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I. AVISO AOS CONSUMIDORES
A Direção da Emprêsa comunica que pro,

gramou ínícíar, em meados da próxima semana,
reparos inadiáveis. na tomada de água da bar
ragem de' seu principal reservatório, 8°. salte
do Rio Bracínho. Para a. execução dêstes ser

viços, .é necessário esvasiar o reservatório
completamente, durante aproximadamente 15
dias, podendo extender-se por mais uma sema

na, apesar das obrss serem atacadas em regi
me de trabalho acelerado.Ide �4 horas por día.

Desta, forma, durante o período de DO de
outubro a 15 ou 22 de novembro, recomenda
mos observar 8 máxima economia por párte
de nOS80S consumidores, com o que será pos
sível passar o período sem outras restrtções.

de fornecimento, caso os -suprímentos de ou- Itrás fontes não sofram redução. Apela a Em-
.

. prêsa para que as índústríaa coloquem os ge-
radores em funcionamento durante o período
mencionado e reduzam o consumo, no sentido
de afastar a probabíltdade de um racíonamen
to para alcançar o equílíbrío entre as .díspo
níbílidades e demanda.

A Direção da Empresul tem certeza poder
contar novamente com o' apoio irrestrito de to
dos -consumídores, sejam pequenos ou grandes,
como" já tem acontecido em oportunidades ou

tras, no sentido de alcançar a necessária re

dução de consumo, recomendando que sejam
adotadas as, mesmaa normas em vigor dueaate
o=racíonemento de 1962 e a recente restrição
entre 1'2 e 30 de setembro pp. Caso a restrí
ção. expontânea de consumo não atinja o va-
lor necessário, será aplicado o regime de cor
te de circuitos.

Jcínvílle, 21 de outubre de 1963.
,

A ·DIRETORIA

'L·acercla paga divida de
300 anos: Guanabara vai
ter sua· Catedral.

Äo agradecer, Dorn Jai
me de Barros Câmara, M
cebispp do Rio de Janei
ro, disse que não pra só
meute um ato' de justiça'
do Governo da GuaDaba
ra para com a Igreja:. «É
do Rio d� JaDeiro, do Bra
sil, . donde foi capital até
bem pouco tempo o Rio
um ato de justiça p,eranie
Deus, frizou o Cardeal
Dorn Jaime de Barros Câ-

..

Diretor:

EUGÊNIO V1110R. SCHMÖCKEL
Impresso na :

Socieel..ele Grá/icit Avenida Ltele.

Sábado, 26 de Outubro de 1963

Adolada a hora d,e verão
10$ eslados. em
crise de energia
RIO - A partir da

meia noite do dia 21 08

relógios foram adianta
dos uma hera nós estados
de São Paulo, Guanabara,
Rio, Minas e Espíríto
Santo. A medida é para
fazer frente ao raciona
mento de energia elétrica
nestes estados da Iede
ração. '

Pelo decreto n. 52.203-A,
de �8 de junho, de 1963,
o Presidente, da Repúblí-
ca declarou dt! utiliàade e-

•

pública, nos têrmos do A operação é 'indolor,
1 d L· �1 d realizada pelo canal doart. .0, a ei n. '" e

id 'I' dA Escola Técnic,a Tu- 28 de Agôsto de 1935, OUVI o com aUX110 e

Py, totalmente menríde pe- combinado com o art. 1,0 microscópio otológico.
Ia Fundiçêo Tupy S�, A., do Regulamento aprova- " .

.;\ ',.
anu,ncio� r�cenlemente que .do pelo Decreto n. 50.517, Após a cura não per
as lDSCrJçoes para exame de 2 de Maio de 1961 a man�e vestígio da ope
de seleção eslarão abertas União Catarinense 'de ração, sendo diHcil até
a parlir do dia 16 de de- Educação com séd9 em ao especialista afirmar
ze'!1�ro af�. 31 de jan,eiro JaI:sguA do Sul, Estado que a operação foi rea-
proxlmos vmdouros. E de de Santa Catarina Ato lizada. I

notar que os alunos da publicado no Diári� Ofi.
cial da União - Seção I
• Parte 1, adição n. 195,
em ! 1/10/63.

� (J -maio� jOfnal-- Oportunidade para

o maio� jornal do mun jovens' que terminam,'
do é o «New York Tlrnes», •.

á
.-

com mais de 100 anos de O gIß SIO
exlsrencia.
Em sua redação traba

lha a rnaior equipe de
jO,rnalislas que se lern

-_-------------- 'noticJa em tim jornal.
, Cerca de 200. pt'ssoas
fazem pane de seu quadro
de, fOlografos e reporleres,
O famoso jornal lern

urna tiragem diária de
�OO.OOO exemplar�s, em

RIO - A Gua'nabara vai perduram aqui e ali, ainda cifras redonda's, é vendido
ter últ:Ja nova Catedral, na que esgarçadas, cer las nu- em cerca de 1,200 cidades Escola Técnica Tupy· po
E&planada de SaDto An- vens de incompreensão sô- norte·americanas, e é dem fazer o curso de "Má
lonio, na Avenida Ch)le. bre o que seja éI posição dislribuido via aérea, por quinas e Molores" e o de

É .,' , doI Estado em face das todos os contmenles, "Metalurgia", ambos re-
«

.

urna diVida de 300_ religiões, O. Estado da conhecidos oficialmente e A d'
·

'tanos q�e o Es!edo pa�a Guanebara näo pode e não O «New York Times� que tem a vantag-e:n de g r a eC,Im e·� -o
'por mmhas maos», aflr- é e não ha de ser nunca

localiza se em Nova lor- proporcionar aos alunos
O d Q

mou o Governador Carlos ' , que,' llum g-ig-antesco edi um certificado do CREA, s terceiracistas a L..5cola Nórmal Divina
Lacerda ao assinar, no Pa- Hcio de 14 andares. mediante o qual poderão Providência, desta cidade, vêm, de público, .,externar, Deus 'querendo, indiferenle f d h' t t I blácio Sã,o ��OaqUiIÍ1, 'peran em suas oficinas vêem- exercer válídamente, em

seu pro un o recon eClmeD o a quan os co a oraram
ao des!ino da Igreja,- que f I' A'I

.

d
_

t' t I' dte () Gove no ,e o clero é o da maioriô dos seus
se as maiores rotativas todo o território nacional, para o e IZ eXI o.. a excursao recen emen e rea IZ(l a

reunidos, o têrmo de doa· do mundo. o oficio de 'Fécnico. a São Paulo e Rio de Ja.neiro. ,filhos, o que não significa '

À d'
_

d E· c I d d
-

I ·-6ça-o de um t e r r e n o de, -

crenças
As _salas q�e se desti· Ireçao a s o a, que es e a apresen açade nenhum modo - - d 'd' f f' I' I'

_

14.500 m2, na Esplanada. • '

'
nam. a redaçao e as ou- Estando o Brasil numa � I. eia man i estou se a_vora,ve a rea Izaçao

.

dessa
de Santo Antoni9, para a

'.'
.Iras sec';ões ocupam urna, era de, industrialização, vIag�m _

de est�dos e recreIO, o nosso preIlo de
construção da npva Cale t�!'lbem HCllas, dIante hos- área considerav,el. senle a necessidade de admll"açaO � e�tlma. _. ,

dral Metropolitan�. tlhdade ou r�pulsa a ou-
, '. '_. muitos técnicos 'ern rau ,

À Industria, ao ComercIo e as_ pessoas que
tras das quais o ESlado Num depOSito do �redlo de roximidade'com ogen-I beneficamente nos estenderam' SUdS maos, num gestomanifesta o seu. respeito acumulô-se ,quantidade - h' I' h c' de elevado espírito de colaboração ,e despreendfmen
e: a;_ sua devida conside- im'presS�Oltdnle de papel ��nnl����ó��oosse ��ánti�O�� ro, dei�amos aqui regislrado o nosso profundo re-
raçap. em bobIDa conheclmenlo:

___ I Isso 0- aluno adquire na
A qu�nto� direta_ ou\ indiretamenfe participaram

/
.. ,

Escola Técnica Tu!'y pelo da �oncretJzaçao de tao alcand�!�do sonho, o oosso

C·oncurso p� Auxi,II."ar de Escritório· trabalho em conjun o que apreço e o tes�munho de no.ss.o I�orred�uro,desemperiha com os en-·
.

\. Mullo ob Jgado.

a'ten r'a-o' genheiros. Inleressad?s �rn Avisamos outrossim, que o· número premi.ado
. � ,

cursar a B�cola TecDlca dos ingressos ,foi 566. Queira o portador apresentar-
Tupy poderac 'escr�ver, se nas lojas Dou,,! para- retirar o seu prêmio .

solicitando.'maiores infor- "
.

.

me's: Jovem calarinense, Jaraguá do Sul, 15/10/63.
seja também v.ocê 'um téc- .

Os t e r c e i r a 11'1 s tas,.
nico I A oportunidade é
sua, jovem que vai termi· �1t!I88S�8IiII'@II!' :\i!Ii!i�8Ii! iii '!!I!'1eIIilI1@B...�a!IlGl
nar o' ginásio, O ensino

,
é gratuito e' o fmuro ga7"
'rantido.

Enlace Silva-Schiochet.
A nossa cidade vive em data de hoje rnals

um grato acontecimento, unindo duas tradíclonats
famílias, pelo casamento de seus diletos filhos.

A noiva é' a Srta. Elvira da Silva, filha ao
querido casal Emilio da Silva, funcionário público
municipal eposentedo e de Da.' Megdelena da
Silva e o noivo, Flávio Dante ôchíochet, eficiente
funcionário do Banco Nacional do Comércio S. A.
locai, é filho do casal Dante ôchíocher e d. Ollvia
Lombardi ôchíocher.

A cerimônia civil terá lugar na residência
da noiva, à Rua Praeses ôchlünzen, pelas 15 hs.,
paraninfado pelos srs. Eugênio José da Silva e

sua filha R�gina e o sr. João ryJ. Batista Cirineu
e Senhora, por parte da noiva e o Sr. Dante
ôchtochet e Senhora e Camilo Piazera e Senhora,
por perte CIo noivo,

O éro religioso terá lugar na Igreja Matriz,
às 17:30 horas, devendo. a solenidade contar com
os segutnres padrinhos: por parte da noiva . o

Sr, Emilio da Silva e Sra. Edith Silva Glostry
e Eggon João da ôilva e Senhora e por parle
do noivo - o Sr, Dante Schlochet e Senhora e

o sr. Zelindro Reis e Senhora.
Lógo após a ceremônia religiosa reunir-se

ão os Iamtliares em jantar íntimo, no Bar e Res,
taureute Marabé, à Rua ßenl. Conaranr, nesta
cidade,

"Correio do Povo", ao ensejo do feliz.acon
teclrnento cumprimenta os distintos nubentes e

seus familtares.

Estarão abertas a l),artir do próximo dia
28 até o dia 6 de novembro, as inscrições para
o CONCURSO de AUXILIAR. de ESCRITÓRIO

mara. «O Estado vem pa- da ACARESO nesta cidade.

gar'àlgrejaumadívidade As interessadaS deverão procurar o

tres séculos. Há trezentos Escrit6rio Local da
�

AGARESC, ao lado da
anos, pede ó. Rio de Janei- ,Prefeitura Municipal, ,no horário de 8 às 11,30
ro um ferre.DO para a sua . 'e 13,30 :"às 17 hor,as, para maiores esclarsci-
Catedral. Não foi fácil es, tnento� ..

ta doação. Não foi' fácil,
meu eminente amigo e cOQ
cidadão, paslOr' � cons�·

Ibeiro, D. Jaime CâlJHua;
não foi fácil porque ainda

ORDENADO INICIAL:
Contadoras Cr$ 27.500,00
Não' contadoras - Salário· MínimO

Jaraguá 'do Sul; 24/10/63.

"Correio' do Povo"
um jornal, a

do povo

A Surdez Pode
Se'r Curada,? J

Responde a esta per- um dos a. pequenos OS80S

gunta o Dr. Wílson Cidral, que transmitem o som
chefe do Departamento desde a membrana do
de Otología do Hospital tímpano até o nervo
de Clínicas de Curitiba, acüstíco. Forma-se uma
e que há pouco chegou calcificação na base do
dos BE, UU. com as msís estribo, impedindo sua
recentes aquisições no vibração normal.
campo da cirurgia da
surdez: A operação consiste

Muitos surdos já podem na remoção do estribo
ser recuperados median- 8 do Iocode calcificação
te moderna mícrocírur- que o fixava. A abertura

gia, desde que um exame
criada é coberta com um

é
.

t t t t pequeno segmento depr VlO cons a e ra ar-sé
veia retirada do dorsode uma doença denomi-

nada otoselerose, a qual da mão, e u� pequ�no
determina fixação d08 tubo de matérta plá�tIc.a
óssículos do ouvido. A é usa?o para �ubstItUlr
audicão está prejudicada

I
o estribo removido ..

porque há obstrução à .

passagem do som para Recentemente �foi dís-
o ouvido interno.' pensado o enxerto de

veia' e outros materiais
O 'osso causador da já . estão' sendo usades

obstrução é o ESTRIBO, com vantagens sôbre o
________ tubo de plástico.

UCE considerada de
utilidade pública

A Intervenção requer
hospítalízação de apenas
48 horas e .() paciente
pode voltar às. suas ati
vidades normals ae fim
de 10 días.

O 'nome da operação
descrita é ESTAPEDEC
TOMlA.

FOTO PIAZERA.
DßPRONTB Á PREfEITURA -. JARAGUÁ Du SUL

fQtogr.fj� em Gerai - Fotocopias de Doc\lment(,os -

filmes.le Material foto - Aparelhos e Acessórios

A ,pedido. crteàde a domicilio 18. tambem
Gm looealidad•• Yi:iahas

! .

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO ,POVO SABADO, 2

-, ,'Frutiferas e Ornamentais

;���:lr��:w�·�·��i·��:�-1 A�����O.�Em,,!'" J.,........ t ,..,-n........
.

".v='W''';onno Pelo- presente .íícam cónvídad•••s .6cIOS em"Correio do Povo" Ltda, " ��
,

..............

•

'

,

. díà aom a Aescoíacão, para participarem da Assem-. �963 ; \'

I'
' ,

'1,,'.'
._ a sra. Hllde, esposa residente nesta cidade, �bléia Seral Extraordin'ária a realisar-se às 936Diretor Aniversários

_' Ho er, Theodoro Htnschlng, filha d Fr ncísco A tonio ' ,
. Eugênio' Vitor Schmõckel .

t ld d
. SI.} .

e ,ad O "l� 'S'l
horas do dia 7 de No-veinbro de 1963, na séde,

.

- nes a CI a e; I.yelra e e eCI Ja 1 -

'social, _ Casa, do . Lavrador, sito BOS fundos da
ASSINA'i'YRA: ' - 'a sre: Edlth, esposa �elra. Prefeitura Mun.cipa!,) em que será apreciada a

f\nual .. ..Cr$ 500,00
. Fazem, anos hoje:, do sr, Erich Ehlerr, nesta EdÚal n. 5.625, de 22/10/63 seguinte' ordem do dia:·

,Semestral. o • Cr$ 300,00 cidade; a)'- Estudos para o que faculta o art. 141Avulso. . . . Cr$. 15,00 '.� a 'sr. Oravíano Ttssl, - o sr.: Paulo Leonl, . Ingo Fritzke e do Estatut» do Trabalhador Rural. J

.
10...., residente em Retorcida '; em ltepocuztnho ; Ilza Gruetzmachse- Não havendo número Iegal na data acima.

I'
" B�DBRBÇO: _ Alzira,' filho do sr, _ a sra. frida, esposa Ele, brasüeíro, solteiro, realisar-sé-ã a presente Assembléia Geral Extraor-
'.
Caixa P()sta\l, 19 'Eugênio Pradt . .

do sr. Willy Mahnke, lavrador, domiciliado' e dinäría, em 2a. eonvocacão, no mesmo local.f\vemda Mal. Deodato, 210 • 'À d id d '>! r: ç

Jaragua do Sul· S: Catarina r
' - Waldl'r rman, O, nesta CI a e. resí dente nesta distrito, às 9,30 horas do día 17 de Novembro de 1963.

---�------ filho do sr. Estefano Meier, em RiG Cêrro, filho de Pelo comparecimento, desde já agradece.,

residente em Estr. Irapocü. l)�'a 31: Bruno Fritzke e de EmiÜa Jaraguá do Sul, 8 de Outubro de 1963

M U' D Ä S
Piske Pritske.

A Diretoria
.

, '
, Fazem anos amanhã: a -sr, Leopoldo Seidel, Ela, brasileira, solteira,

a) João L1i".·o da Costa Pr"s,'dent"'
"
- doméstica, domiciliada e

- ." ,,,, '"

residente em Corupé ;
,- o jovem Nelson residente neste dtatríto, "..._...... "\"""'

�'Garcia.
. em Rio Oêrro, filha de

D F' · A' t · p� ·

Rodolfo Gruetzmacher e r. raOC1SCO O 0010 ICClooe '

de Milda Gruetzmacher. ��.10 ][ Co
.

lJia 1°.: )
Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clí-

Edital Do 5.626, de 22/10/63 nica. Geral _ Partos - Operações -

,

Alex Rueckert e' Moléstias de Senhoras e Homens.
Edite Gueths Especialis.a em' doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

(Clara Hruschka), dás 9 as 12 hs. HOSPITAL
)JESÚS DE NAZARÉ das N; as 18 hs.

A sra. Linda Bleich;
Laranjeiras, Pecegueiros, - Hilda da Silva;
Kakiseiros, Macieiras, Já- - o sr. ínäclo Müller;
boticabeíras-eto. Roseíras - Marcia Mara de AI-
Dahlias, Camélias" Oôní- meida, residente em Lapa

, feras,. Palmeiras, eto., etc. Parané ;
"'

<

- Amelia Scheuer, filha
do sr. José Scheuer, resi
dente em Jaraguá 84.

a sr. Emllio Silva;
_ a sra. Maria, esposa

do sr. João M. dos Santos;
- a sra. Ana, esposa

do er, José Scheuer, em

Jaraguá 84.

P�ÇAM CATALOGO
,

,ILUST'RADO
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiotliado e

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,

-.
-

'filho de Carl Rueekert e co H. 1lJPA - 8.AN�A. CA�.a..']lIiIUCNA
.

,
.

.

Registro Civil de Juliana Rueckert. =-----....;...---------

Ela, brasileira, solteira,

,:ia.:'9: Lauro Braga. �r:�,�;:�:W�:�:�,ti��� �:�d��::·'��:-::��;!:i: r=��;8iiCHKAUfMANN-=lnesta cidade; (aguá do Sul, Estado de filha de Adolfo Gueths ti MÉDIUO �IBURGIAO II- o sr. Alwin Seidel, .Santa Catarina, Brasil. . e de Ida Drews Gueths. ii iiresidente em Corupé ; Faz saber que comparece· !l Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii.\ _ Maria, Aparecida ram DO. cartório exibindo ·05 Edital n. 5.627, de 22/10163 I: sidades, de Colóaia (Alemanha) e Pôrto Alegre IITelxelra ; documentos exigidos pela lei Claudio Bo'rba e II II
- a sra. Vva. Minda ;!.tim de se habilitarem para Maria de Lurdes SpenO'ler!i

CIRURGIA - SBNHORAS - PAIlTOS _ CRIANÇAS B. ß���. �� Wolski. casar-se:
e ,I CLINICA QERAL liCure seus males e poupe seu Ele, brasileiro, solteiro, �III !,,:,bom diDl;teiro eomprandc na

Dia 30: Edital n. 5.621� de 21/10/63 tecelão, domiciliado e re-
fi Longa prátiea em Hospitals InropH8 IIFARMAGIA NOVA Oswaldo Harangozo e

sidente neGte distrito. em fi Consultório e residência: I!

ERT OBST Ribeirão Molha, filho de !! ii'.e BOB O M. ,8 A' sra. Erna CoHn Erica Hafermann
Sebastião Vicente Botba II Tel. .244 - Rua Preso Epitá�io 'Pessôa, 405 IIa_ que dispõe de malar sortimen. M hf d' I

.

U .

to na praça' e o{erece. 6e�s artf· ,�u, . 11.... Ele, brasileiro, so telro, e rl� Lidia Atanasio da
,. CONSULTAS: Ugos à preços vantajosos

- O sr. AntoOlo lYI. lavrador domiciliado e Costa. c i! 1"1Rua Mal. Deodore:3 . Jararuá Correa, farmaceutico, em' !esident� neste diitrito, Elat brasileira. solteira, II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas -

_

I'���-"'<!J Barra' do Rio Cerro; em 'Jaraguàainho, filho de industriária, domiciliada II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii;...,......;..._ .............::.....�', ,.....:;.........-....-. ,.._..._,
Frederico Harangozo e

e, residente ne.sta cidade, II At d' chamados tambem à Noite li

J..;:····�r.=�rr·n·ãn.·iô·��:··.·�·�·r·i·n·�·m.·ann·1:;1 ::�;;�:�;::�:;;::;�:;;:� i�in��{�.�ri�r�q�:h����i �=� ="::�=S_===�=:=-::�
( .. 1 residente neste distrito, Edital n. 5.628, de 23/10/63!' 11\\ 0 o A' Ir Itn' 11
l: CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILIA- . B �m �araãu:sinho, filha �e Alfonso Raduenz e II J1jJ ro ijr UlllllM (fI) \Ur al. §� o - II(� RES, INTESTINOS L·Cirurgia de .�Senhoras B H��t� GuamezrWa��rZ:ann� Ingeburg Maske ii I!

l�:' ,

Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras

�.l Ele, brasileiro, solteiro, II Cirurgião - Dentista
-

'ii

tt 'Comunica aos seus clientes que atenJerá no seu 'll Ed�!l�'i: �:�:1:�!/1�/6� ��!f�:�:� n��:::i�i:!���o,: ii CLíNIOA _ PRÓTESE '_ 'ÇIHURG�A 11.: noyo consultório à Rua. cArtbúr Müller n" 160 � Ana Vianir Bona '. Estr.· Jaraguá-Esquerdo, II ii
; f� " (AO LADO DO NOVO HOTEL) :� Ele, brasileiro, solteiro, filho de Ricardo Raduenz ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARA9UÁ DO SU� II: 'D 9"2 d 11:. 18'h FONE '384': d E H bu ii! Def'ronte a Igrel·a. M"triz '.=.,.;.=.,\�. ,a,s '_1 e �s (:)- o.ras .. ..,..

, "f �. lavrador, domioiliado e
e e ma qrn rg, ...

l . residente neste distdto, Raduenz. ��:::."!=:-.:::::=:::�:::==::i..-==::::::=::::::===:::=:::�:::=:::==.:::".::$1�·"''''�·'�·r'''-·�'''''·''.·'1�·''''''.:Jr·,'','',·'�r·,·�, •..v·····..e·· .......�·n�
em Neréu Ramos, filh.o Ela, brasileira, solteira,

rn=r:::I�=ra''r-.'::-"o-S-.·=;l�::a::::ll:::t:-.:O=:::\II�ri·l.r-a==="l !��b1f:tst�;�:�tg�p�� �i:é:i!�·��:E�:��::t� rDR.==tVO�-KAuFMANN"!II·,li U lJ HU V lJ ,ii: Ela, brasileira. solteira_, e de Irene Eggert Maske, n" '

'

HI: _' .Advo�ado .. industriária, domiciliada .

Ii
.

iiil =' ii E para que chegue ao co- !I �'ir.urDl'ia-o, Dentista 11ii I! e, residen�e neste distrito, .

cl cl cl
.

::1
' �,�,

I!
'

.-

b d" II o eClmento e to os, man eliIi, Consultas:- 'Pareceres e ações sô re ,!relfos .i.l à Estr. JaraRuá-Esqllerdo, r

'.,,:.'1 .!".',.'.

d
i!'I

passar o presen�e edital que - R PE' Pessoa 1õ9II das,' Leis, do. Trabalho, Lei de Acidentes e a li filha' de Hilario Bona e será publicado pela impren. II. Consultóri<?: - Da res. pitaqp li

!.!il . Previdência Social (Institutos) _ Ações Cíveis ,',I de. na Schiochet Bana.
sa e em carto'rl'o onde será .!I, .

) 'il!,.1'D -._.
,

C b f nta' 1'0" • (em fre.ote dà BMPRBSUL
"

i,' .-. esquhes - o ranças, -. nve r <> --

II atíxado durante l'í dias. Si ii I!I· 'Despejo ...-..:'Def�sas'Crjminais _ Habeas Corpus ii Edital n. 5.623, de 21/10/63 aiguem souber 'de algumlim- ii ._ Aparelhagem moJerniuima _ _ ii

It ' , II M �ilv�no Jun_gt�nd� pedimente acusejo para os II RAIO X '_ CUNICA _ Cl.RURGIA _ :\i.H E 8,_C r ii ó r.iOß'
. ,

,I ar a or�zaDl o en- 'tins legais. ii. !l,
, II. Henriqu� t:1e�er� 20 ::- JOINVILLE

_ fone 2494 .III Ele, brasi��fro, solteiro, AUREA Mg�;;IR GRUBBA :!!=:::::::::::::����:_=:::::�����::�:�������-�Ji!' Mar�cJú!l Óeodöro, 30ã - JARi\GUA DO SUL
'

n, dperário, domiciliado e
_

_

"

,.
'

.

.

.

\
. ,d' i às.fer,cas feiras à tar�e II �sidente . nest� distrito, M���� !�"��� ���� = P 9 �'�.�j ,�II, '. ,li . 'd Pl"' '. "

I
"

,. .
,

. " :j em FranCISCO e au a, '"

"

'.
'

. \'
.

�:::::::�====::;:::::::::::= - ;-=:::==:::-:
...=:�:::�::::::::::=:."!:.-==::?' fi.l�O ue �odolfo Juna'ton §ii

-

II)) Mf'
.

rllo�io' JBj:a"rr:rct� �e' �.7Leve·�o' I:"I --.-- --..-----.----.---..= -.-=--.. - ::-... e He MarIa .Jungton. I" r llll·�•• _..._-_.- �-------...---.. __._..oi.__ -_·_·_·

'';,i\'' II o
-.

.

iI O Jose' wa'�ldB·IR'1a'f' ··V·I�el'ra 01'8S ii in���i��r�:�lei���i�)�f!�a� ii
.,

'11 ,&a_�,tm.aa.. II
.

m','. I' r �
.

D, ii e reSlde.n, te Ile,st� CIdade, ui -

�,. .. V !U tIS B
..

"

iii.i! .,
.

.

'

,

,-

'

. II filha de ,Silvino Bodden' II
" 'I' ,IIIii

"

Mé4ico oP,{'rador - ineo.837 -, C;R.M. P,r.
,_ I J:)�rg e de Ana Torezani. ,Iii I',

li! , Gineeolo�a - Pediáu;.a - Urologia. '11 .

.

ti
, ,III C escritório hésta cidade a. �v., ,Marechal Deodoro ..

ii ..
c Doenç,lÍs de Senhoras e Crianças " II EdI,tal ,no 5�624, de 21/10/63 ilU . om

.. '" Ili IDtrà-Vloleta �.' infra v�r�elho
" .. J! ' GermaBo: Antônio Wan.- ,III i'da Fonsec� nO. 122, par,a ,melhor, serVl'r' se,u's

.

c II en t es;" _

II Ru� Epitâcío Pessoa, Íti -'-, Tels. 224 e 376 n Zuit a Tereza' Sil�eira I ma�têrii est.reito 'int�i'c�mbio judiciário com os ex-Escritórios "I
. ,II· JARAGUÁ DO SUL �,. 'STA:; CAT�RINA R 'te!�:�,b���:i�f�:�I�i��:'I" de Atlvogacia 'DR:' HEROILIO.,ALEXÁNDRE. D�, I�UZ, I
ii Das s' às 1'2 h9ras � h

dás �4 à's 18 horas. II, sidente ne�ta cidade, filho Iii com séde em JöiR,yiHe e São Ftanclsco do t7ul; est,á em III ,. li Antonio Laur,eniino Wan·' DI
co',ndl·'p.o-,"s' de, também', ace,itár "causas' para aquelas Co- I

. II Atender-se-á nàs 4as. feiràs das 13 às 15 hs. li'Zuit e de E1l'lutéJ.l.ia Wan: Iii,. � ,

'i '"

I'
-

•
. : _

• • III
N II e aos domingos Vela,.mat;lhã em Nereú Ramos ii ZUllo

. �' _ III! marcas, sem maIores ORUB para seus constItulß�S.' I. II' (RetorQida) .,_ li Ela, braslrell�8, solteIra, '" ,
. 11 .

,=I'd �

r ti .

Td' il!Eli,�:::::==::::::::::::=:�:::.=:::==:;:::::::::::::::::::::::---::::::;::=:::::::::".::::� omes Iça, ' omiel I� a e .1i!!!!!Ei�i ,,-o.e I·

Leopoldo, , SeIdel.
,

,;
- CO�UPA -

tx« 28:

Sor. Comerciante 'e
Industrial: Prestigfe
a tua classe, insere
vendo-te na Associa
ção C om e r c i a 1. e

Industrial de Jara- ,

gui do .Sul.

a sr, Angelo Pradi.

, .

t
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CORREIO DO POVO DIA 26·10-i963' '

__ .ML

MATÉR'I,)i' PAGA

P.rO n u neia'men'to do ,

J.' , '. � ,

\

�: b'
�

Assassinado a facadas' Corretagem' e Imobiliaria "DAlMA"S t e I nur a e r durante um velório Av. Mal. Deodoro n. '1.55
.

Junte a CaSa Lotérica .

Uma organização dos �ons negócios oferece.o nosso : contratíe de
Rio Negro-Pft - '''Nosso
Jornal", estampa em sua Rua Joãó Planinscheck -

. ,('
..,' edição n.O 402, a seguinte

AMIGOS OUVINTES • Corupaenses � O nosso smçero e cordial boa ,tarde� noticia: POl' volta das 4
_ �. ..

'

. ,ho.ras de quarta feira
Nao poderIa}Ílos deixar de comparecer aqui .nesta Emissora amiga / passada, violenta' cena

que tão hrilhantemente vem .sendo djrigida por WE�NER STANGE e 'sua dá' sangue verificou-se 1 .casa de madeira 8x8 nova .

- rancho - chácara
eficiente equipe de �u cionários I a fim de agradecer a cola boração expon- em um velório próximo

- área .de 840 m2 vende-se por, motivo de mudança.
tânea e altruísta, que gentilmente emprestaram ao candidato da ERENTE a Vila São Judas Tadeu. Cr$ 60.0.000,00.

.

.

ÚNICA ...... Carlos 'I'oztul - derrotado nas eleições de 6 de outubro pelo seu .'
. No centro da cidade _

contendor Leopoldo .Krüger: por apenas 25 votos. '. ', po.r motlyos. de s?m�- '

" .' . ç •

Não temos \)'ergionha em afirmar, de que estávamos, convictos da Vi- n�s ImportaD:Cla os. índí- '-:ende·se ,u':ßa casa material com dl��rsas benfelro
-tõria de Carlos Toziní, - Razõés tinhamos muitas, para aasim pensarmos ... VIduos Joaquim Arbígaus, nas. Negócio urgente, preço de ocastao Cr$.....
Pois, alguns de nossos próprios adversários I mais achegados, a nós por' Sal�ador F�rreira, Jo�o 1.300.000,00. Combina-se pagamento.
laços de amizades, admitiam, e reconheciam que a Vitörta seria de Carlos I MarIa.FerreIra e Joaquim 1 terreno com 12.500 m2., I plaino com um riacho
Tozini.' . Ferreira envolveram-se errevessendo o mesmo, sern casa, próprio para lorea-

" Infelizmente, isto não aconteceu. Mais uma prova de qU� eleições, se em uma luta. da qual rnénto, lugar de futuro Cr,$ 1500.000,00 pode-se
ganha trabalhando até os minutos finais do encerramento das urnas. resultaram.ferídoa os três combinar o pagamento.

_

,
Queremos agradecer, nesta oportunidade, à tôdos aquêlss que lutaram últimos.

. Casa de madeira nove 9x9. rancho 4x5, pasto cer-herõicaments e trabalharam de mangas arregaçadas, na campanha Cívica Salvador Ferreira, com cedo plantações diversas, fundos pera o rio Itapocúencetada pela FRENTE úNIOA. - Agradecer também, à, tôdos que deposi- uma facada no pescoço terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.000,000,00, combí-taram a sua fé e confiança em Carlos 'I'ozini. Muito em especial, ao nosso e o?tra na test� foi con-
na-sé o pagamento. .bravo e corajoso colôno, que desta vêz mostrou-se realmente o que é. - duzído ao hospítal o�de

Mostrou se que não tem mêdo de nada e de ninguém. 'Mostrou se fité certo faleceu logo e� ssguída, Rua Rio Branco: um terreno corri área 2.050 m2,
ponto, que é mais instruido, entende mais do que certas pessoas da cidade. d �a a gravídade dos casa de madeire, rancho 8x6 instalado pare picador

'Aos COLÖNOS CORt]PAENSES, os nossos mais sincero!'! e protun- fenment.os... .

de lenha, terreno todo cultivado, pasto. Negócio de oca-
Joaquím Arbigaus fOI sião. Vende-se por rnotívo doença. Cr$ 1.100.000,00.dos agradecimentos. Aos Férrovtäríos, Comerciários, Operários, Professôres e

.pequenes industriários - talIJ.bém os nossos agradecimentos profundos. prês.o e .en?ontr�-�e no

, Curvamo-nos ante a decisão soberana dos 827, ou seja, dos 25 que �ad� ez à �ISpOSJ(;�o da

deram o laurél da Vitória á Leopoldo Krüger. Perdemos de cabeça erguida e JU8tlÇ�. Joao. Mar]� e

com a eonvrcção do dever cQIDprido.. ,Jo��?Im Fe�,relfa sairam

.Oomo vímos e ouvímos, o seu CARLITO, dias atràz, estê9'e aqui do. frége ' levemente
nesta Emissora, pedindo o voto dos ·Oorupaenses. E hoje, também aqui es

ferldos.
te\1e, para agradec�r d,e vi�a voz,. a confiança depositada nêle pelos 802 elei
to,res.

-Carlos Tozlni desfraldou a Bandeira. Ela não se enroscará mais.
TOZINI, em Corupá .. é hoje o lider absoluto' da FRENTE ÚNICA.

'.

Frente@sta,qUejamaissed,issolverá.Estejamcertos, tõdos aquêles
Ique nos acompanharam. nesta jornada. ÊLE não vos abandonará ...

Aas adversários, os nossos CUmprimentos pela Vitória e que façam
!

pelo ,nosso queridO Município de. Corupá, tudo aquilo que pretendiamos fazer,
ou mais aindà . . .

.
'

I Aos Corupaenses, d�ixamós aqui as nossas despedidas, p-ondo nos a

disposição dos senhores em Florianópolis, para tôda e qualquer even·
tualidade. Mais uma vêz, o nosso muito obrigado e até bre'\1�.

Presídeate do. Partido Uemocrata ,Cristã� . Dire�. Municipal de
CORUPA', t�8'nsmitido pela RÁDIO JARAGUA' no día 9.10-1963

I

2 lotes 15x35, cada um Cr$ 130.000,00;
1 lote 15x44 Cr$ 150.000,00;
1 lote 15x44 e-s 140.000,00.

/

Cidade perto .Breellta - casa de madeira nova - luz
elétrica, terreno 20x40 lodo cercado. Vende-se ou
troce-se - Iaz-se Qualquer negócio.
Rua Rio Branco: Vende-se 5 lores 14x30 cada. Cr$.
160.000,00 .:_ Cr$ 180.000,00 e' Cr$ 200.000,00.
Combina-se pagamento.

.

=====;====;, I Centro - 2 loles 12x45. Cr$ 600.000,00' cada, metade
I a vista restante combina-se. .

.

5 klms. da cidade -- Estrada Itapocú
SE VOCÊ Jara

guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre-

, ver se na Sociedade
de Cultura 'Artistica.
Ela n e c es s i t a do
concurso de todos
para projet�r a cul
tura de nossa terra.

70 morgos, casa de material, 2 rancho 8x8, 80 mil
pés de cana, um engenho de cana de ferro,' 1 tonél
de 10 mil litros, Qm engenho de farinha, arroizera
para 100 sacos com água propria, 10 mil pes de
aipim, 2 mil pes de banao'as, 15 morgos pasto, t
parelha de cavalo com carroça, 1 arado, í grampea
dor, 1 motor oleo crú, de 10 cavalos, negocio urgen
te e de oporluniQade - Cr$ 4000.00000. Cr$ ...
2000,000,00 ii vista e restanre combina-se o pgmro.

t
. -

ngrild�eim�nlo
A F-amilja de

Rodolfo Watzko,
I consternada, comunica o seu passa

mento, ocorrido pelas 17 .horas do dia 14 do
corrente, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

Por intermédio ãêste semanário de
seja apresentar o seu profl!nd agradeci·
m�nto a tôdos os parentes, conhecidos e

bons amigos que.. a acompanhá.ram no' (1(;)10-
roso transe, beoi como os que acompanha
ram () falecido até o Cemitério Municipal
desta cidade, que enviaram flôres, corôas,
cartões e telegramas de pesar.

Jaraguá do Sul, Outubro de 1963.

A FAMILIA ENLUTADA
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,

V,:,' O',Fu�,antes e' Câncer
,

.

«Um em cada g-rup'o de a marcha .da doença no

, oito lndlvlduos qu_e fUmam Brasil.. ,

. acima de' vínte cigarros Por sua vez, o proíessor
------------....:....;...---------------------------------. por dia durante mals de Franciscofialho,diretordo

JA.!lAOO.\ DO SOL N.� 2.251. vinte anos! se continuar Instituto Naeional do Oân-
�!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!�!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!�\.�!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!! vivendo a partír de 50 cer, que lambem participou

,--..;.. anos, será fa,,ãlmente ví da entreviste realizada ne

rima de câncer do'pulmão» quele estabelecimento, re
- disse, a «O Iornal» o velou que as ultimas esta-
cancerologtsta M o a c i r listicas apontam a capital
ôenros

'

Silva, diretor de São Paulo e a Guena-
do Serviço Naclonal do bera como os locaís onde

BAGÉ, Rio Grande do SUÍ, 15 de Outubro dé 6?
CâDc,er, ao Idealizar D pro- a incidência-, do câncer

;:; grama elaborado por este vem crescendo assustado-'
São Paulo, (Merid·.) _ víderam 'do que eu fala- .- Che.gou até aqui uma noticia auspicio.s�. orgão no seniido de deter' remeure.

Depois de tentar, por va- va e resolvi provar. Ti- Na_o se sabe quem enxotou o mínístro da
___;__:,o _;_ ---

rías vezes, se avistar com rei a minha sanfona de Educação. - Ú T "JARlTA" 'S. A. -

o governador Adhemar oito baixos da sacola e '
É de �upor tenha o Oonselho Nacional de 'IND ST�IA TEX IL

de Barros, sendo sempre comecei a tocar. O tem- Segurança tI.do. parte no movImenAto que ex.pul�o� ,

,'fj,' Á'
impedido pelos seus as, po .íeehou e a agua re da pastá mais Importan�e do governo um In�lVI. ASSEMB�J!.tIA GEIRAL ORDIN RIA

sessöres do' Palacío; o gou o solo ressecado, duo, ? .qual, no fundo, nao é comunista, trebalhísta, EdItal de Convocação
santoneíro Pedro Morei- Choveu desde a entrada c�rrelrls�a nem na�a. Ficam couvidados 'os senhores acionistas desta
ra d'a .

Costa, pernambu- de Minas Gerais até, 8 O sr. Tarso nao passa de um ca,alha, de uf!l sociedade para comparecerem à assembléia geral
cano .de Caruarú, procü- nossa. chegada.a Pernam- caf�geste, de um «à-toa» da sargeta ou do chí- ordinária a realizar-se na séda social à Estrada
.rou à reportagem. para bucõ. Deixei de boca a- queiro d?s P?rC08. Itapocuainho, no dia 30 de novembro, às 15 horas,

·

dizer que poderá p,fO,VO·. berta todos aqueles que A9uI eXIst.e uma Lagoa dos Patos,
afim de deliberarem sõbre o seguinte:

,.C8l' chuvas em abundan- duvidaram de mim e .a-
Fora preCISO descobrír outra, dos porcos. .

ORDEM ·DO DIA
eía ne cidade, E afirmou: gora estou disposto a Ia- .

E
.

nela' enterrar. o focinho do .mals VII dos 1. _ Exame, discussão e aprovação do balanço
zer o mesmo em São br88Ile�ros, que

.
surgiu nos derradeiros tempos, geral encerrado em, 31 de agõsto de 1963, demons-"Tenho um método in- Paulo. S6 quero uma para aJu�ar a ruína da su� Pá�rla. . traeão da conta de Lucros & Perdas, relatório da

Ialívél para fa'zer cho- chance de falar com o
Se tívesse saúde, tería 8Junt�d.o u� ptquete diretoria e parecer do conselho tiaeal-;ver. Isso já há mais de governador "concluiu". �e mulheres para Jogar f6ra do Míuistérf o o sal- 2. _ E:aéit>ão do conselho fiscal e seás suplentes;vínte no M d d tímbanco execravel ..

'então
. s� t:�hO �:va�: � Um ministro do govêrno chamou um amigo

3. - Assuntos de interêsse da sociedade.

Dome de louco. É só to-
.

--'4:1
nosso, faz um mês, e lhe talou assim: " A V I S O

car na inlnha sanfona o - «Chegou-se ao fim do baile dos desmas- Acham-sé a disposição 'dos aenhores acionistas
baião "Ghôro do Gavião" � ,carados. Existem homens praticando atos dispara- os documentos a que se refere o art. 99 do decreto,
que cai água até não po-

� tados com máscara. Entretanto, o ministro da lei n.? 2.627 de 26. de setembro de 1940,
der maia Garanto, pelo li f Educação não gosta de . agir mascarado, Tem a Itapocuslnho, Jaraguá do Sul, 10 de outubro
menos, três dlas de agua- .. .a cara nua dos patifes, para com ela fazer atentados de 1963.'

,ceíro, Se o doutor Ade- <; =t � de uma amoralidade impecável. JOÃO LÚCIO DA COSTA, dir. comercial
mar aqui quer" ver, eu

t :lé :=Qls..oo:
...::l Achacou uma verba de dois bilhões. OLG R D COST' 'dO b b é f A . A A, dlre�ora �res1 eme

mostro. Mas no Palácio, o jetivo a erto azer propaganda da
ninguém quer m9, rece- instrução.

'

i:.:::.'�·"""'-·,·x:·t". ·m ·p�·r· e·:··g·�O
·

·
..
·
..
·
..

�:.:·::lber. . Mas, também o segundo objetivo não será
"_.

FEZ 'C'HOVER' NA I � o
Cl meno!J escancarado.

, ! ,�� "'<
.

Está instalando células esquerdistas nó pats

"����::àndÓ . qU� . se.
" 2 ��,.. inteir�ão se conhece outra experiência, de des- {� As Lojas DOVAT, desejando ampliar �

conseguir' falar c o m 'o ." � truiçäo do regime e da ordem social de tanta f: Buas atividades promo.Cionais de v.endas, tem g
'governador Adhemar "de 'JIII o -< amplitude. �: vag8- para mais um vendedor espeCializado, B
Barros provará que Beu ! � "'::I

A .desarticulação nacional desconhecia, até �i pagando grdenad.o e comis,são. g· método não falha, c,lisse ..... � agora, trabalhll igual de exterminio da vida da p Base aproxImada de' renda mensal de Bainda o pernambucano: � pátria, em nosso pats. t: Cr$ 50.000,00. =1'"A d't '. � A "Alianca para o Progresso" já despejou � É necessário 'que o candidäto seja �cre I e quem qUIser; 2 bilhões e 662 milhões de dollars na Amarica : motorista, fale o alemão, boa caligrafia, e :
mas é pura verdade. Ain· Latina... H que tenha bom conheoimento de artigos gda ,em jane'i,ro. estive �o No Brasil, 367 milhões. �: eletro domésticos. BNordeste. No ônibuÍ!l du, "'_"�"'-.-.�� Fomos o pais ma�s bem aquinhoado. t�

É �n.util a�resentar·s/e não preenchend9.' �lFicamos 148 milhões acima da Argentina, : os requllntos amma. :
:::P:,�=:::::;:::=::O:::.=-=::::==.:...;:::::;=-==::;;;;=--:::::==:::::.\b Terá sido necessária uma dose de tolerância

f� Melhores infOl'mações nas Lojas DOUAT g�li: ._.11. e Ia. uI/e. U I.·· II excepcional para contemplar um povo que rasga : com o senhor VICTOR ZIMMERMANN. :
:. II dinheiro e paga colegios de salteadores para rou : ..:
II

JARAGUÁ O
I bar á fortuna da nação,' c:.�;.:;.:;.::....r·�·· .... •......n:;:···':...... 'e'·.......·�:·..........:;.........··,: ..: ...... ��..........<9

!I D SUL -- II Pois o vilão foi a Bogotá com o plano de
rr=::;::::::::;<::-'-S�::::::::;lii M d' P f

'

. n sabotar e de desmoralizar, a "Aliança". '-----=_--'

ii ,e lCametltos e er umarias ,:

ii' Simbolo de Honestidade ii Fez o que disse e repetiu, aqui.
Il' yonfiança e, p,resieza ii Resta-nos pouco com que acertar a vida.
ii li Sem o mercado comum com a África, tôda·

. ii A, que melbor lhe àtende li dentro' da Europa, o que resta a fim de redimir aii e pelos menores preços ,ii ..

b '1' f d EdU 'd ?�'. ."
. t? econom18 rasI eIra, ora os sta os Dl os .

.
' llc:====:::===::::::=�:::==::::::==,:::::::::=,1

. Alugado a Fidel Castro, o traIdor do seu povo
:::::::::=�::::::===:::==:::::::::::::-.:::::::::::======:::=::::::::::' se sublinha no aniquilamento desta derradeira Parà solteiros, para noivas e
"gi: . '.' "'H posição, dentro da qual se poderá ter esperança

para o lar.. E.xcelentes para o

��'!! 'C
Ao.

. ,� . A'b Ih 'II: de dias menos conturbados: .

ii . era' de'�" e as �, II Ain�.a bem qu� o cão poderá lad'rar, mas lar. \ Excelentes para usar. O.'

ii'.' .

"

.'.
' '\

.

,

'

IIse� queIJO naspatss.
� superenxovai.s Blumenau são'

!! II ,-------------------.;,_-- garantidos por famosas marcas �ii Comp'ramos sem'p'ro aOQ II' "V d d P
·

t da Industria Textil Catarinense:@JEi ,,' .:
.
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. l}' en e O'r ra·cls a �'I! melh'ore;8 préçO's� ii J7j
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oce· se. orgu ara e 'ter' em
.

ii (
,II Procura·se elemento de boa apresentação seu lar os 'su'llerenxovai,s B.l,ume-,ii II :r

�
II

d'e' V I d' C
II .para venda' produtos, de ótima aceitação, para nau .Aguarde·a fl',;s,;ta" de' 'uma III �

li é ase' ê ra' II as praças de Jaraguá, do Sul e Corupá. Cartas • '. . ·u" "

".
",i!' , II a pr6prio punho, dando referêpciàs. nome, representante. '

J'!j "J�'a""o' Sehre-I.n'er : C'om'.' Ind· •.> ,LIda:. 'll'I" idade, profissão e, enderêço cer·t� Pi1 a �

. Representações SEGREP Ltda. Agente autorizado neata

II '. 'n Rua 15 de novembro, 1344 praça ar. Moacyr Silva.

II... ",.rag"" :do. sai.
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Sanfoneiro' diz �que se

tocar o' I�Choro" do'
.

Gaviàó'" faz"edir' chuve,

J
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,
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