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Em Iaee das graves e documentadas denún
cias do jornalista E. Caó centra os trustes de pe
tróleo, notadamente a "SHELL" e "ESSO", divul
gadas em sucessivas edições de O Semanário, sob _

o titulo Eu Vi o Trust Por Dentro, a requerimento A V I S Odo Deputado Lutero Vargas, logo subscrito por .

maís de 120 Deputados, se constituiu uma Oomís-] O Doutor Juiz Eleitoral da 17a. Zona - Jaraguá
são Parlamentar de Inquérito que investigará as do Sul; avisa, � todos os Interessedes que' percorrerá
atividades' contrárias aos ínterêsses nacionais de- o interior da Comarca a partir dó próximo dia 30
senvolvídas por essas Companhias, assim compos�' dêste, pera o fim de atender a· todos quantos dese
ta: Lutero Vargas, -Presídente: Gabriel Passos, Vi. tarem ee qualificar eleitores, no local, dia e- hora
ce-Presidente; Dagoberto Sales, Relator- Geral. abaixo mencionados:
Membros: Aliomar Baleeiro, José Joffily, José Mi- Dia Hora Localidade
raglia e Apo]fo Gentil.

.

30-9-1957 - 9 horas Corupá - Salão Koerner
Depondo perante a Comissão Parlamentan.de 5-10-1957 _ « « Oaribaldi - Salão Wolf

Inquérito, entre outras graves revelações, o CeI 6-10 1967 _« « S. Luzia • Escola Esteduel
\ Oscar Mascarenhas, segundo O -Semanário de 11 12.10-1957 _« «Nereu Ramos - Grupo Escolar
a 18 do corrente, "mostrou como foram sonega- 13-10- 1 967 - «' « Rio da. Luz .. Salão Barg
dos dez milhões de cruzeiros correspondentes ao 14-10-1957 _ « '« Rio C�ro II - Salão Roeder
nosso imposto único sôbre lubrificantes. :esse 'im- 19-10-1967 _« « 'Aio Novo p Salão Krueger
posto foi c.obr:ado dos consumido�es" poré.m, em 2,0-10-1957 _ « « Estr, Izabel - Escole ESladual
•.ez.",de- -reo:olbido' a&� :Näei1mai�-, Iol'-,u&ll-' '21�fO�"f95í __ «« .Corup'á' ,," Sala<) Koerner
quíla e cinicamente embolsado como lucro extra. 26-1 0-1�57 _« te Rib. Grande - Salão Silveira
A Socoliy e a Mobil Oil de Brasil. apesar de adver- Itapocuzinho _ A

tidas em tempo pelo próprio CeI Mascarenhas, de 21-10-1957 -« « loäo Pessôa
- Salao J. Pessoa

que cometiam crime previsto no Código Penal - art. Rio da 'Luz _

334, continuaram a praticá-lo." 28-10·1957 -« « Vitória
- �alao Hornburg

Parece que o povo brasileiro, "ajudado" du·
rante 400 anos pelo capital colonizádor, agora to- , OBSERVAÇÃO: OS interessados deverão apre-
mou cõr de si e vai mesmo cuidar de seus pró- sentar, no alo, uni dos seguinles documenlos:

prios interêsses, ao em vez de confiá los, como o d) - título eleitoral antigo, uma vez que seja ....., ---------..,,----------
vinha fazendo,. a maus brasileiros e ao capital eleitor desta zona (Jaraguá do Sul e Guaramirim),
forâneo monopolista e insaciável. e, sendo eleitor de outro municipio, o títuJo acom-

Enquanto isto, a euforia com que os interes- panhado de um dos documentos abaixo mencic;mados: �!!!!""'!!'!!!!""'!!'!!!!""'!!'!!!!""'!!'!!!!""'!!'!!!!""'!!'!!!!""'!!'!!!!""'!!'............!!!!""'!!'..=......!!!!""'!!'............!!!!""'!!'......!!!!!!!!"'�
sados na importação de automóveis receberam o b) _ certidão de idade; Iprojéto Bilac Pinto, já transformado tlm lei, cau- '

c) _ documento do qual conste, ter o requerente
sou espécie aos espiritos que aspiram melhores idade superior a, 18 anOs;'
gias para o Brasil, o que se não consegue com a d) _ Carteira de Identidade;
festejada importação de automóveis, e sim com e) _ Certificado de Reservista;
facilidades para importar. tratores, máquinas agri- f) - documento do qual conste, a nacionalidade
co�as e para as divel'sas indústrias, o outras pro- b�asileira, 'originária ou adquirida, do re-
vidências que tem escapado à argúcia e patriotismo Q'uerente.de muitos dos srs. Deputados.

A importação de automóveis, mesmo nos mol- Jaraguá do Sul, 23 de setembro de 1957.

Ides' da lei oriunda do projeto
.

Bilac Pinto, será Arre. G"lIIa Ferreir" ele Mello
ruinosa à depauperada economia brasileira, não Juiz Eleitoral da 17a. Zona :ii- õiiiiiõ__iiioiiii ..:
8Ó pelo montante de divisas que gastará anual-
mente na compra dêsse veiculo, mas pelo con-

sequente aumento de conumo de gazolina, do óleo, Aí vem êles, vamos ser Intormando A'contecimenlos
importação de peças sobressalentes, etc" que, so- metralhados, gritou o
mados ao custo real de cada veiculo, viria agra- Deputado Oseias Cardo
var ainda mais a situação interna do pais. BO, ingressando na sala

,

Mas papa surpresa dos que tem olhos paJ,'1i da presidência da Assem- _

ver e ouvidos para ouvir, a simples sanção pelu bléia Legislativa de Ma- do Deputado, Humberto o enviado espeCial do
sr. Presidente da República da lei que pérmi!e a ,cßió. Logo em seguida, Mendes. assentou sua "Correio da Manhã" ,e

-x-

importação de automóveis, trouxe, como que num foi visto o DeputadO metralhadora, contra os funcionários da Câmara. O Deputado morto já
passe de magia, segundo se fêz alarde, a baixa Humberto Mendes, (sôgro senadores Juraci Maga- -x - pertenceu a UDN alagoa-
dos carros existentes no mercado. do governador Muniz lhães e Freitas Cavalcan- Notícias recebidas em na. Ha um ano porém,

Tudo, porém, não passa de expediente adre- FalcãO (PSD) juntamente ti, qul'\ se haviam entrin-IMaceió, inform�m de que quando sua filha 'casou
dimente estudado e posto em prática para impres- com o Deputado Claude- cheirados atraz de pol- em várias localidades do Ie com o governador
sionar espiritos simplistas e de excessiva boa-fé. nor Lima e (I jovem Wal- tllonas, cadeiras e mêsas Estado, houveram tiro- Muniz Falcão, aprOXl
À medida que importarmos automóveis, sob qual- (er Mendes, filho do pri- do recinto, p-elas costas teios, entre as forças an- mou-se do genro, aban-
quer pretexto, tendo em vista a atual conjuntuta meiro, todos trazendo dos mesmos, quando foi tagônicas. donand<?_ a ö pos i ç ã o.
brasileira, estaremos contribuindo para agravar' 8 debaixo de capas de chuva, notado pelo Deputado da

.

'-x- 'Humberto Mendes fôta
situação já aflitiva da grande mai,oria do "povo em plêno sol, com os canOi oposição' sr. Siloé Tua" Após o tiroteio, os par- eleito a deputaQão esta.,.
brasileiro, em beneficio -de uns P9uCOS nababos de fóra metralhadoras res que incontinemi jo- lamentares começaram a dual sob, a legenda da
que vivem à tripa förra e dos magnatas que se portateis, fornecidas pela gou-se sôbre êle truan- acusar-se mutualmente, União Democrática Na-
ocupam da fabricação e venda de tal :veiculo, polícia Militar do EstadO., do violenta luta corporal, lançando a culpa uns sô· cional.

Mas hão é mesmo verdade, que certos jor- O Deputado Oseias, da subjugando o, salvando a bre os outros. Entretan- -x-

nais, em boa hora, tem denunciado os maléficos oposição, agachou"'se ao vida dos senadores. to� o reporter Mareio Al- Afim de garantir a or-efeitos que 08 trustes do fumo vêm causando à eco- sólo, sob o gargalbar si· -x- ves, que foi atingido em
nomia de alguns Estados, notadamente ao de Santa nistra da primeira rajada Da luta li mão armada plãna coxa, produzindo-

dem pública em Maceió,
Catarina, pelo incentivo dispensado à cultura des- de metralha, disparada havida entre os deputados 'lhe fratura exposta do �ete�����oo ::sIO?::���

- sa solanácea, seja por meio de assistência técnica pelo Deputado Humberto alagoanos, em plêna As- fêmur, a caminho do to de fornas do Exercitoe financiamento, ou outras Tantagens que levam Mendes, que tombou 10- sembléia, 'foi morto o De- Hospital do Pronto So- �

08� agricultQres, desaJudados dos poderes públicos, go na primeira troca de putado sr. Humbel' to côrro, entre gemidos, pe- g:P�:I�i��mP���o�;����a abandpliarem, como tem abandonado, outras cul- tiros. Mendes, sögro do gover- dia que avisassem a famr-
turas que interessam rearmente à economia cata· -x- nador, saindo feridos seis lia o ocorrido, sem as-

ções pessoais para Dlan"

rinense e mesmo ao pais. ,Walter Mendes, filho ,deputados da oposição, sustá-la, afirmando entre (Coite/ue n" ilitillle pagin,,)

"
.'

80 milhões. já pagou
Lacerda este ano

o Governo
Municipiosaos

centavo aos munioípios. I Distribuindo aos muni-
Esta atitude, de senti, eípos asimportâncias que

do altamente muníeípa- lhes são destinadas pelo
lista, deve ser realçada s rdispositivo constítueío..
tanto mais quando se .nal, o Governador Jorge
considera qúe o nosso Lacerda não apenas o

Estado atravessa uma faz com absoluta pon
face dificil, como conse- tualidade, como tambem
queneía da retração da dentro do mais rigoroso
receita verificada nos úl- critério de igualdade, sem
tímosmeses, e pelas des- discriminações de ordem

.r========================;; pêsas que sobrecarregam politlCQ, atendendo aos

JI))p Tr im 11)) IIÍ\ TI ,11\ � Outre o erário com os aumentos prefeitos de todos os par-
� LU lf \UIJl 'UI «li.

. lL \UI do funcionalismo "e, pos- tidos e dando, assim, uma Iteríormente, da magtstra- prova incontestável do
ELON J1Ú:I!Iii Ifl!.lR tura e' do professorado. seu alto espíríto público.

========!!

FPOLIS. - A reporta- A exemplo do que se

.gem apurou que êümí- verificou no ano .passa
lhões de cruzeiros já to- do, continua o Governa
ram pagos, este ano, aos dor Jorge Lacerda oum

munícípíos, pelo Gover- prindo com o dispositivo
no do Estado, relative- constitucional, ao centrá
mente à quota prevista rio da grande maioria
no artigo 20 da consti-I dos governantes brasíleítuíção Federal. .ros, que não pagam um

Justiça Eleitoral,
Juizo Eleitoral da' 17a. Zona

Otto Richard Willi Hillbr_cht
R e R e r cut i u dolorosamente em rodo .o

municipio a triste noticia vinculada segunda
feira última, pela manhã, do repentino faleci
mento do estimado e conceituado cidadão
OlTO RICHARD WILL! HILLBRECHT, ocor
rido em sua residência na vila de Corupá.

(

'A c o m e r i d o de Enfarto do Miocárdio,
falecera às 10,15 da manhã, o conhecido
'comerciante e correspondente bancário do
Banco Industria e Comercio de Santa Catari
na SIA. e Banco Nacional do Comércio SIA.,
em Corupá .

O extinto, que por seus dotes de almplí
cidade e probidade. grangeára vasto circulo de
amízedes-em todo o munlctplo, nasceu em, 4
de Março de 1 �1 3, filho de Otto e Ida Hillbrecht,
sendo aquele já� falecido, deixa viúva a senhora
dona Alice Wunderlich Hillbrecht, e filhos
lngbert de 19 e Ingrit de 9 anos.

Desde lógo, conhecido o infausto acon

tecimento, acorreram á residência do falecido, -

grande número de amigos e conhectdos que,
velarem o corpo .aré ás 14 horas de terça-feira.

Dos maiores, que se tem conhecimento
em Corupá, foi o acompenhemenro do féretro.
O cortejo fúnebre foi precedido por alas de
colegiais, . sendo que grande maça de amigos
e admiradores do virtuoso falecido acompa
nharam á pé o corpo de Orto Hlllbrecht, e

mals de 30 automóveis vagarosamente enceto

ravam o cortejo.
No cemitério, o Reverendo Pastor Roberto

Kríee, oficiou a encomendação fúnebre,' diri
gindo á familia enlutada palavras cennhosas
de consolo e conforto, enquanto que o CÔfO
Evangélioo Lutherano, entoava hlnos sacros.

Em nome do Rotary Club de' Jaragud,
d� quem o extinto éra membro dos mats des-

. tacadO&,.-usou .de. paJa,vra o Dr.A!l4aFiG T-a-YaN8 .

da Cunha Mello. exaltando as virtudes do
Companheiro desaparecido e apresentando as

homenagens fúnebres do Rotary Club.
"Correio do Povo" associando-se ao

pezar e consternação geral, pelo infausto pas
samento, apresenta á familia enlutada, sentidos
e comovidos pês(lmes.' ,

\

'CORREIO DO POVO
A Gerência avisa aos seus assiQantes

que estão em atrazo \ com suas assinaturas,
para nOI remeterem com brevidade.

Outrossim, comunicamos aos nossos as
sinantes de fóra da séde, e, aOIL de outras
localidades que poderão fazer a remessa da
'importância pelo Correio.

Políticos

Revolta em Maceió
soluços de dor, que quem
começou o tiroteio foi o

Deputado Humberto Meti
des . .vi perfeitamente dis
se aquele reporter.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Há vidas, só de lágrimas sentidas
mas, muitas vêzes. puras e clementes...
Com a estema espinhola guarnecidas, >

descem á sepultura reverentes I
'

Bebidas Max Wilhelm � A tP==::::::=====::::::::::::::-'::::::=:;:::::-"::::::: ::3;r.:::::=� ,

A_mbléia Oeral Ordinária

i:I,

'II· DR. lEIDIClHl KA1lJlFMlANN II·CONVO,CAÇÃO. H MEDI{)O CIBUBGI..I.O II
Convidamos aos Senhores Acionistas destaii' II

Sociedade, para se reunirem em Assembleia Ge- II Formado pelas Faculdades de Mediéina das Univer- ,Iira.l Ordinária. na nossa séde social. à rua Benja- li,i sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre' II
mm Constant nrs. 594 à 614, em Jaraguá do Sul. Ii
às 14 horas do dia 12 de Outubro de 1957, para II CIRUROIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS e II
deliberarem sôbre a seguinte : II CLINICA GERAL II

ORDEM DO DIA: II LOBga ,ratiea em Hospitals EntOpeBI li
" II

10.) Exame, díseussão e aprovação das con- II Consultório e residência: II

tas da Diretoria. do Balanço' Geral. con- II Tel. 244 - Rua Preso Epitácío Pessôa, 405 ','ta de Lucros e perdas e Parecer do Con- II II�::=::::,::::::::::::::;::;:::::::::::=:::::::::=::::::=::::::::::::=::::::=:-.:=::::::=� ,selho Fiscal. '

II '

CONSULTAS: II

U" ii' 2°.) Eleição dos membros do Conselho Fisoal 1,1 � Pela manhã: das 81/2 âs 11 horas !i
ii

I
'

d" -Bé
'

C I'
·

�ß I e Suplentes. • IpI d d /2' 7 /2 h
li

II 'IOSP lies reos a artoeose u.. I. 30.) Assuntos de Interesse da Soeiedade. ii
e a t�r e: as 14 1 as 1 1 oras II

ti II
c'

�VISO: Acham-se �, dísposíção dos Senhores li Atende chamados tambem à Noite li
TAC _

II A íonístas, os dçcumentos a que se refere o art. \'lo... • __... ......:.__. ......__h

II Agente local: SÉRGIO THOMSEN II �� �94�ecreto-Lei nr. 2.627. de 26 de Feverelre ;.�:;�;::�=;�:;::=:::;:::::=;:::::=:;:::;:;
- Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - i! J',t;. d S 1 12 d S t b d 1957 I

. :

II . II aragua ou, e e em ro e . ii r ® § 1[ o B JE i JE IR{ II
IiI

. Rua Mal. De040ro da Fonseca
.1:1:. II ir ===='1 i,','(enfrente à Prefeitura Munlcipal) Mal WUhelm - Diretor Presidente

_ _!
ii II lelsoo Driesseo _ Diretor Comercial II " II

II· II Eduardo 'frao".·s"o W.·lhelm - Diretor Técnico ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II,
II Aceita encomendas e cargas pera quelquer II

-

to to
II, II

i! localidade do país. com fréte pago e a pagar II " II .1ARAGUA DO SUL STA. OAT4RINA I!
II

.

e reembolso. ii :::O�
• Jc:- x.· J�:' ;.� r:-.J� �� :'.��\:: II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II

ii Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II Clfniea de. ODIos - 'Ouvidos - lariz e GargaDta �1 li
. combustível e acessórios. II

, ii do Sul; 'à vista e crediário. para qualquer l.fJI DO a.� D.a.�.,. •••• � II Lubrificação-carga de Baterias etc.
li• localidade do país. ,. .�., a58rãft

ii II ,MODeRNA e PRIMoRoSAMeNTB INSTALADA :� n CONSÊRTO - ReFORMA e ReTIFICAÇÃO OB AUTO- II
II ATENDE à venda de passagens aéreas ao I' • II MÓVBL e CAMINHÃO. I'

/ li exterior, pela ôcandtnavíen - Ibéria _ .5wissair. ii A melhor aparelhada em Santa Cafarina : ii' fi
II U Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" B I' II
II Informações, Departamento de Turismo TAC i! _ J O I N V I L E _ g I SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO li
l\..._.,.. __._ _ _._·_. . __

j! ::��••••••••� •••••••+.v \..�� ••••••••• ,.••••••••��!.•••••,.,.,:•.:�.�:'••••*••,:�(Í':: IL = "'__� L�
�_,, _ .._._ _ _ _ __ .__ ::::SI 11 �, � � _ -. __ � �. . __ �__•

.

__.__••••_ .._. • -_:;r"

Outras que, nas riquezas, investidas,
das amarguras são indeférentes;
no meio doa prazeres, iJudidas,
olham aos aoteedoree, sorridentes! •.•

Não sei como êste mundo é tão errado I '

Pois não se vê amparo ao desgraçado
dessa gente que ri com ironia:

Mas. também descerão á sepultura
e não mais sorrírão da desventura
sendo talves maior esse agoniaI

Jaraguá do Sul, 11/9/57.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Os Dez Mandamentos
do Deus «Fumo»

_.

r Instrumentos de Musica
Em Geral, especialmente

Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 • 8
12 • 24 • 48 • 80 e 120 baixos
. nacionais e estrangeiros
PiaDOS - HarmODios
Instrumentos PI Orquestlas
Bandos e Jazz·Banda:

Violinos· flautas - Clarinetas
Pistens- Trcmbones-Saxeíones
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EMfIM, TUDO QUE fOR DO RAMO V. S. encontra
psra pronta eDtreg� na Expedição "LYRAu Musical

de Paulo Koba
SÃO BENTO DO SUL - Caixa POBtal. 39 - Santa CalarlDa

Femándo A. SpringmannDr.

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CUni�a Médica. - Cirurgia "eral - Parios

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 \ex·residenciá <;te dr.
Alvaro Batalha). ,

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.--
'_'11_"' 111_'"_1 I_IPI._ . __ ._ r_u'_fI

. I - Atende chamados de dia e a. noite'
-

m==r'_11 _1L1_Ial_U._IU_UI 111_' a_ILI_.'r:'T.

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FÂRMAGIA NOVA

MUD A S
Frutiferas e

Ornamentais

Laranletras, Pe
cegueiros, Ka-
-kiseíros, Maci
eiras, Iaboríca
beiras, etc. Ro
seiras, Dehlías,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
• go Ilustrado

LeOPoldo Seidel

Corupe

Dr. Waldemiro Mazurechen
�A§A DE S.&UDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers]
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

Curiosidades da Natureza,
ilustradas em "Animais Estranhos"

t' Agradecimento Bruno Tomba é o au- tiva: "Muitos dêles, prín-I - Eu sou o teu cígar- te chamarem de "vicíadc" tor de "Animàis Estran- cipalmente aquêles quero que te tirei a liber- que fumas "por diverti- Profundamente. consternados co- hos", album ilustrado que vaqueíamuasäguas.cons.dade: só me obedecerás mento", se bem que, para municamos a todos os nossos parentes, aml- aparece entre oa volu- tituem uma verdadeira
a mim ou fi algum dos me fumares tenhas sacrí- gos e conhecidos o falecimento de nossa que- mes da série "No Mun- curiosidade, não apenasmeus substítutos, como ficado tua saúde, o pa- rida mãe, sógra, avó e bisavó. do dos Animais", das Edí- pela bizarria da forma,
o «charuto» o "eaehím- ladar de -saborosos alí- ções Melhoramentos. como também e especi-bo", etc. mentos e muitas vezes Ida Scheidemann Krügér O interêsse desta su- almente pelo seu estra-II - Oarregar-me-äs en ainda, tenhas ferido teu ocorrido no dia 18 de Setembro, com a idade gestíva e colorida apre- nho modo de viver e de
tre os dedos ou entre amor-proprío, pedindo- de 79 anos. sentaçãÓ\é o sentido ins- procurar alimento.
os labios, muito embora me a estranhos (e eu sei A família enlutada vem externar por esre trutivo dô trabalho, [us- Observando 08 atenta-
eu tenha nicotina, acro- que não gostas de pedir meio os seus slncéros agradecimentos a todas tificado plenamente pela temente, verificar-se-á,leína, futurol, etc - ve· coisas nenhuma). as pessôas que prestaram, o seu valioso auxí- fartura de ilustrações. O uma vez maís, como a
nenos terriveis para tua VIII - Furtaras do teu lio e a confortaram durante o transe por que autor, com a finalidade Natureza, também no rei-
vida. patrão o tempo de uma passaram, bem assim a todos que acompanha- de elucidar, compôs a no animal, é prodigiosa.111 - Serás mal educa- hora ou mais por dia ram a querida falecida até a sua última morada. obra em estilo agradável mente rica em varieda-
do n08 ôníbos, nos bon (de acordo com o teu Especíalmenre agradecem ao Rev. Pastor . e acessível, relatando des espécies".des, nos auto lotações, nervosismo e o grau de Gehring e ao Dr. Fernando A . ôprrngmenn. conheçlmentos a respeí- Ilustrações coloridas
nos elevadores, nos trens escravização que te ím-: to de animais que, embo- exemplificam os textos,
e em todo lugar onde ponho); usando para isso Faq1ília AffoDSO Stricker ra não totalmente desce- mostrando os principaishouver pessoas que não a pretexto de ir a um nhecídos, são poucos vul- aspectos desses> estra-
me toleram, lançando- «cafezinho» ou ás insta- 1 garizados em estampas. nhos animais. A tradu-
lhes no rosto a minha. 'lações sanitárias. --------------------'---- Suas palavras, em prefá- ção da obra é de José
fumaça e, nos olhos e IX - Farás comigo to

P b.
- cio, corroboram a asser- Pedretti Netto.

vestuaríos, as minhas das poses, todae as mo- roi Iça0
cinzas. I míces, todos oe trejeitos
IV - Serás a causa

I que julgares necessários Proibimos terminante-
-, de mais de cinquenta ao teu esnobismo e a tua mente a entrada de pes

. . sõas e animais em nospor cento dos incêndios, falta de domínio próprio
sss propriedades sítasem que Sé perderão mui- e, para

.

completar essa
tas vidas e se consumi- "fa188 importância pes-

em Ilha da Figueira, sem
rão milhares de cruzei- soai, fumar-me ás numa nossas licenças.
ros alheios. ' bonita piteira ou carre- Não nos responsabílí-
V - Haverás de supor. gar-me.äs numa carteira zamos pelo que possa

tar o meu cheiro fetido banhada de ouro. acontecer ao� Intratores

por onde quer que an- X - Detestarás a Re.' da presente proibição.
dares, pois ele estará na ligião que me combater, João EmmeDdoerfer
tuas mãos, na sua mesa porque (isto fica entre Lauro 'Schmitz
de trabalho e nas roupas nós) sou o teu «Deus» e Curt Richter

.

que usares. o dono euclusivo da tua ltodolfo BehliDg
VI - Não me abando- vontade Iaço de ti o que

naräs, ainda que certos bem etendo: mas abra
médicos, obecendo á voz c-ªrás, se desejares Iígu
da consciência te dís- rar entre os pseudo re
serem que por minha líglosos, a religião que
causa morrerás de ata- não se importar com a

que cardíaco, úlcera no obediência que me de de ROBERTO M. BORST
estômago ou no duodeno V8S prestar, nem com." que dispõe de maior sortímen,
ou tossirás a vida Inteíra. o exemplo que darás ás to na praça e oferece seus arti=>
VII - Díräs a todos que crianças e adoleeentes. gos à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguã
�._""""(!)� '..

Dr. Murilla Barreto da Azevedo
\1 ADVOGADO I

Escrttórto no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul

t
Die Familien Merquardi und' Heake,

Kinder, ôohwíegersohrr; Schwiegerfoechter und
Enkelkinder i h r e s unvergesslichen Vaters,
Schwiegervaters und Grossvaters

ER:ICH MARQUARDT
verstorben im Aller von 71 Jahre am 14. �ep
tember in dieser Stadt, sprechen hiermit ihren
tiefempfundenen Dank aus gegenueber ihrer
Nachbarn, Freunden und Verwandten und allen
die' dem geliebten Toten mit Blumen und
Kraenze ehrten und ihn zur letzten Ruhestaette
geleitet haben. Insbesondere Dank Herrn Pastor
Gehring fuer seine trostreichen Worfé im Hause
und am Grabe.

Jaraguá do Sul, 19. September 1957.

Dr. Francisco Antonio Piccione
Jt.1I[�DICO

Cirurgia Geral de adultos e criançal!! Cli
nica .Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁR10S
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS 'DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
co lIiI. II poA - 8ANrA CArAR.INA

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

- LOMBRIGUEIRA . MINANCOßA

Todesanzeige und
Danksagung

Oie tr1luernJen Familien

Haemorrhoidea '

Juckreiz Ekzllme, Fissuen.
Haedensa (Pomade) be

ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
d'er Haedensa - Gesells
chaft, Berlin: Zugelassen
bei den qeutschen Kran
ken!rassen.

• Vermitugo sua\'e e de pronto
efeito Dispensa purgante e dIeta! .

. SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1" 2, 3 e 4<s ra'Sl!!l'ISIIiiiI B!l' Proteja a saúde de seus filhos e a l>ua própria!

FOTO PIAZERA im Evitará muitas doenças e. poupará dinheiro em

, ,!I remédiOS
DEPRONTE A PREFEITURA - JARAOUA DO SUL

C· 101llfBBIOOEIRA.

ompre hOle mesmo uma '"

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios E um produto dos Laqoratórios Minancora
• A pedido. atende a domicilio e lambem -

. J O I N V I L L E -

•
__ _

�_:�=s_"�=!.'N? == r.:>
. ...,,__ _ ••__••_ _ _ _.__•__• •

���.,..,.._,..,.., ...._- - """ -_,,�._,.......-- """" ""

rr·-·
..-···--·..--------- ·-----·· ..·------

·11 IF==================l1
�_....�� !I .••••• e •• "SeR'II'· II Apotheke "Sebulz'"Dp. Reinoldo Murara 1 I; � JARAGUA DO SUL -. II JARAGUA DO SUL

--

II ADVOGADO II 1 l:"!I' Medicamentos e Perfumarias !!I::,1 S I H MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN'1 imbo o de onestidade ..

. Escritório ao lado da Prefeitura !I ConfianQa e Presteza, II Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
1 Á i !I A que melhor lhe atende . II Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

����� l:::==::==.=====::!:�-:::::::�:��:::;-.-�===J II=_a_m=b_e_st_e_D_Z_u_d_e_n=g_e_ri_ng_li_t_en=p_r_e_is_e_D=b_ed_i_en_t_.=·

;JedenMg/
Asthmavorm Schfafengehen ist NIVEA

Pflege eine Wohltat; sie ��häit W ir werden darauf �uf.Ihre Haut gepflegt und s��mel. I'rierksam gemacht dassweich. Wie gut, daß es NIVE.A, "T bl ttgibt! Oie a e en

'., "Eulia "\p_")tll der C. F. BOeHRI�GER� & SÖHNE, Mannhem, das
"

6 J 49 bekannte und altbewaehr-
te Asrhma-Mittel, wieder
überall erhaeltJicb sind.

hilft Rheuma· Hexenschuß
rasch Ischias ' Nerven- und
bel:

Kopfschmerz.• Grippe

Im ln-und Ausland
hervorragend bewãhrt!
Ein Versuch überzeugt!, �. -

In all�n�1APoth�k.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Aniversários: Fazem anos

hoje .li sra. Lidia Maffez
zolli, esposa do sr. Willy
Maffezzolli, residente em

A.NO XXXVIII - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 29 DB SETEMBRO DB 1957 - SANTA CATARINA - N. 1.957 Corupá; a menina Jea-

t nete, filh,a do sr. Sérgio
.. Thomsen, contador nes-

ta cidade; a sra. Ana
Pieske, esposa do sr. Ri
cardo Pieske e a sra.

Odete Hönning,. esposa
do sr. Udo Hönning.
Ainda hoje a senhora

Olair Motta Nicoluzzi, és
posa do sr. Rodrigo Ni
coluzzi, residente nesta
cidade.
Amanhã a sra. Rilda

Stoinsky, esposa do sr.

Silvestre Stoinsky, resí
, dente em Rio Gêrro.

CORREIO /0 O P O y O LOCAIS

Revolta em Maceió

ßgrödeeiml!nlo

e o sr. Wigando Meier,
filho da Vva. Elsa Meier,
comerciante I em :Gari
baldi.
A todos os aniversari

antes os cumprimentos
do "Oorreío do Povo".

Caslmenlos: . Realizaram,
se ontem nesta cidade
os seguintes casamentos:
João Francisco de Arau
jo com a srta, Adina
M6rtinelli; Rubens Mickel
com a srta. Maria Pieske;
Afonso Salvador Alves
com a srta. Ivone Romu
aldo; Agenor Alves com

srta. Erna Bankhardt e

Línos Spredemann com
a srta. Luzi Holz.

(Conclusio eI. h. p.gin.)
terem a ordem e a ga- Comercial, em virtude do
rantia da população. seu prédio estar interdí-

-x- tado para periéíe. Ainda profundamente abalados pelo
Os seis deputados fe- �x- duro e inesperado golpe porque passaram,

ridos todos da oposição S6 ap6s quarenta e vêm, ALlCB WUNDERLICH HILLBRBCHT,
acham-se ínternados no oito horas de primeira INGBBRG OTrO eINGRIT HILLBRECHT,
Hospital do Pronto So- votação, poderâ o "imps- apresentar os seus agradecimentos, á todos
eôrro, sob rigorosa vigi· achmem' . ser decretado quantos carinhosamente os confortaram, envia-
lâneia das torças do em segunda discussão e tarn corôas, f1ôres, telegramas e cartões, pelo
Exercito, porquanto, gru- votação. Ieleclmenro de 'seu marldo e pai
pos, estão se formando -x-

O hpara ohassínar os feridos Reina aparente tran- tio Ric ard Willi Hillbrecht. FREDERICO BARG
alí internados.

.

quilidade em Maceíö. En- Transcorreu dia 25, úl-• '-x- tretanto, pressente-se g Torna tambem extensivo êsre agradeci-
A origem do choque aproximar de gr a'v e s

mento agöra em particular ao Reverendo Pastor timo o aniversário nata-

armado teve causa, no ocorrencías, porquanto Robert Krias, pelas palavras de conforto com lieio do estimado cidadão,

processo de "impeaeh- foi visto o filhó do De- que foram consolados quer na resldêncla quer sr. Frederico Barg, Dire- RIO ---- O Instituto

ment" (afastamento do putado Humberto Men- no cemitério. Ao Côro Bvangéllco Lurherano tor da eonceítuada empre- Nacional de Imigra-
governador de suas fun- des, com uma metralha- pelos hinos sacros entoados. Ao Dr. f'rancisco sa .TraI?;sportador!1 "An· ção e Colonização re-

ções) do Governador Mu- dora portatíl, no interior Pícclone, pela presteza e dedicação com que dorínna "nesta cidade.

I cebeu com ic -

t
..

êdl Festejeu dia 22 seu aní- .

um ax.aoniz Falcão, que iria ser de um automovel. Este pres ou os pnmerros socorros me lCOS ao
versário o sr. Onadir das autoridades ar-

lido e votado naquele dia fato foi levado ao oonhe- extinto. Ao Dr. Mario Tavares da Cunha Mello,
fatídico. Os governistas cimento do senhor Jura- pelas consoladoras palavras proferidas ante- Motta, gentinas, informando
sem amparo lega), não oi Magalhães, que íme- túmulo em nome do Rotary Club de Jaraguá. Dia 2 a sra. Rosalinda que cêrca de trezen-

podendo contar com a diatamente comunicou 80 E, ainda, ao Rotary Club, ne pessôa de seu Bartel, esposa do s�. tos colonos brasilei-
"[ustiça a seu favôr,opta- Gal. Armando de Morais Presidente e demais membros pelas inequívo- ::t�lf�mB��:!, ��::::,.e� ros tr,anspuz.eram a

'. ram pela fôrça, metra- Âncora, Intersentor -Fe- cas demonstrações de SIollderledede, carinhho e
sr. Nereu Tomaselli e Iri- fronteira, vindo do

lhando seus opositores deral. pesar com que comu aram-nos nésta ora

em plêna Assembléia Le- -x- amarga vivida, já que em todos os momentos neu Buerger, filho do sr. Estado do Paraná e

gíslatíva, demonstrando Ficou comprometido, o estiveram junto do corpo de nosso lnesquecí- Her�ert Buerger. solicitaram proteção
dessarte, um verdadeiro Governador Muniz Fal- vel e pranteado marido e pai. Dia 3, o �ov€'m Ad�mar as autoridades da oí-
desespêro . de eauza.

.

cão, no assalto 'a Assem- Enfim, á lodos quantos compareceram á Buerger, Illho de Bíear- d d t' d•

CA d h f' do Buerger, industrial em a e, argen ma e
-x- bléia e, é f6ra de düví- amare ar ente e acompan aram o ererro P d A I"t' . .

.

d d Estrada Itapoeú e a me- osa as.. que es co-
O processo de "impe- da que o a-ssalto foi tra- ao cemi erro, os nossos imorre ouros agra e-

I
.

nt nina Vianir, filha do sr. lonos abandonaram
achmsnt" do Governador mado pelo sôgro do GOo-' ,clme os.

Hilário Bona, barbeiro em suas terras nos mu-Muniz Falcão, teve orí- vernador, o Deputad -------------------- J
gem entre outros fatos Humberto Mendes, com Estr!1da [araguä, . nicipios de Chopin e
- I b

- dO. C
,. DIa 4, a sra. Pauhna S tAt

.

d
.

nao menos graves, no a co a ·oraçao o oman-

C h
'

1960 Padri Franzner, esposa an o· n .omo, _ ev�·
assassinato do DeputadO dante (exonerado) da on ecer-se-a em· do sr. Affonso Franzner, do a uma mvasao de
da oposiçãO, sr. Marques polícia militar, CeI. Mu�

a·, u'ltl·ma. p
..

arte da· industrial em Rio Cêrro grupos armados.
da Silva, ocorrido em rilo Luz, que permitiu a

Arapiraca, a mando, '-se- entrega de armas ·da cor�

R
'---

gundo versão corrente, poração a estranhos, pa: evelaçào de Fátima? ,I! .1 UijljEiiliiiiii"'II!iIiiEIII.lla I liiiI!!!EJ!!IiIiiiSilI_!.

�fa�;:n�:d�edot:�, s� �rn��nd��:��� ta ���:l \ �ISBOA � Segundo a IF�bre5 (Sezões, Malárias, Imesmo que juntamente governador de Macei6, sr. Abono Fam"ll"ar imprensa portuguesa, o Impaludismo
S· . M.aleitas, Tremedeil'a

com o Dep. Humberto lzenando Nabuco, eleito cardeal Adeodato Giovanni
Mendes e seu filho, ini- pelo Partido Trabalhista Comunica.nos o Sr. Co- Piazza declarou que em

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

ciou o metralhar sôbre Br:asileiro. letor Federal, ter recebi· 1.960 dar·se-ão a conhecer "Capsulas Antisesonicas Ios DeputadOS oposioio- -x- do ordem de pagamento as relações finais feltds em

Inistas. O partido da maioria, para o Abono Familiar. Fátima pela Sant'issima Minancora" .

-x- PSD, foi vencido pela Virgem a 13 de junho de
O Presidente da Repú- minoria UDN, nas duas r 1917. I'

Em Todas as Boas Farmácias m
blicB, solicitou ao Oon- Câmaras, com a obstru- Terreno ,Os iornais daqui dizem

Igl'esso a Intervenção Fe- ção, conforme declaI:_ação que o secretário da 'Sagra- t um produto dos Laborat6rios MINANCORA

deral em Alagô8s, que do parlamentar governis Vende-,se um, medindo da Congregação Consis- I J' 'll SC'
foi decretada dia 14· a ta sr. Oliveira Brito: uÉ 1.900 m2 sito à rua Rio torial, quando esteve em

- omVl e - ta. atarma-

tarde, havendo sido no- impossível vencer a obs- Branco. Fá.lima recentemente por as E: i I li III.' ===r !1I81 i II!!ISIII

meado seu Interventor o trução", em contradição Preço de ocasião. ocasião do congresso car-

General Armando de Mo- aos arroubos do Deputa- TraJar nesta gerência. melita referiu-se ao ano Lúcia, sua profecia da se- de Leiria, Lúcia dos San-
rais Âncora. do catarinanss sr. Leo· de 1960 como a data gunda guerra mundial e_ o tos, agora religiosa car-·

-x- berto Leal, que fez di- para tornar pUblica a ter- papel da Russi� como fla- melila, redigiu em 1939 a

Sob a garantia das versas declarações a im- titutivo Oliveira de Brito. ceira parte d,o s,egredo, gelo de Deus. As exor� terceira parte da re.velação;
fôrças Armadas, dêsde as prensa, numa convicção Sagrou-se, assim, mais I

As dUds pr�elras _partes tações de Nossa 'Senhora s6 ela conhece o docu
nove horas do dia 16 do arrogante de que o PSD, uma vez vitoriosa a UDN, da rey�laçao as c�lanças

- dinda não conhecidas mento guardado sob sêlo,
corrente, acha-se reunida furaria a obstrução. em sua' justa luta em de, Fa!lma foram dlvulga- textualmente rererem·se à I Este "último segredo"
a Assembléia de Alagôas, -x- prol da etern.a vigilância das prl�a�amente em 1927, consagração el:lpecial da deu azo a numerOSOl:J

para votar em primeira Cessou a obstrução de-
aos legítimos interêsses I?o� LUCIa d?s Santos, Russia ao Imaculado Co- boatos, chegando-se a

discussão, o "impeach- sencadeada pela União da Pátria. Não haverá uOlca ,sobrevIvente. das ração de Maria e ao es- imaginar que revelará a

ment" do Governador Democdtica Nocional, na portanto reforma da lei tr�s crianças ilS quaIs a tabelecimento dos primei- época do Anticristo e do
Muniz Falçã9. Este pas' câmara e no Senado Fe� eleitoral. Parabens UDN, VIrgem apareceu_. Bssi.ls ros sábados euc<lrísJicos fim do mundo. Lúcia ape
sou 'O govêrno ao sr. Si- deral, como repulsa pela parabens Lider Carlos parf�s da revelaçao foram de reparação. nal:J disse que causará nos
zenando Nabuco, A As· pretendida reforma da Lacerda. 'pubhca�a� e.m_1942.e re- Por ordem do seu pre- homensangústiaoualegria,
sembléia está reunida no lei eleitoral, com a scei- Condensação de ferem-se a vlsao do tnrer- lado, Mons. José Alves

I
conforme o caso de cada

Edifício da Associação taçã"o pelo PSD, do subs, SOf'lRE5 PORTO no experimentada por Correia da- Silva, bispo um.

Solicitaram Proteção
na Argentina

�=================a�
PA R A F E R IDA S,
E C Z E M A S,
INFLÁMACÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ES P I N HA 5, E TC.

Lavando com Sabão (Marci Bertstrida)

Vir,gem Especiálidade
dla.� CIAo WETZEt HNJI)lU§T�KA,l - JJoliIDlfn�e.

economisa-ae/tempo e dinheiro ".�\, ·.1..

I
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