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Magnífico Concerto. da
.

Soaiedade de ßnItura Artístiaa VOLTA E MEIA, os ínterêsses contrariados,
pretextando defender a nossa economia, apregoam
que o Pais está 'à beira do abismo, que o-alto
custo da vida advém exclusivamente da falta de
produção, que o nacionalismo é um dos maiores
males do Brasil, que apenas ao govê,lno se deve
responsabilizar pelo auménto do preçt) da gazolí
na e derivados, e que a iniciativa privada, com a

colaboração do capital estrangeiro, ínolusíve na

exploração do petróleo e míneraís atõmíeos -

sômente ela - assegurará ao Pais o almejado
desenvolvimento econômico.

Mais urna vez a ôocíe
Bade de Cultura Arlistica,
de Ieraguä do Sul, brin
dou o seu quadro social,
e aos amantes da bôa
música em nossa cidade
com um magnífico con

certo, levado á efeito na

noite de 21 de 'dezembro
pröxlmo passado, nos
Salões do Clube Atlético
Baependi.

além da maneira exube
rante com que todos os

integrantes da Orquestra
se epresentaram, demons
lrando désra fórma a mag
nifica ínrerprétação que
estão dando ás composi
ções .que apresentaram e

que tão eepríchoeamente
ensaiam durante meses

seguidos. ,

sentes arrancando lágri-.
"

2a. parte

Os Pescadores de PerDias -

Grande Iemezte, de 'Geor
ges Bizet (Perlenfischer).

mas.

Estão de parebene os

componentes da Socieda
de de Cultura Artistica,
os .eus diretores.. os seus Dama Branca - Die welsse
músicos e artistas, e o Dame (O u v e r tu r e de
incansável Francisco Fis- ßoleldteu).
eher, diretor da orquestra.
Continuem sempre assim. • Intermezzo -' (Szane) de
O mos

é Albert W. Kotetbey., a os a seguir o pro- O inconveniente de tôda essa pregação nãograma caprichosamente lo Mercado P�rsa - (auf reside, como possa parecer, 'na maior ou menorAo final do programa apresentado. .. h Markt) "t
6 " einem persrcc em . eloquêncía de que por vêzes se reveste, nem tam,-Constante de ã parres, f

.

dOI apresenta o uma apo- la. parte pouco nos sofismas em que se arrima eomnmenteo programa epresenrado, " ,

N I
-

f 3a. parte .

t' ã' üneí d
Ieí de grande e imprecío reose ao. ata, em orma

La Vilanelle repíia-Ouver-] e sim na sua exaustiva repe lÇ o, típo an nCIO ..8.

nante efeiro entre os pre- de Cantlgas de Natal. ture de W. A. Mozart." A Condessa Bailarina _ eoea-cola o chic��ts, a cuja influência .noeíva
sentes. .. f Ih d M b- V haa (tanzgraefin) Valsa de todos estamos sujettos.

__

..

O efeito
c
deste final do O as a an a -, a

. Robert Stolz. ��;;,. '

Os números apresenta- programa fOi surpreendeu- de. johann Straus.
'" '�" ROO toí à-toa que Goebels, como convinha

dos, .0 foram. com �rte, I te e emocionante, tendo I A CiliaDa (Die Zigeunerin) .� Cantigos de "I�l. - em fOf- ao nazlhto, pregavs que "a menüra lrepetida tor-
expreesão e bom gosto" mesmo pe v6�ios dçs pre- Ouverture -de W. Balfe)." ma de pqPOtftrl. na-se "érdade," e bepi que a -g'rova Inconteste

.. �'. ','
., do poder da'lJletitua rêpetidà no vem, com rela

ção aos EE. um, do gfande Jefferson quando diz:
__�;_;"';"...:.;...�J...;..........,..;o.....;.;;...........___.,.;...;__:.__� ,.;....;:......;....;:..........;;..l."";;""--�""'1 1'0 ministério britânico es.tipen,diou por tanto teme-

po os se���eteiro� para repetir e'mQdeJâr's_
ttMas' a8" 's'memila!" tteêt.'lml�ssa esta:'��;;'.
de anarquia, que o mundo terminou por acreditá
lo, a nação britânica também acreditou, os pró
prios ministros vieram a acreditá-lo e, o que é
mais digno de admiraçã.o, nós próprios o acred!:"
tamOi." Isso se deu com relação aos Estados UDl-
dos nos primórdios de sua independência e se

repete, invariàvehDen�e, com fúria demoníaca em
.

todos os paises subdesenvolvidos, onde ganha in
tensidade à proporção que êstes se insurgem con-
tra o capital monopolista e colonizador, em busca
da emancipação politico-econômica.

,

cq,smos, q,_u�l.ldo, ne� siquer conhece .0�ic,lO:k�
, ""'co9fi'lds qut"'e g�."iitesmo. ,

Arma-se mais e mais, quando a única arma

é o rearmamento moral que eSfá dentro dêle
mesmo. Ml,Iitos povos viraram rebanhos tangidos

,

por mentes deshumanas de fantoches c;tanlescos.
Os 'homens despersonalizam-se, diluim-se nas

massas obscura1J fermentadas ao bél prazer que
alguns espertalhões despidos de qualquer seme

lhança sublimada. É 0\ reino existencialista da
mais pura animalidade no cuidar somente do
que vestir, do que comer,' do que gozar.

AO DEALBAR de todo o Ano Novo, en- \

chem-se as mentes e os corações com novas

esperanças; �epultam-se nas folhas dos calendá
rios os dias de amargura, de insucesso, que o

velho ano trouxe, e se encara fi nova folhinha
com opulentas espectativas. A esperança trai os

_ x _
fracos, mas a esperança é sempre benévola aos 'O' fator produção influi, ineludívelment", no
corações bondosos, porque a esperança se con- Realmente, um novo' ano se inic;iou. Do custo da vida. Porém, no caso particular do Bra-
solida no coração e nunca na boca. velho, que se foi, vergamos ao peso da respon- sil, onde "os trustes e carteis internacionais do-

�ntre as coisas passadas e as coisas futuras, sabilidade que criamos nós mesmos, esquecen- minam as iniciativas industriais, fundando em nos-
entre as horas de desilusões, de amarguras, de do-nos comumente dos deveres que a experiência' so pais indústrias que se articulam e se combi-
alegrias e sucessos, é a esperança que anima e, nos �nsinou. A dívida humana é antiga, antiquis-

I nam, eliminando pela concorJ;'ência desleal as
vitaliza corno um sempre novo presente de um sima; a bondade divina é sempre nova, é eterna.

. emprêsas mais fracas ou limitando a produção
novo caminho na espiral da vida. Trata-se não da dívida das massas humanas, das fábricas, pela divisão de cotas e mercados",E' é esse novo caminho que os homens dos povos e das nações. Trata-se da dívida

ao mesmo tempo que, como vários nagnatas na-
procuram, por tradição, nO. descerrar de cada. individual, pessoal, de cada um, para com _o cionais, auferem lucros inacreditáveis, forçoso é
novo ano. Despedem-se, ressentidos, do velho Criador de tôdas as coisas. Trata-se da reaçao concluir que a falta de produção (ás vêzes pro-
ano' lembram-lhe tão somente 08 dias tristes, individual moral, diante da corrupção, da deca- dução controlada) é responsável �penas em partepou�os que sejam, '� esquecem os dias felizes, dência d� ruina romana dos cézares repetidas, pelo encarecimento da vida, pois que o resto
muitos que são. E qual criança diante dos pórticos' com rriaior drasticidade, no século científico, nú corre por conta dos exploradores do povo, insa-maravilhosos da fabulosa Esperança, dos sonhos e crú, estéril e materialista, que yivemos em ciAveis nos seus propósitos de enriquecimento
e das ilusões, têm corno certo, exig'�ntes, as existencia absolutamente mecanizada.

,�Il rápido é fácil. Essa é qUd é a dolorosa verdade.
prodigalidades inexaurfveis, edênicas, do Novo Trata-se da divida não só dos governantes O mais, 'é como a história do pega ladrão ...
Áno. E, nessa espectativa, saudam ,cada Novo

mas dos governados. Trata-se da questão de o

Ano a toque de sinos, estalar de rolhas de homem despertar na conciência de si próprio, Quanto à majoração do preço da gazolina e
champanhe e estourar de bombas. dentro de si mesmo, para consigo mesmo, seu derivados� de que tanto fazem alarde para des-

- x - semelhante, sua família, sua I�rra e sua pátria. prestigiar a Petrobrás, a Comissão Parlamentar
Já não se trata de abrirmos a fulgência do nosso de inquérito que, investiga a atuação da ESSO e

Bombas. São elas o horror existencialista '

cérebro que atrôa, ilude, desafia, co�rompe e SHELL no Pais, já apurou quais são os seus, ver-
que abala o sécul() que vivemos. ,Sã� elas que

perverte, rr:as abrirmos as comportas SIlenCIOsas dadeiros responsáveis, bem como a que fim se
seduzem os cérebros dos cientistas, IDfI��m na

dos nossos corações que persuadem, congraçam, destina êsse "lucro extra', além dJ' umas nego-
estrutura dos povos, preocupam os pohtlcos e

seduzem, esperançam e constróem. ciatasinhas criminosas e lesivas à economia bra-
enchem de vazio a existencia moça no �ozo Trata.se da minhtl, da tua dívida para com sileira, habitualmente defendidas por alguns �_
pleno, absoluto, antes do estouro da bomba.

Deus, para com a nossa família, a f��ília do triotas . .. o que é perfeitamente. compreensivel:
Depois de mim, o diluvio...

nosso semelhante, para com a nossa patrJa,� para sem essa "ajuda" do capital estrangeiro o Brasil
Reunem-se os representantes dos povos do

com a pátria de todos os homens. não poderá ir para frente ...
mundo, discutem, negam, negaceiam; pr�clamam B esta dívida, por ser um imperatiVO moral
os direitos' do homem mas .não lhe deflDem os

de dignidade humana, não é esperança abstrata - O fato, portanto, de o nacionalismo com-

deveres
_

para com e próximo. �ongress�s se
d'e inócuoas espectativas, mas é o propósito bater sistemàticamente tudo isso, fiel ao seu pro-

instalam e se dissolvem para ga,!dl� sensaclo�il- esperançoso que indica ,o caminho modern� en- grama de defesa intransigente dos interêsses pá-
lista. Mas nada resolvem. A ansla �e deItar

inado há dois milêneos por Aquele que, slDge- trios, sem jamais cogitar de onde vêm tais "auD-
falácias c falações é como que o chIar. !en��,. "

amente, profetizou na candura de sua solidarie- lios", ou atender às conveniências de pessoas,
funeslo, trágico, do pavio da bomba, que Ja nao

dade humana: Eu sou o Caminho, a Verdade grupos ou associações quer nacionais ou estran-

precisa de pavio porque é la,!1çada �as alturas
e a Vida. ,geiras, é o suficiente para que os interêsses contra-

donde nos devem vir as .bençaos vertIdas pragas É êste o Caminho que esperançamos, é riados (ou ameaçados) o tenham na conta de "um
e maldições. Clama-se em pról do desa�mamen�o esta a Verdade que procuramos, é esta a Vida dos peores males do Brasil". Pudera!
à socapa do rearmamento cada, vez maIor, maIs

que leremos na Paz dos homens de bôa vontade.
A se fot'J'u�tes - O Pais está à beira do abismo, dizem epoderoso, mais horroroso. rmam- � eo

•

'

É com esta dl'VI'S", que saudamos não s,�
,

S '1I d bOJO a VIda ...
- afirmam. erá por isso que muitos se ançam,lançam-se satélites evan o em sel,! ,

aos nosso. lei' tores, não só ao povo de Jaraaua i à b' dlerrestre representada num animal. O homem, '" 'P afoitos, a despi·lo?. _ De um pa s eIra o

aluçinado', projeta-se n(> conhecimen�o do macro- do Sul, mas ao mundo inteiro. abismo, tudo o que se lll� puder recuperar, é

.L-----__-------......---------,-----:------'
lucro ...
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CORREIO DO POVO DOMINGO· DIA 5-1-1958

A UDN, mineira no peno está previsto para este brasileira, havendo o mo

.samenro do seu preslden- exercício em 21 bilhões vimento pela trégua política
te, é favorável a uma tré- de cruzeiros. ganho novos alentos.

gua política, dêsde que o O Deputado governista -:-x-

govêrno se dlsponha a sr. Rômulo de Almeida, A oposição, referindo-se
tomar medidas unilaterais, declarou da tribuna da a alusão do sr, Presidente,
que convençam a opost- Câmara, que não ha stn- sôbre a trégua política,
ção dos seus prop6sitos ceridade quando se fala chegou a conclusão de

de apaziguamento. em combater a inflação, que, a base pera um pos-
-x- aliás ninguem, melhor do sível enrredímenro, seria

O lider Carlos Lacerda, que um elemento govemís- uma revisão da atitude do
assim expressou-se a im- re, poderia fazer tão acer- govêrno relativamente ao

prensa, instado a falar: tada declaração. proléro do rádio.

requeremos urgência para -x- -x-

o projeto da leí orgânica Em uma dessas noites O governador, sr. Jânio
de Previdência Social, e passadas, sena deprimente Quadros, em poucos anos

queremos sele mantida deu-se na Câmara' dos de govêrno, a frente do

urgência para o projeto Deputados, oriunda da ati- Estado de São Paulo, só
do Rádio, como foi com- rude do presidente, haver no setor de agua& e esgô·
binado. Infelizmente o Par- negado a palavra ao De- tos, já fez mulro mais, do

. tido Trabalhista Brasileiro, putado Aliomar Baleeiro, que foi feito durante setenta
traiu' os trabalhadores, e ap6s haver-lha prometido. anos nêsre setor. S6 na

o Partido Social Demo- A minoria insistia aos grl- Capital, 'conseguiu .levar
crétlco, s6 está tnteresse- tos que se desse a pala- agua, pare maís de um ml

do pela emissão dos 30

I vra aquele parlamentar. A IMo e trezentos mil paulls
bilhões de cruzeiros o que 'maioria por sua vez tarn- tanos que se serviam de
é de se lamentar. O ôubs- bém gritava pera que não agua poluída de pôços.
titutivo Batista Ramos lha fosse dada. Resultado. A agua foi sempre um

(PTB) é realmente muito Pormou-ee enorme coníu- grave problemas para o

ruim. O líder do PTB, são e um tumulto genera- peullsteno das vilas adle
quer inclusive tirar dinhei- lizado. tentes, e pare que se tenha
ro áa Petrobrás pera Pre- Os srs. Pereira da Silva uma idéia da inercia dos
vidência Social, - o que e Arí Pitombo (PTB) mos- govêrnos que antecederam
é um absurdo. travam-se excessivamente êese bravo e construtivo

-x- nervosos. No meio dessa governador que é JANIO,
'

Falando na Câmara, sôo confusão os Deputados citamos o período de 1943
bre a espantosa emissão srs. Paulo Bentes (Pará) a 1963 em cujas datas Io
dos 30 bilhões de cruzeiros, e Newton Carneiro (Para· rem governadores os srs.

assim se expressou o líder ná) discutem acalorada- Fernando Costa, Macedo
Carlos Lacerda: Éete pro- mente. O primeiro declara Soares e ADHEMAR DE

. jéto é uma das maiores de dêdo: em riste: "Meia BARROS, em cujo periodo Iloucuras até agora apresen-, duzia de mal educados, a cidade cresceu em mais
fada pelo govêrno, pois estãó desacreditando a de um milhão de habtran
corno está, é altamente in-' Câmara" '- o parlamentar res, - e nenhum litro -

inflacionario. peraneense parece que ou- um que fosse. - foi acres-
Vai desvalorizar todas viu mal as palavras do centando ao volume dágua

epoltces e títulos públicos. representante do Pará, que abastecia a Capltal.]
Para que se faça idéia da e exaltado bradou: "fique ôõmente o sr, Lucas Gar
irresponsabilidade do Go- quieto se não lhe faremos I cez, inaugurou um metro

vêrno, basta dizer que é! engolir o dedinho" -- O cúbico por segundo em

mesma maioria que apro- sr, �entes segurou os bra-11954.
.

vou d mensagem 'presiden- ços do adversário e revi- Em outubro deste ano,
cial pedindo 15 bilhões, dou: - "não ha ninguem o sr. JANIO QUADROS,
aprovou uma semana de- que me faça engolir o de- já tinha acrescentandomals
poi� oaum��des� ab· dinho, ou�u?" - e em �7�40QOOOlitros deaguB ����������������__��������������_

eurda quantia pera a- as- seguida da um pontapé no por dla, estendo em obras ii''''''''''!'''''''''!'''''''''!!!'!!!!!!'!!!!'''''''''!!!'!!!!!!!!!!!5õ-'!!I!!!!!11111!!!''!1!!!!!!!''''!!!'!!!''!'!!!!!!!''''!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''''''!�

II
o....._.��._......,....,....,._,.

tronômia cifra de 30 bilhões sr. Newton, havendo êste pare entrega no primeiro 1,---------1,
de cruzeiros, sem que até com UIA empurão arlrado trimestre de 58, mals l'Instrumentos de Musica D W Id
agora, fosse apresentada o contendor sôbre as ban- 48.400.000 litros diarios de U r. a emiro U
sequer uma razão pera tal cedas. aguá, 'pera a Capital Pau. .

Em Geral, especialmente ,UI Mazureehen ,'Iaumento! ! I Dessa vultosa -x- lista. São hemens da en-

importância, vai o govêrno O Presidente da Repú- vergadura administrativa Gaitas e Acordeões II
.

'I
pagar 10 bilhões de juros blica, na ocasião da lneu- desse jaez, de que o Bra- ,completo sortimento com 4 - 8

II
AUSENTE DE

'I12 - 24 - 48 • 80 e 120 baixos 12 20'
e 9 bilhões, serão entre- guração da assess6ria téc- sil necessita em quantida- nacionais e estrangeiros I.

20- -57 á, -l-58.
Ii

gues aos estados, ficando nica da bancada mineira, de apreciaveJ. �
Pianos - Harmonios .---------.

êle com menos de 50% aludiu-se
.

a necessidade ConclensIJçio de
---------

pare cobrir um déficil que da pacificação na política SOARES PORTO Instrumentos PI Orquestras
Bandas e Jazz-Bands :

. ,

Nitro]ino a11i ''''a·'o mestre do pincel l1TíI' ·

NIlROLlNA· éum/1l1mor
para acabamento exteriorl

.• Tinta a óleo brilhante para paredes, madeira,
ferro e todo o fim exterior.

• Belíssimas. e variadas cõres. Notável resistência.
• Exija tinta a óleo Nitrolina em tôdas as casas'

do ramo.

elA. NITRO QUíMICA BRASILEIRA
Qualidade garantida pela maior IndGstrla qufmlca nacional

Revendedores autorizados para .Jaraguá do Sul

Construtora e Comercial MAGIAR Ltda.
'.

Av. Getulio Vargas, 668 - Oaixa Postal, 27

Violinos - flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones-Saxofones
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EMfIM, TUDO QUE fOR DO RAMO V. S. encontra

para pronta entrega na Expedição "LYRA" Musical
de Paulo Kobs

sAo BENTO DO SUL - Caixa PostaL 39 - Santa Catarina

ALIVIA as
cÓLicas
UTERINas

(
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Tenho na alma um segrêdo, um mistério na vida:
eterno ön10r nasddo em rápido momento t
Sentindo o mal sem cura, a dor trago escondida
mesmo de quem causou todo o meu sofrimento t

I

Cd!REIO DO POVO
- I
Edital de Citação. de Registro Civil Missa Nova

Herdeiros Ausentes Aurea Mül�er Grubba, �ticial em Nereu Ramos
,

.
do R e gis t r o CIVIl do

.

O �o�tor Ayres Gama f'erreíra �e Mello, ,1('. Distritoda Comarca Ja- "Tu es Sacerdos in aelernum"
JUIZ de Dlreíto da Comarca de Jaragua do Sul. raguá do Sul Estado de •

Es!ado de Santa Catarina, Brasil, na forma da Santa Catarina, Brasil. A localIdade de Nereu

LeI, etc... _ faz saber' que comparece- Ra�os se orgulha d� ver
•

.

FA? SABER a todos os �ue o prese.nte �dital ram no cartóri� .exibindo os ���r �� :: r���s J�h��
de cttaçao, com. o prazo. de trinta �30) dles VIrem, d�cu�enfos eX1��dos pela lei

tar na essôga do Revmo.
ou dele conhecimento tiverem, ou tnteressar possa, afim de se habilitarem para Sr. Padre Frei Alberto
que, estand? proéedendo-s� ao ARROLAMENTO casar-se: Maria de Jaraguá O. M.
dos bens delxado� por .faleclmenfo d_e LUIZ SCA-

Edital n. 4.324, de 21-12-57. Oap. filho da distinta Ia-
,BURRI, e tendo sido fel!a a declaracão de herdeiros, Francisco Ponstein e mílía Marchí.
na qual co nsta os erdelros de nome JOSÉ SCA-

lrngerdt Lennert A Missa Nova terá lu-
BURRI e ANGE�INA SCABURR.I, como ause�tes, Ele, brasileiro, solteiro, gar hoje, dia 5 de Ja-
pelo presente edItaI! chama e s,lta aos herde�ros pedreiro, domiciliado e neíro, na Igreja Nossa ..-------------------.

•.
ausentes supra rnencíonadoá, para no prazo de rrtnre

residente á Estrada Iare- Sra. do Rosário. Dr. Waldemiro Mazureehen(30) dias, se fazerem represen�ar, ou co�parecerem guá nesre distrito filho
neste Juízo, para falarem a?s termos do dito A�rola- de Àntonio Ponstei� e de PROGRAMA CASA DE SAUDE
menl�, sob as pen�s da leí. B para que chegue a Thereza Wolf Ponstein. Às8,30horas _ Recep- Rua Presidente Epitãcio Pesôas N°. 704
notícia ao. conheclme�to .

de todos, se passou o
Ela, brasileira, solteira, ção do Neo-Sacerdote )presente edital, que sere aflxa�o as portas. do Forum, doméetlce domiciliada e em frente do Grupo Eseo- (antiga residência de Emanuel Ehlers

no lugar de costume e publicado pelo Jornal local .

'
.. 1 "E Iíd d C h" Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças

«CORREIO DO POVO» e no «DIÁRIO DA JUSTI- resl�ente. ne�fe dlstrtto, e� ar uc 1 es a un a.
� Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

ÇA». Dado e pessado nesta cidade de jaraguá do Garíbaldt, ülha .de Jo�e Às 9,30 horas - Missa
_ Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

Sul, aos dez dias do mês de dezembro do ano de Lennerr er de Marle WeIl Nova Solene.
- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

mil novecentos e clncoente e sele. Eu. Amadeu ler Lenne I. Após a Santa Missa:
.. 1.... ...__...

Mahfud, Escrivão, o eubscrevl.. (a) Ayres Gama Edital n. 4,325, de 21-!2-57. Benção do, Nê-Presbítero

Ferreira de Mello - Juiz de Direito da Comarca. '

Afonso Golra e
aos membros da família I�====!!!!!"""'!"""'!�="""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""'!"""""

Está conforme o original, do que dou fé., Bdeltrud Llnder' e em seguida aopovo em Dr" Francisco Antonio Piccione
Ieregué do Sul, 10 de dezembro de 1957. Ele, brasileiro, solteiro, gex�l·meio dia _ O povo

��D:m::CO'
lavrador, domiciliado e Cirurgia Geral de adultos e criança" Cl1-

O Escrivão- - Amadeu Mahfud residente neste distrito, em de Nereu Ramos oferece nica Geral - Partos - Operações -
I.

. .

h fllh d O um banquete ao Novo Molésttaa de Senhoras e Homens.
------------.-�-....----- apocuzrn o, I o e s-

Sacerdote no Salão da

Resultado da R."ia da Comunl'dade Evan- car Golrz e de Ida jordan Especialisaa em doenças de crianças
Goltz. Igreja. Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

gélica Lutherana de Itapocuzinho Alto Ela, brasileira, solteira, Às _3 horas da tarde �
I (Clãra Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL

doméstica, doniiciliada e Benção Solene com f II JESUS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

Rel6gio 1. Premio n, 529 - Alfonso Ender - residente neste distrito, em Ssmo. Sacramento. coH.upA - SAN7A CA�AK.m:NA

Estrada Schr?e�liIr; Novilha 2. premio n. 15 - A�IiO Itapocuz.inho, filha de. Ja- "Minha maior glória é ler dado _.
,

.

Krelling .. Joinville; POlCO 3. premio n. 221 - Olrich d?ck Llnder e de Hllda a 10550 Senhor um filho sicer- ::U' J, J� J J� J� �� J� :�� .

KI�mms - �esta; Pa�a. 4: premIo. n. 734 - �elga Línder. dole" (Mãe de D. Leme).· � C1fniea de Olhos ': Ouvidos -. Nariz e Garganta rI'Fníedemann Guarammm, 2 cadeiras 5. premio n'l Bdital n. 4.326, de 21-12-57. : .._ ca"alflfa •••_ :

1�1 - Bruno Maas - Nesta; Corte Fazenda 6. ,pre- Lauro Demarchi e � DO ""aco 'DR!1II' SISá
_

. IA i
m!o n. 329 - Oscar Goltz - Nesta; 1 panella 7. pre- Leocadia Pedri

residente neste distrito, á: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :1
mIO f!-. 308 - A..rno �amthum - Nest.Bi 1 cocho 8. Ele, brasileiro, solteiro,

Estrada Nova, filho de: A melho'r aparelhada em Santa Catarina :1
premIo n, 241 - AlvlDo DOflge - BracmhQ. lavrador, domicilii:ldo e

Henrique Reimer e de Er-

�:. Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" .:}na Reimer.

rosc»
-- residen'e neste distrito, em -Ela, brasileira, solteira, : - j O I N V I L E - :

O SON�TO· DE ARVERS �::1'n�c��r;::;c�ilh: ddee��: doméstica, domiciliada e �� �..r ��: v ; •.• ,�· �r �v· v ·�i1:::
ra Daren Demarchi.

residellte em Corupá, fi-
===== lha de Ricardo Lilrsen e

Ela, brasileira, solteira, de Ana Maria ,Martha
doméstica, dOlr.i.ciUada -e I,..arsen�residente neste distrito, em
Itapocuzinho, filha de Al
zira Pedri.

Junto dela a passar como sombra perdida, Edital n. 4.327,de28.12-57.
sempre vivo, a seu lado, em longo isolamento! Cópia de Edital de Pro
E ao meu fim chegarei de alma triste, ferida! clamas de Casamento re
sem nada lhe pedir, sem mesmo um ,só lamento! cebida do Oficial do Reg.

Feita embora por Deus tão heia e complacente, Civil de Corupá. '

seguirá seu caminho altiva, indiferente Geraldo Gústavo Reimer
ao murmúrio de amor que a seus pés vem morrer t

. I e Elvira Larsen
Ele. brasileiro, solteiro,

Tão piedoso dever censt�ntemente zela, marcineiro, domiciliado' e
que dirá, mesmo lendo os ,versos cheios dela:

.

"Quem será tal mulher?" sem nada compreender!
Tradução de H�lio C. Teixeira"

r=== •

IMUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias; Co
niJeras, Palmei!'
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupä

MILHOES
OE PESSOAS Tb USADO co.
BOM RESULTADO O PGPULAI

OEPIJ8A.TlVD

ELIXIR 914
• SIfWS ATACA _ • IBIAIS.
o ara..... Baoo. o Coraoae. e
•......,.. OI· Pulmiee. a Pa"
PrMua Dona aosOuoe. ........
........ CepeIra" Queda do Caba
.. Anemia.e Abortos.

Ccnsulte o mt1dlco
• loIRe • popular depurativo

ELIXIR 914
...,...... ao .",""".,AIf8Cla
... como UtR 11e6r. Aprovado co.

IRO .D'lalltO """""10 da SI
Flus a REUMAflSMO da ma.
•• orl.,... p'.lo O� N. S. P.

DOMINGO 'DIA 5-1-1968 3

Dr.
_!!I.

Fernando A. Springmann t
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CUniea Médlea - Cirurgia Geral - Partos

COnsultório e Residência: Rua Preso Epi
täcío Pessôa n, 206 (ex-rasidencia de dr.
Alvaro Batalha).

'

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
._ tal _111_11._111_111_ •• _ ••_, _111_111_111_ I

I - Atende chamados de dia e a noite - I
ilLT:'r._u __ .11_111_.11_1" _111_"_ 1_ d l_u,_.-r=T1I

,MAGROS.
,

t.
�RACOS,

.�

.-. .;�

E para que chegue ao co

nhecimeQto de todos, mandei
passar o presente edital qlle
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUl ante I 'í dias. Si
alguem souber -de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

t indIcado
DOll caaos de
fraqueza, pali
dez. magreza e

fastio.
Em sua fór'

mula entralll
Vanada\o de

sódio. Licitina, Giicerof08fat.OIo
PepeiDa, noz d, 0018, etc. de

ação pronta e aficu DOS CABOS

de fraqueza e neurastenias. Vana:
Äiöl é indicado para homens, mu
iherea e orianças. sendo Bua fór
mula licenciada 'pela Sadda 'Pu-
blica.

.

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM80lGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispen.sa purgante e dl(�ta !.
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

, ME o" n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filbos e a :.ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em·

remédios

Compre boje mesmo uma
.

10MBRUlUEIBA
.

MllfAIfCORA para o seu tilhinho.' bei Rheuma'? Wir werden darauf euf-
E um produto dos Laboratórios Minancora

In der Regel nicht! Trocke- '�erksam gemacht dass
______...J__O-I_N_V_I_L_L_E ne Kaelte ist ungefaehrlich'IOIe Tabletten

Feuchtes, nebliges oder regne-, "Eufin "risches, kaltes Wetter aber
verschlimmert rheumatische der C. F. BOBHRINGER

�:�c�:����!n J!i:'ü��:m:: & SÖHNE, Mannhein, das'
sein, ein Mittel an der Hand bekannre und altbewaehr
zu haben, welches die Schmer- te Asrhma-MUtel, wieder
zen stillt.' überall erhaeltJich sind.

Eines der bekanntesten Mit- _

tel gegen rheumatische Ge-
lenk- und Gliederschmerzen, Weit ueber 7800 Aerzte aus
sowie bei Hexenschuss, Neu- 46 Laendern bestaetigen die
ralgien und Erkaeltungskrank- hervorllagende schmerzstilleD
hei�en ist das klinisch erprobte de Wirkung des TogaIs. Ma-

.

lInd empfohlene TogaI. Es chen Sie sofort einen Versuch 1
I o e s t die Harnsaeure und Kaufen sie aber nur TogaI.
bewirkt die Ausscheidung der In allen Apotheken und Dro
schaedlichen KrankheitsstoHe.. gerien erhaeltlich.

Schadet Kaelte Asthma

Dr. MUfilio Barreto dI Azevado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da F9ns�ca No. 122

/araguá do Sul

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den, geringsten Pr�isen bedient.·

tP=::::::·;=:::::::.:::::::.::::::=--==:::.�::::::=::::::=::;õ;;=::::::=:::::·� Ir-:=������������=II
.��w-.-"_""��'" li •••• a e •• UI eRIII··

n
ii
II
ii

II Medicamentos 8 Perfumarias

III! Simbolo de Honestidade
iOonfianp.a e Presteza

�
y "

ii A que melhor lhe atende II

ii e pêlos menores preços !!
� "

;'�•••__• •__.-- ...__t.,._. • ..IJ "====================�...- ..._----------_._--_.-...__._--�.. , ...__......
.

...

DPe Reinoldo Mn••••
,

II ADVOGADO II
=====

.

JARAGUÁ DO SUL ,i
��(j��

- JARAGUÁ DO SUL -

Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



P O V-o ·O·ln!!����O p�� ��.D�. !:' d��!HI�Oa�����>
. local, sr. Werner Horst, I cários subordínedo à apre

acabamos de receber uma ciação da Delegacia Re
ANO XXXVIII - JARAOUÁ._DO SUL - DoMINOO, 6 DB JANBIRO DB 1958 - SANTA CATARINA -' N. 1.969 carta-circular, comunlcan- gional ora instalada, com

do-nos a descentralização excessão de empréstimos
dos serviços daquele ins- imobiliários, que provlsõ
nruro, ou seja, càda Esta. riamente deverão merecer

NOITADA ARTíSTICA do da Federação fica su- apreciação e despacho da
/

bordinado a uma Delega- Séde no Rio de 'Janeiro,
================== cia Regional. Desta ma- com. o visto do sr. Dele-

neira a Agência local dos gado Regional. ,

Bancários está díreramen- Ao sr. Werner . Horst,
te subordinada à Delega- dillgente agente local do

- cte em Florianópolis. Instituto dos Bancários,
Outrossim está rodo e agradecemos a gentileza

qualquer serviço e benelí- dessa comunicação.

Natal· da Criança Póbre
de Jaraguá do S-ul

APRESENTAÇÃO PELOS ALUNOS DA

Escola Normal Evaniélica
de SÃO LEOPOLDO

Dia 7 de .Ianelrode t958

� Já constitue tradição balhos foram muito bem
em nossa cidade, a rea- organizados, o

. Papae
Iízação todos os anos do Noél prestou a sua as

Natal da Criança Póbre, sístencía às crianças que
80b os auspíeíos do Ro- o procuravam, distraiu
tary Club desta cidade do-as 'e distribuindo ba
em colaboração com a las, a petísada.
Oomíssão Municipal da .

-

.

L.B.A, e Preféitura Mu- Está pois, pelo exlto

nicipal. Assim, nesta ano, alcançado, mais uma vez
dia 22 do corrente, nos de parabens 0_ Rotary
amplos salões do Clube Club !o��l por tao opor
Atlético Baependí, foram tuna Inícíatíva.

dístríbuídos pacótes cõn-
tendo roupas, brinquedos RENE FREY
e doces a cêrca de 830 Visitou oflcíalmente,
crianças, cújo äte, oon- día 20 último, o Rotary
tou com a presença do Club desta cidade, o sr.

E:c�o Snr. Pre.feit? Mu- Rene Frey, governadorníeípal, Rev. VIgárIo da do distrito rotärío de IParochia local, Sra. Pre- Santa Catarina, residente'
sidente da C.M. da L.B.A. na cidade de Videira
e grande numero de pes- neste Estado. Na ocasião,
sôas do comércio e in- realizou uma assembléia
dúst�ia desta cidade., dos rotarianos locaes,
PreC1s�m.e�te ás 9 ho�as,

.

tendo, ainda proferido
dando lDICIO aos festeJo�, brilhante palestra sôbre
usou da palavra. o Presí- es objetivos de Rotary.
dente do R�lary Club. local Na reunião que, assistiu
sr. Dr. Euríco �Kaurmann, dia 20, teve o sr. Frey
que t�ve oportunidade a oportunidade de presi
de mais uma vez agra- dir os trabalhos relacío
decer em nome do Ro- nados' com as diversas
tary a valiósa colabora- eomíssões do clube e
ção pr�st�da pelos po- em cúja reunião, foi ad
deres públíeos, comércio, mitido .eomo sócio do
indústria e a todos que Rotary local o sr. Dr.
tão generosamente cola- Fernando _Springmann,
boraram na campanha

I competente
médico nes

financeira promovida pe- ta cidade.
le Rotary, cújos auspi-
ciosos resultados, per- Re�r�ssou. o sr. fre!
mitiram fôssem neste ano no dl� !medláto á Vld�I
contempladas cêrca da ra, víajando de automo-

830 crianças. Fez uso da vel.

palavra em seguida o sr.' __----.-_-
Waldemar Grubba, d(j.
Prefeito Municipal" que
em bélo improviso} disse
da sua satisfação em ter
podido assistir a tão nó·
bre empreen'dimento do
Rotary Club desta cida
de, que' ha 4 anos vem

tomando a s'eu cargo a

tarefa de realizar tam
bem para as crianças
póbres do nosso munici
pio a festa natalina e

concluiu por dizer das
suas esperanças em ver

tambem no próximo· ano
realização identica, po- SIO-MftGO F'Grem, com uma. distribui _

E, It • I ADO E INTESTINOS
ção de cêrca de mil pa�
cótes concitando todos
a continuarem prestan
do a colaboração ao

Rotary Club neste sen-

tido.
,

Durante todo o perio
. do de tempo em que se

verificou a distribuição ...li.Iii.....IIIiIií........
dos pacótes, cújos tra-

ã. 20.30 horas

Local: eiNE IDEAL
\

Mário Nicolini
) "

Aniversaria - se dia

J O o sr, Mário Nicoli

ni, destacado elemento

da bancada udenista

na Câmara Municipal.
Ao ilustre aniversa

riante enviamos noseos

cumprimentos c o m

votos de felicidades.

Proporcionam bem-estar geral,
facilitam a digestão, descon·
gestionam o figado, regulari-

zam as funções do �-

CDIIIIA BISPI,
tufO' a.s CI· ,;

fltS I DEMIIS ;'

.netUIS ao I}

. OURO cABflUlfo. $.
1
.>l

j
TONICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

, '

LOCA'I�=======

Felicitações. Recebemos muito agradecemos os
e.muito agradecemos a cartões de Ielíeítações
remessa das Iolhínas das seguintes: Torrefação e

seguintes firmas: Compa- Moagem de Café de Alber
nhia de seguros "Grupo to Bauer, Emanuel P. Ma- I

Atlântica", Oompanhía ehado, Esso Standard do
Nacional de Seguros "Ipí- Brasil, Alberto Zimmer
ranga", Blosíeld &: Oía. mann, João Lyra e Ia
Ltda. Wetzel Industrial, mílía, Centro de Infor
Casa Sonnenhohl, Fer- mações das Nacões Uni
cia Schulz, Alberto Bauer das Unidas no Rio de
e M'ijtua Catarinense de Janeiro, Gravações Blé
Seguros Gerais. trícas Gesa S.A., Trans-
Recebemos alnda e portes Aéreos Catarinen

se S.A. e Cia T. Janér
Comércio e Industria.

� � � � �I-� � l
CONTÉM

EXCELENTES

tELE.FoNTOs TONIcas

Aniver.sário� : 'I'ranseorre
amanhã' a data natalícía
da sra. Paschoa Pradi,
espôsa do sr. Eugênio
Pradi Sobrinho: do meni
no Orlando filho do sr.

Francisco Morbis e da
sra. Flórida Bruch, espô
sa do sr. Alfredo Bruch,
residente em Rio Cêrro.

I:

Fósforo, Cálcio, Arseniato
Dia 7 o sr. Alberto

e,
,_

Vanadato de s ó d i o Zimmermann, residente
I TODICO dos convalescentes em Guaramirim.

I·ronico .. dos desnutridos I Dia 10 a srta. Wilma
,

B. Corrêa, filha do sr.
Os Pálidos, Depauperados, Antônio B. corrêa, Iar-
Esgotados, Magros, Mães macêutico em Barra do
que Criam, Crianças, ra- Rio Cêrro.
quiticas, receberão a to-

nificação geral do orga- Dia' 11 o sr. Paulo
nismo com o Ruysam,

'.

t>ARA fE�IDAS" � :{

E C Z E M A S,
f
l

I N f L AMA ç O ES,
C O C E I R A'S,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, �TC . I

�

\

I TEATRO - OANÇÕES I
Am 1. Januar 1957 gibt die E S C O L A

NORMAL EVANGeUCA unter Leitung ihres
Herrn Direktors Naumann einen Teerer-und ôln
geebend, Beginn 20,30 h in "eine Ideal". Hierzu
wird das Jaraguaenser Volk aus Stad und Land
herzlich eingeladen.
EINIGE KRITIKEN:

Brasil-Post 30/7/66: Ein ôchuelerchor, wie
der der Escola Normal Evangélica kann heure
wohl kaum uebertroffen werden.

-

Brasil-Post 9-11r67: Der ôchuelerchor unter.

Leitung von Seminar dírekror Naumann brachte
Volkslieder in portugiesischer, deutscher und
italienischer Sprache zu Gehoer: die eusserordenr
liehe Leistung ueberraschte die zahlreich erschie
nenen Gaeste. Das ganze Programm war sehr
sorgfaeltig zusammengeetallr.

A todos 08 aniversa-

I riantes os
- cumprimentos

do "Correio do Povo".,--------'

-Associação de Proteção e Assistência á,
'

Maternidade e á Infância de Jaraguá do Sul �\IEiiii!:lIEiiiiEEll!ll!iii!:lEiIölliiiEiil-fl:.:iiI .1ii!i!!!i!iiiiiil'iiiiiiiii5:liiiiE'!iI

Asse�bléia Geral Ordinária mFebr'es (Sezões, M,alárias,' I

I
,ImpaludIsmo, IPelo presente edital ficam con'\'idadaR as se- Maleitas, Tremedeira

nhoras 'sócias, a comparecer.em a assembléia ger�l - CURAM-S� RAPIDAMENTE COM _ I
ordinária,. em ,2a. coIivocaç�o, às 15 hora� �o dIa

"e I A t"
"

1---8 de JaneIro de 1958" numa das dependenclas do apsu as n Isesonlcas
Club� Atlétioo Bae�endi, afim de apreciaIem !l 1-' Minancora" 1-segumte ordem do dIa:

,
,.

' ',.

a) - J:>restaQão de ,coIitas da

dire.
tori,a ;

_

III Em Todas as BoaS Farmá.cias 'Ib) - Assuntos de' Interesse ria assoClaQao. III .

.

J' á d SIlo' d 'J I' o de 1958 'I É um produto- dos Laboratórios MINANCORA
aragu ou, . e aner· . ,

OTTILIA ERSCHING NICOLINI M - JoinvUle - Sta. Catarina -

Presidente iilllE!aEW Jl!5i1i ,I: II! I!±*! li mll:1 IE!ISliD

'Lavando COrl1 Sabão (�rca Registrada)

Virgem'Especialidade
da' ,CKA'D W1E1rlIElL KN]I))[J§IilAl '_ 'JJoimrviHe

, 'lX\\t\O VIRG�,.) �DA � <,;i!tc� WETIEL INDUSTRIAL
JOINV/lLE

economisa-ae tempo e dinheiro

I

•

•

I
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