o: decurso do prazo acima referidQ,
pagar, a importância de

,
Cr$ 932.250,00 (novecentos ]

e trinUt e dois mil, duzentos e clncoentá cruzelros],
ou não, >O Jazepdo" 'nomear bens à penhore, sob pena
dalhe serem penhorados tantos bens quanroa-cheguem
"e bastein .pare 'o pagamento do princlpal, acrescido
de luros, honorários edvoceuclós e' cus:,ás, ficando,
'outrossim citado pare J�fetué;lr' contesta,çiio, no decênio �

legal, e demels têrmos e aros da açtio executiva cuja
petição é do seguinte teõr :

.

PETIÇÃO: Exrrio. ônr.
, Dr. j'uiz ;de, Direito' da .. Cowarca de !aragtiá do_ Sul.

,

Diz, ,CIA. JORDAN ,PB VeiCULOS, firma estebete
cida na cidade de ' [oinville, à �ua Abdon Balista
Ô. 313;' r,é'pres'entada:;: por ''Seu Diretor Pellàto: [ordan,
por seu bastllnte procuredor, advogedo abai-xo esst,
nado, que ,é credora de 10SÉ,. DA_SILVA, brasileiro,

, casado, comerciante. residente nesta cldade eComerce, iI.-..--------�-.-."III!IIÍIII-ÍÍl..
mas de domicílio atua!' lgnorado, da importância de

t
' ','

Cr$ 932':�fiO,UO (novecentoaje trinta e, dois mil, du, ;, ''lf)aAksagc..nlg
,

zenros 'e ciDÇ..oeola '.cru�eiros),· repreeentedos pel.�·
duplícetas ns. ,W /218/ 1 �1 4, 2, '2A, e 3A,' no ' valor d� ,Tie( erschütl�J!t: teilei n wir allen,Çr$ 155:315,00 ,(cento, �'cincoe,ntll' e cinco mil, tre-

unseren Verwandten, F r e ud e n und'
, zento� e si.tentll' e cinco cruzeiros) , tôitas

.

aceHlIs e' Bekannten den, Tod anein liebe Gaffe, unseren
venc:idas, 'Córrespondendo a venda o prestação sem lieben Vater, Grossvater und Bruder
contraIo; e; mlljs despesas de protesto n,o valor de
Cr$ ,520,00 (quinhentos e vinte cruzeiroI). O devedor
JOSE DA SILVA, al1f�s mesmo de venéida a primeira
pas duplicatas, fugiu desta cidad� e Comàrca, Istando der am 25 Juni, im alter von 56 Jahre" 7, Mo-
atualmente em lugar incerto e n�o sabido, conforme na te und 16 Tage, verstarb.

'

,

se infere da Certidão do Snr. Oficiol de Justiça, junto Die Trauernde Familie dankt �uf diesen
à presente, e extraída dos autos de outra ação en- Wege herzlichst allen b�freundelen Personen
cutiva, promovida nêsfe juizo COlUra o mesmo devedor. und Na,chbarn, die Blumen und Kränze schückten
Assim sendo; já que é impossivel �fetuar-.e li cobrança und den Verstorbenen zu seiner letzten Ruhestatt
clo débito �elos meios lImlgáveis, quer lJ peticionária, begleiteten É um vermifugo barato, faeil de aplicar, não

promover o processo executivo, autorhr.ado pelo Arr.1 Ganz Be80nderen Dan k sprechen wir é venenoso, ·di�pensa iejum, etc. Os senhores só te-

298" XIV po., Gódigo de Processo Civil. Ptlra a con� Herrn Pastor Ghering und Dr. W. Mazureehen. rão maior�s benefícios, usem um vermifugo para séus
,

cretização do processo, REQUBR�SE, sejam expedi- J' d S I J' I' '96G1
\ porcos.' � .

dos EDITAIS de citaçáo do devedor JOSÉ DA. SILVA,!, araguq ou, U I I &. Aqueles qu,e estiverem interessados, pOdem
incertos na imprensli local e Diário Oficial do e.rado, DIE TIAVEIIDEI BIITBllllEB':IEIf comprar na Associação Rural o remédio. ..

parci �qu'ê "águe em 24 (vinte � qpatro) boras o mon- Se d�sejarem algum esclarecimento, venham aré
tante do débito, despesas de prot�sro, custas judlcillis

• ..1Ii o Bscritó'rio da ACARESC; daremos tôdas as infor-
e honorlirios aävoclllícios, na base de 20 por cento· ,. _.

mações necessárias.
"sôbre' {) �olál �p�rll�o, QU no�eie be.ns li .�en�ora;, Metalurglca Joao Wlest·S A Não tratem os vermes, mas sim, seus porc,os.
e, se assIm nao oftzer, q,ue flqoe desde Ja, Citado,' , •• B lembrem·se, quem trara vermes, terá muifo
da penhora qué se proceder em. tantos beJ;ls de Ia.; _ _

prejuizo e na certa . ...:
' TO

propriedade quantos blistern e sejam necessários ,à EdItal d. CODvocaçao � A4J&BESC
�execução� até fin.!'1 leilão e prllça, e, para conrestar a

Conviddm.se os senhores acionistas para se SBRVIÇO OB BXTENSÃO" RURb.L� �

açãÓo querendo. dentro c;io pr,azo dll lei, prosseguindo- reunirem em Assembléia Geral Extraordinária às
se nó feito a sua revelia, em todos o� rêrmos dll

n d f 15 horas do ,dia 3-1 de julho próximo, nB séde, àpre�enre �ç�o: �eq';1e�-8e, ,�mesma orma a citação Aua ExpediCionário Antonio Carlos Ferreira, n. 10ã,da mulher do, devedor ',JOSç; DA SILVA, caMO a pe-
nhora venha a recair, em bens imóveis ou em direitos afim de d e I i b e r a r sob r e a se g ui n te

a êles relativos,' presseguindo-se no feifo como ,fôr _ORDEM DO DIA:

de direito. D'le A. �sta com os inclusós 'documentos. a} _ Apreciação e deliberação da substituição
,Dá:-se. a."çausjJ_.para .. os, efeitps fisca!s, o valor de do Direlor-Secrerário.
Cr$ 932.710,00, juntando-se a prova 90 pagamenro Jaraguá do Sul, 13 d,e julho de 1962.

, da taX'a judiciária .. Nêstes Têrmos, P. B. Deferil1umto.
-jarag,uá do Sul, 2 de maio de 1962. (a) Nurillo Bar- Metalúrgica João Wiest S. A.
reto" �.� Azevedo.) Advogado. (colad�s ,eetllmpilhll.s João Wiest - Dir. Presidente
:estadual� no ,.valor de Cr$ 42,00, deVidamente inutl- I,
Iiz;ádas). DBSPACHQS: "Cite-se, por edital, a ser.

. ...__ .. _ ...._. ,_..
.
__�publicado na. forma da Lei, o Ex�curlldo, tudo con- (f---:--·---------· ..-----------·-Q:---·---,l

,'forme requerido na inicial. Prazó, 30 dias. Bm 4/1/62. li

n �.Ur' u f"'�' II Consultório - "Rua Preso Epitáeio Pel!lsoa

(a) Àyr�� G�ma Ferreira de M.ello. Juiz de Direito. II 'r UI O' Drnan O' : 'IQC Dr II
Das 9-12 e ßaso 15�18 hOFas. -7 Fone, 384.

�. �

.

"Em vtrtude do, que fOI expedido o presente II'. ,li O li, II �...,;,;;;;;;=.....Iiõõõõ=õiiiõii=��...._l&õii__..... .....--·�>�
editál, qué será afixado no lúgar de costume e publi- li' Cirl,.lrgião Dentista II

'i � éaäo' pa'forma da lei. ' Dlido e 'passado nesla cidade !! ii Viaja a.'.,de Ja'élguá do. Sql," aos. 5inc9 dias do m�s ..
de jlillho ;, Comunica 8 seu8 cliente8 que 8e acha II

�:do ano de !Dil novece_nt�s e:sessenta .e 'dois. Eu, II·' estabelecido ,em suas nOTa8 instalações li omissãö. .'
soluvel para. o BrasilAmade�:�a�fpd; ,Escnvao,:o s�b�ct�v�; (a) Ayres ii .

'à Av. Getúlio yarga8, 170 - Ure ,
'

,G,atpa Ferr�lra de M�lIo: JUIZ de Dlr�lto . A p_resente :: (ao lado da Sapataria Freibel'ger), ti d R f RIO (UPI)':_ Na pró-
copia confere com o orlglDal; c;1ou fe. ., li

"

,

'

, )i a ,e.orma xima segunda. feira 'o IBC
- Jar,agu'á do: Sül; fi ',de julho ,de 1962.'. �::::::::::::'::::::==:::======;::::::::=:::======:::::;r \',. ',,- e representanres de firmas

\

',. ,
.

'

,

O BsCrivão· AMADEU MAHFUD ,Ag rarla· indusrrlais assinarão con-
'. � li'

.,.
vênias destinaäos a 'ins-

=======,==;=====,=i========"""""",�"",,,===='==',� A,'.pO,t,hek,e, "S'chuI�", talar ou ampliar fábricas
. BRASILlA, (Merid.) �

Ao chega,r d'e,São Paulo �e. café solú.vel ,no i>aís.
� ... . informou o sen�dor Padre Várias firmas de S. Paulo

,UMA' PRÓPR"rEDADE" 'COM 1.200 MORGOS � M',EDIKAM'0NTE\ UN'D PAnF'o<iMERIEN \, Cála�aDs,,(UDN-SP), Q.ue e Parana fqram c1assifi-
.cONTENDO A:S" SEGUINTES BENFEITORIAS: ,�, _" , c... ,

. K."
{

> 'ii Cómissão Especial' de cadas para ii operação.'
"Ii "b I'" 1'00'0'O'

.

-
.

'"

"d' ";_. �.�'
'

,

0"5\ Symbol de� Rechtschaffenheit, des Reforma Agrária, do Se-
.' anana. cOm . ", pes pro uLoI'Veui; '_.... . '- nado Federal,. viajará,

" :.', ��5.', ufo"rgoB.:(íe�a,rrozel-f.a, plantâda;.- ,.;' , .;,
.

Verrrauens, upd der,Dienstparkeit, die Si� �enti'o de di�s, para�" a
.

.

am besten zu den geringsten Preisen bedient. ' .

. 36 mH<metros de 'Vahofs para atro'zeira; • �. ,

� .' ,r, .'
,

.

Bahia, Pernambuco, Pa-
"

' ',;1 estrada no ·ter:i;'enot com 2.5011, metros; ralba, Rio,Grande do Sul
L 250 'P'és ,·Q.é.':'árvore,s .fru, �. ii.eras enxertadás', ,e 6uallabara ..Os membros
",.

.

'F=:::=:::::.-:==:.-= __::::==:=.::-..:::::::�-:::=::::,_-::::;=::.-::=:=::::::�� daquele órgão' tecnica"

r, ',cilisas de móraäia; ", .' ,(:i. . � li. ''i<I:& Já ._ a'� I' a'
"

.:.�.R' lo'.; ••• II permanece�âo dois
.

dias
l'lP'al!�p: todo cêrc�do (inclus!ve". aqim.ais); '�7"

:1 fIII. .. � tIIS , � � !li .• 11" em cada CIdade.
,

12 '1
�

d
' .. . '

, II, I, I .-

Á'"
' li "4 "�,

"

�'
1 1;111, .pes .... e�'alpl,m, ,. ,�,' ii" .

-.' JAR�GU 'DO II ......,_,,.'� •.
� �"�f':" "'"

, 1, ba.te.àeir� -Ino;',3 • com mO,tj9r; II,·
I .

II Essa. vIagem .

OI pro-
- '''2''Qarroças.,' j.;,

'

'.:li"
.

'U�" .. -Medic.atnento�1 8. Perfumarias �,11 grarhjlda"fl fim d�"que os
" . , , li

Iol
" • I li. senaubres pudessem sennr

!

' Ferrament'as, 'rati·éhos" 1�1Uíta mata virgem Ir Símbolo d�1 J:lone.siid'ad� I! o problema','em toda sua

etc., localizaöa em estrada federal ..:... ,melhores, It ,! ConfiaíJ,Ça, e �f;este�a' "'.; . li pl�'pUud� Rara· post�rior-
Ínformill;ões' oa$, Lojas DOOAT ',-,!l ,'A que ,melhor lhe ahmae ,I II mente, elaboral1em o rela-
com ,Vitor Zimermann JARAGUÃ ,DO SUL' d ",' e pelos menpres, preços <., �i tór.io q�� en,çaminharão

11 ======='
','

I
. li.

• "' __.. ._. ...... ,..;_.lt ao plenarlo do Senaqo.= ��---- --_ __._---.__.--------__..---=-"� \ j
,

""'" I. 'i.' l t t
'

POVO

Profundamente consternados comu
nícamos a todos os parentes, am lg o s

'

e

conhecidos; que foi da vontade do' Todo Po

Id�roso, chamar para, si" no dia.�5 d� [unho_de.
1962, o nosso amado eapôao, pai, avo e irmao,

Rudoifo · Z��troYJ '

a idade de �& anos, 7 mêses, e 16 dias.
Nosso mais sincero agradeoimento a

todos que nos confortaram. no 'duro transe,
que nos enviaram telegramas, cartões, corôas
e flôres.

.

Em especial agradecemos ao S1'. Dr.
Waldemiro' Masureehen. aos vizinhos I' e ao"
Rev. Pastor Karl Gehring

.

e às bondosas ,

pessoas que nos honraram' da acompanhar
, o que-rido falecido até a Bua última morada.

,

,Jaraguá do Sul, julho 'de 1962.

. OS ENLUTADOS

, I

Vva: Jany Zastro .

,

Julio 'Friedemann e Família
Ingo Klitzke e Familia
e Gertrudes Zastrow.

Rlidolfo Zastrow

.;

. "

'.JA.RAGUA DO SUL

'/

AMIGO AORICULTOR:

,
Gaste comida,com,os porcose�ãr{com'osvetmes_,

.

T040s aqueles agricuVores. que criam porcos,
queixam-se de que .os alimentos (milhó, eíplm, farelo,
etc.) estão muito caros' e que o porco não tem prê-
ço bom.. ",

'

Está certo. Sabemos que 'criar porcos hole em
,

dia, não é dos melhores negócios.' 1

,

Porém há u�a maneira de fazer-se a criação
'dela qual, se pelo menos não há grande lucro, tam
bém não haverá, prelúrzo. E a seguinte:
'. 'Se de 4' �uilds de milho dado a um porco

(calculado o kg..em 21,00, teremos Cr:$ 84,00), 2,5kg �é aproveitado pelo mesmo e 1,5 kf. é pera os vermes.
Ao prêço atual; seriam 31,50,jogados tora, .'

.

.Desra forma, a êrfação de porcos só poderé
,dar preíutzo. Imagtnem em um ano, quente comida é
dada .aos vermes, o que quer dizer jogada fora.

/

É prelulzo ,cert9. Então, porque não �m'udarmo� esta,
si.luação?$E tão faeil, senão vejamos. Com o uso
periódico de verrnífugos, acabaremos com os vermes
dos sutnos e tôda comida dada, serzi aproveitada'
para crescer-cu engordar os porcos senão oe vermes.

Existem várias espécies de remédios tais como.
,/ NegLiv<)õ, Piperazioa. Fenotlazfno, Fluorel�

, de ',só�jo, etc. , .

DeVido"as pequenas quantidades dadas, todos
os vermffugos são baratos.

Por 'exemdJo:
-

,

O uso da 'Fenotiazina' é feito da seg:uinte ma.
neira:

Dar o vermifugo de 4' em 4 mêses para rodos
os animais,' nas seguint.es quantidades:

Porcos até 11 kg. de pêso - 5' gramas.
De 12 a 25 kg. de pêso - 8 gramas.
De 26 'a 45 kg. de pêso - 12 gramas.
De 46 a '91 kg. de pêso - '20 gramas.
De 92 kg. de pêso para cima, 30 gramas.

\

ESCRlTÓRIO LOCAL DB

Dr. f8rnàRdo ft. �prinl1R8nn
CIRURGIA DO KSTÔ�.A.GO

VlttS . BILIARES, INTESTINOS.
. CIRURGIA: DE SENHORAS.

Diagnóstico Preeoc. dó Gucer III se"orll
-

�
. j

.
\

Fábricas de c_aié

Larànjeiras" Peceg,ueiros,
Kaliiseíros, Macieiras, Ja
boticabeira"S, e"te. Ros'ßiras
Dàhlias, Camélias, Coni
f�ràs, Palmeiras, etc., etc.

�
�

...

PEOA,M CA1;ALQGO.,
)' ILUSTRADO

\,

\..
.... '

.....

'Leopold(j Seidel'
i...;. CORUPA' _
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I NEM TUDO ESTÁ' PERDIDO... Doutel define posiçDes o �=b��;tg�'"l: �afu��TraD8�r. "A Noticia" 12/7/8!
'

P T,B b'l' ará criminalmente "Fõste excelente, Que Deus te pague", Resp�n-
,

....
" responsa IIZ

'deu o cantor: Quando Deus me paga, o oalifa'Em 30' de junho último Dessa madeira a oeor-
A 'I da tnelstêncla de Andrade acaba de di. de Deus, é po� teu intermédio. "Foi gratificado

'

..

11 A' h h -
' respel o

"

G' '100 000 d h '
,

o sr. Arthur Mu er, r�nCla c egou,ao con e
de cer los setôres polítl- rig!r ao Dr, Acaclo an- com . Ir ans,

,operãrio de Laboratõrio c�mento dos dl�eto,res, da cos ein confundir o trabe- baldt S. Thiago. ch�fe do x X XCatarinense SIA, após firma que, �Ol �ua vez, Ihismo com ideologias Departemento Iundlco doreceber seu envelope com mandaram, I�edl�tamen- extrerntstas de -esquerda Partido Trebelhlsta Brasi- Se o homem de sorte cavalgar o vento"o pagamento 'm e n BaI, te, ',um funcíonärio cate- radtcal, está o PTB cata- lelro em ôante �atarina, para fugir de sua fortuna, sua fortuna caval"dirigíu-se á casa com,er- gorisado en�ender'Be �om rtnense empenhado em despacho que esla vasado gará O raio e o seguirá até lhe ser entregue.
cial . do sr. Brandino- o sr. Brandino �ramI� e

fulminar tals acusações nos seguintes têtmos: (P r o v é r b i o A r a b e).
'Bramig, no final. da . rua entregar-lhe a ímportän-

"

, ,'Dr. João-Oolín, a fim de oía das compras daquela inclusive com,' medidas Acãctc Santiago '-
_ x X xefetuar .o pagamento de operário.

, , judiciais, É o que 8�, CO!'!- Florian6polis _sua conta de tomeeímento Quarta·Felra, dIS 4 ,de tim no despacho telegré- Intermade campanha Julgava-me. infeliz porque não tinha sa�.
� naquele armazém.'

, julho, porém,. para SU!- fico, via "Wester" que o movida lrajaí visando im- tos, até que, fUI à rua e VI um homem que naob 1 p�eB!, a:éral (por qUI nao Více-Governador Dontel compatibilizar nosso Per- tinha pés;Ao procurar, no o BO, diz 1-) o? apresentou-se
'I' d ,_dinheiro para pagar a L b töri C t '. tido com e ellor,a, o ertstaoo

_ no a ora, rio
_

a ar� t
,

" solicito transmítír popula- ,

' Bua conta, o Shr. ,Mulle� nense um, eídadão, 8�f1- 4�O mllhOI' I méllil ção locai nosso formal A nobreza nunca faz em segrêdo o que a
constatou que, afia per cultor residente em Pira- II n.. I '" -

d '

nh
'

ábli (A Chiru )
dido todo o BeU ordenado. beíraba. Che,gou deela-

, III', 'II di' 11II'II,iIS ��:d��I��il�o���a o�o��:� envergo ana, em pu 100, ,nu- an.
Fáoil é imaginar B.eu I

rando ,ter ;abldo (�e um .Iur .. oU tradições cetertnenses pt
C·' d

desapontamento' e das- hope�árlO d,�ll!Ia, I rlr,a, , Posição e programe
'

PTB tlanças morrem egölto.
'

atia per ... o seu �a no:
BRASILlA (Merld.] - não admltem representao-

'I . ,Sem smbargo, o sr. ,e que êle, 9SBe agrlcult�r "De 26 de agôsto do ano tes vineulados doutrinas fome em pIra emBramig, o negociante, a encontrara e, depois passado ati agore, foram extremletes consoenre rea- ,

dí d" diprontificou'B� a conceder de constat�x:, ed� h
I,U8 emiti�os 120 bilh?es de firmação úllima conve�çäo me' las e tres por laoutro forneoimento a seu o�sa, 'liDe eIBe, l� elr� crazeiros, o que da a mé- regional pr Peço eíndafreguês, se,m impôr-lhe nao lhe psrtencía, mfo� dia diária de 4ãO milhões" transmitir' nosse firme de- Salvador (MeridioDal) gêneros foi suspenso.restríoõea ou ini,uI;tções mou-se, de quem p_?derla - declarou à reporregem cisão recorrer justiça cri- _ O prefeito da cidade poís 08 víveres viamvexatórias, numa atitude ser e 'lDha restltuí lo

- o sr. Dervlle Alegretli minaI fim promover poni· de Ipirá sr.' Elófilo Mar- desaparecendo e a Prede,solid,ariedade e hums-, Sem pretender gratin- (MTR-SP), assinalando: ção exemplanesPoDsavc}8 quê"" di�.e que é de ca- feitura não possui recur-nismo Já' pouco, encon- cação' ou' cousa que o "É v'd nte que per-
infame campanha que nBO Iamidade pública a Bitua. 80S para intervir" '

tradiç8 nOIi dias que 'Valha, êlae, 86(ricultor ,-" d
e � �

e as :m'I-- desviará PTB 5ua missão çAo em seu município, A situaçlo é t&8 grave,
'

,SIS ID o ii cns , ...,

h' 16
'

d f I f' dá' h f d fa'

correm, " devolflu ao operáriO o -

f -o ada vei IS rIca e eSll c asses «onde a ome mva e 08 que v rIOI e e e'" e _
" Aleitando' as notas ordenado perdido e , , , soe,s se

E
araons� uencia 'Irabalhadoras dentro POI- lare8 matando u,a média milia8 e8tão oferecendocompras, contudo, � Ir, f o i - I 8, como 'eio: no

maIores.

r
m � vi�a or� rulados democráticos e de trêl-Criançal, por dia», escrituras d., terrenosMüller retornou .. firma anonimato, li cares Ia e ,

I preservaçiio ,valores espi-. . em troca de gêneros ali.em Que trabalha com a
, agravada �ela crise ,ge�a. riluais famflia brasileira pt Sallentou, o PrefeIto mentlei08,elperança de reencontrar Nlm lequar Ie labe do abaS!eClmeDto, a�luWJra abraços Doulel de An- que Bua �Idade lIofre No dia da feira .emanal,aeD BalArio ou que, �altez, S8,U n�me.,.os esforçol proporçols que porao em

drade, agora
_

maIs agudamente a agitaçlo foi eoorme eum colega o tiullie en· para IdentifICa-lo foram pert�o, _a 8eg�rança ��� , OI ereutos da 86ca, que o Prefeito teve que sus-cOIl'rado. Todo em tão, baldadoi, InstJlulçoes poliliell atuaiS, NOTA DO P�B LO- matou a8 plantações, ha- pender o expediente nas
c'

CAL,: - O �8rtldo Tra- vendo falta de gêner08 repartições, temendo agi-

9 E x, POS I ç Ai., O AG R O' PEC UÁ R IA ���llll;:UBr;:�:t�:�.t:tra- :��::::�:'hO;:�U:��� taö'°�nl'_ E1ófUo M�rqUeS' 3.,
"

,

' '

',' • Aldo prada,IOhda1"1ZS-".8 ticu:.m d�i(jmpr6gad08. fez 8 adTsrtência de queeom ai palavras do eml·
I

'

, 'd@' ã lonente pol1tieo br..neiro ,A populaçAo de plf. -8e provI �clal no-
_ Dr. O'outel de Andra- TIT8 momentos dr8m'�I· r�m tomadas pel�8 auto-,

A ...

R I de - Tice· eTernador 001 eBtando o comérCIO rl�ade. ,lstaduauJ �ede-Sob o' pc:drocinio da ssociaçao ura ,
de nOllso Ettalo estende am�açado d. l�qU8 pelo,s ralS, Ipirá se trans!or-f' M' ••

I At'
·

r 'famInto. Todos OI anl- mará em chamu pOlS li,Pre eitura �lclpa e care�c �:��:�lmdO�ua ��rn���f:� �aill est�o .endo,lIacri. po�ulaçäo não I�porta,

"

,

5 cristAoa que norteiam o fu�adoll se� PlaneJamen-1 maul a, fome COI dIas dede Jaragua do ui povo brasileiro, no pre- to, e o tabelamento dOI an�stla,»,

claro presidente da Re- -,-----,
--

I
':

I"
,

c

"

� I
pública - Dr, JOfio Gou- Teriam disparado coalra ,o Palácio.,Dia ' �9. de Julho. de 1962 Dia 29 �[!e:te�O�i��::::1I p;�]�: Residencial de Dom Jaime

,

. -' "

tlC08 do p, T. B em
,

, "', � ;DOMINGO -' nOIBO país. , R i o, (TraUBp) - residen.cial do �rce-Conelamo, nesta opor- Cêrca de vinte hor�B bispo Do� � a I m e_
tunidade, OS trabalhado:. de 17 do corrente Câmara, localIzado nores d� comércio, das três indivídubs ainda Su'maré, Estrada: do, ,1

t IndústrIas, dos campos não jdentificados, 00- Redentor. 0 ú�ico- in-Homenagem ao ",Dl·a do Colono" e o povo em geral para '
,

,-

d" t' +0'
-

cerrarem fileiraJ dentro locado!. em posu;ao leIO a � o momen ..e ,." CI
'. do Trabalhismo, 'caminho eltratégica, fizer_am é a camIOne,tl usadaCO N V I T E inequíToco d�8 esperan- disparos de metralha- pelos 1i�rrorlStai que,

-

.'

, , . . çall �a Pátria eomum; dora contra o palácio tinha o -final vinte eA Diretoria da, Associação R u I' a 1, Prefeitura MUniCipal e repllidlo 'aOB ,nosIlos gra- '
,

,:
oito. O cardeal encon-,�

" ""
'd A t' tÜltO&< calunladorel que .

d
Acaresc.de'Jaragua do Sul, tem a subida honra de C0t:1V1 ar as uo-

rião passam de meros _ _,
tra.sC::t ausen-te ,sen oridades e o povo em geral para participarem das solenidades comemo- trafica,:ltel do direito, ,da Laércil Munll. VOlgt O alarme dado, por'.

"D' d Cl' ,,' ,

I'
'

d' 29 d Julho liberdade, da éonciência .

,Mollienhor Bessa e
rativas ao, la o o ono a rea IZar-se no la . ,e

" e da fé cristã do pOvo
,

Em dala de 20, do, c�r- Dom Hélder Câmara.brasileiro, renIe, no HospItal, Sao
_

'

,

,

'

José, nasceu para o feliz
,

'

asso -- ALDO PRADA casal Lino Voigt - Ondi-, Em ,segUIda o, Gover-9,30 horas -, Recepção -ao exmo. Snr. CELSO RA:MOS DD' Governador
-Presldent.- dO PTa " na Andrearra, um robuslo nador Lacerda subiudo Eltado e Bua iluBtre' eomitlv!:i, "

'

'menino, que na pia batis- ao local solidarisan-10 horali - Inauguração da Exposição Agro-Pecuária - e P r o d u to 8
mal receberá, o, impon�nle do-se co'm o Cardeal '

A fI r i c o 1 aB. '.
-

-

,,- ,P.réços d� nome de' �aerclo '.Murillo, e determinando rigo-12 horas' - Banqaete oferecido _ào Exmo, Snr. Governador do Estado,
C,�garros _ "C:Qri'é;iu d� 'Piivo", õ� rosíssim8s. diligê�cias

corumta' e confidadol!!., . _ " _

_
\ ensejO do feh� acontecI- policiais afim de se-

l� 30 'horaa - DSBfile de aDImalS conoorrentes a expOIIQao. terao aumento menlo, - cumprImenta os d' b t s os'

'
, ...

,

A
,-

.

d d f I' rem 8SCQ er o16,00 hor811 � ExtrsQão da Grande Rifa em benefícIO da BBQCl8Qao
.

'

p�pa�s, �sten e,o, o a e 1-
r d t t d

R u r a í. ...___

. 'S. PAULO, (Tra�!pres8) cltaçBp uo D.asclluro, autarel;! 0,8 en a o.
.

b -o' Sindicalo da lndus- ;::===-==-====='===========;==='T.':Durante 'O dia haverá I senl GI d I ar. tria do Fumo informa que���������.:.��d��ci��s�bMca� ·BEB·IDAS MAXW'I't'HELM S'.A'.ffs ,lestiviõades serão abrilhantadas 'por e x c e I e n tem U s I c a, dos' em, São .paplo, QUil-
. nabara e Rio Grande dq SulOnibus de 30 em 30 minutós do centro da O1dade ao lpcal da festa sofrerão aumenlo 'entre 16

. .
, ,

'
'

" ....'
-

"

e 33 por cento a partir do,'.

Lista' de adesão ao banquete a ser ()fereOldo ao Exmo, Snr� próximo dia 30, As fabricasGovernador, na Associação Rural e Prefeitura Munic�pal de Jaraguá do Sul. l?caliz�dasnonOrled? paí�/, .' , '

, alDda'oao se ,pwnUnCIarl1D.1'liaverá"farta demon$traç_ão ds tratores e implementos Agrtoolas, sôbre a majoração. b===:::::;�===============::;;;:;:;

A.NO XLIII

-'xXx-

',Locál:
'

Posto, Agro-Pecuário- UMinistro João Cleophas"

=== P R O G R 'A, M A ==

,

-, 'Exigi�o's
, '

Refe'rências

,

TEM VAGA PI UM VIGIA NOTU�
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