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Agência do
Banco-doBrasil
em Jaraguá Arborização

Medidas' urbcmiarícos

ASSIM VAI, MAL.' ••
O problema não cabe dentro da exigui

dade dêste espaço. Mas vamos comprimi-lo,
vamos condensá lo à maneira velocíssima dos
que, modernicistas, julgam reduzir tempo e

espaço dentro da caixa craniana de um pobre
mortal que, queiram ou não os apressados,
continuará a levar nove meses para nascer,
salvo' os casos esporádicos que não pesam na

balança. O que pesa na balança (e se torna
um pe�o para a Nação pior que a polítícalha
que, por aí sempre rozetou) é o poblema que
também já está cutucando com os conspícuos
repr�sentantes do povo. A nós, profissionais
da Imprensa, o problema não surpreende,
porque não é de hoje, mas se agrava assus
tadoramente. A êle pretendêramos referir, nos
quando soubemos, que a única Universidade
Rural do Brasil diplomou, no ano' passado,
uma. "apreciável" turma para êste pequenino
Brasil de pouca terra: ,150 alúnos. Concomi
tante, tomámos conhecimento de milhares e

milhares d� bacharéis formados 'Com vantagem
para a advocacia e desvantagem para a enge
nharia. Jli isso bastava para desopilar Q fígado.
Agora, porém, o problema, em maior amplitude
no que concerne aos cursos superiores está
a exigir alguns tópicos: é 'o assombros� mas

s�cre. de eandídatos aos cursos superíores,"
gmastanos portanto, que são reprovados numa

proporção de 80-90o/r, notadamente em portu- ,

guês! Por quê? Matutam pedagôgos, ponderam
psicanalistas, reprobam professores. Dizem
alguns que é devido os requintes de civiliza:"
ção, rádio, cinema e o' super-sumo de expres
�ã? cultural: Gíbí, Gurí, reviEltecas para mo

çOllas, etc. Qqerem outros que é por causa
do futeból, onde o Brasil descobriu a descida
da inteligênciá 'dos seus filhos do cérebro para
as fabulosas _-canelas das permis. Àcrescentam
que mais vale um filho "craque do IÍJteból"
do que um pobretão médico! - Pudéra I Outros
mais sizudos, procuram as raizes do m'al dentr�
do pr?p�io lar, as horas de instrução, de leitura,
Substltmdas por dulcíssimos heróis cantores
populares de alma nativa e sei lá mais o quê
Já não se lê um livro; ouve-se um disco d�
música sacudida; .já não Be lê um bom jornal;
ouve se ,uma partida dé futeból. E 'de resto
em vez daquela familial austeridade' de outrõra'
pais e filhos dedicados à leitura, à instrução'
temos hoje pais, sogras, avós, genros e nora� ,

empolgadas por uma bruta canastra, um pife
um buraco, que acabam fazendo pafe no bu�
raco da incultura. "Inculto e belo", mas não
cultivado é, realmente nosse pobre idioma
por cuja causa, coitado., pr�ibiram se apren�
deSSE>, pelo menos, uma Imgua estrangeira.
Realmente, assim vamos mal. Mas são os
indícios dos tempos de c�ndensações, d&' cul
tUra em lata e compota de ignorancia em
conserva.

da Cidade
'aconselháveis

rios, nas repartições pú- Rua Presidente Epítácío I em cuja admínístração plantada ao longo dos
blíeas, expostos à ação Pessoa vaí prosseguindo pesam já dois anos de passeios públicos, um

de calor que nelas pene- lentamente.,
. excessiva-l

sua posse, Iam.en.tável-
testemunho do seu dína

tra através dos trontes-Imente Iento. Além disso, mente não possue, até mismo do seu' carinho
pícíos sem qualquer pro- nada vemos de operosí- hoje, nenhum

-

plano ur- j demonstrádo qua n d o
teção. dade do Executivo. Mn- banÍstico,' além �e um Prefeito de nossa terra.,

ASPETOS DE NOSSA URBE, 'ANTES DO CALÇAMENTO
serviço' planejado para
águas e exgotos que tam. -.---.-----

bém já hav� sido ínclu
ido no governo de seu

dinâmico antecessor, o

saudoso sr. Artur Müller.

Em soleni?ade reali�a-_ Joinville (Do Gorres
da no .Pa�ácIo fio Gove�- pondente) _ Realizou-se
no, fOI flr!D_ada a esorr- ôntem à notte.: sábado,
tura relatIva ás obras dia 15, com a presença
q�e serao ex;ecutad�s �o d� altas figuras politicas
RIO d� Julío. :S,erao do Estado, tendo na pre-

I
construídas um!l barra-

sidên.cia da sessão. solenegem naquele rIO, e um ao sr. Irineu Bornhausen ,
-

,

o lançamento oficial da
candidatura do grande
índustrtal, sr. Henrique
Meyer, que vai disputar
dia 11 de maío a Prefei
tura Municipal em nome

da União Democratica
Nacional contra o condi, Joinville, 15 (Do Cor
dado, do PSD-PRP-PTB, resp.) - Teve, início nes-

sr. Batlazar Buschle. I ta semana no Centro de Depois do rififi ocorrido
de Saúde local a aplica- no Rio, chega a vez de

ção de vacina Salk contra Curitiba, donde informam
a poliomielite (pa\'alisia que graves acontecimen

infantil), graças a reme's- ios lá se ver if i c a r am
sa de vacinas obtidas quando cêrca de oitenta

em pelo Serviço Social do soldados da policia mili
Comércio e que se des- tar, armados de sabre
tina a atender, por en- e

.

casse.-têtes, atacaram

quanta, aos filhos de co- u!D� deiegacia da pqUcia
merciários nos setores cl\�d em pleno centro da

Violentá 'incêndio des, de Joinville e São Fran- cidade. Os guardas- civis
truiu totalmente, na tar- cisco do do Sul. No ho- e agentes foram espan
de do dia 5, três impor- rário das 7,30 ás 12 horas cados, o delegado gra
tantes estabelacimentos está sendo feita a vaci-' vement� ferido, e as ins-

Governador JORGE LACERDA comerciais da cidade de nação, por enquanto para talações tatalmente arra..

Brusque. Segundo as crianças até 4 anos de zadas. Informa-se que o

noticias chegadas, o idade. Cada criança tem assalto foi em represália
incêndio teve inicio na que receber a vacina pela ,prisão de um sar

Oasa do Rádio Ltda. e três dias consecutivos, a gento militar.
dbvido a falta de recursos fim de que seja com-

dos bombeir_o� daquela piets a -imunização, não
----

cidade as chamas 80- devendo ser perdido um ,0;=========

mente foram debeladas dos três dias, do contrârio
após terem devorado ficará anulado o efeito.
também

.

a Relojoaria Antes da vaci�a, as cri
Central e a Casa Bstre- anças têm que passar
ker. Os prejuízos causa� por exame médico para
dos pelo sinistro sobem que sejam constatadas
a 10 milhões de cruzeiros. suas condições de saúde.

nicipal. O grande e ines
quecível ex-Prefeito sr.

Artur Müller embelezou
nossa cidade com o for
midável plano de calça ..
mento de suas ruas, aca
bando de vez cem o as

peto colonial de antiga
mente, as nossas vias
públicas transformadas
em pele eraquenta de
de caminhos de roça. O
novo govêrno municipal,

Seria, pois, devéras
interessante. estudasse o

Executivo, de imediato,
e- de imediato ma�,dasse
proceder a arborização
de nossas principais vias
públicas, tal qual acon

t-eceu coro a única rua, a
avenida Marechal Deo-I
doro, jâ faz muitos anós.
Cuidando dêsses planos
urbanísticos, o sr. Walde
marGrubba pode contar
desde já com os aplausos
de todo o povo, dàs ge
rações vindoiras, que te
rão em cada árvore nova

Notícia das mais aus

piciósas é esta, proce
dente da Chefia do Ban- É principalmente no
co do Brasil, no Rio, sô- verão que opovo [ara
bre a criação de várias guáense sente a nudez
novas agências dêsse es· arbórea de nossas ruas,

tabelecímenro oficial do Os raios solares em re

Governo Federal em vá- vérberos tórridos nas cal
rios Estados do país.] çadas, no calçamento,
Dentre os vários Estados n�s fachadas d?s �di�í,
está Santa Catarina e no CIOS, maltratam ímpíedö-
,Estado, Jaraguá do Sul saI1!ent� os que a elê.s
noticia essa coroborada estao expostos, sem abrí
por um despacho tele- g�Jem somb!a, numa

gràfico do Rio á Câma- triste .desnuda.çao de nos

ra Muuíeípal local que,
sae VIas públíeas.

em regosijo, respondeu ' Não há por onde fugir
congratulando se com a à canícula: o passeio
acertada medida tomada torna-s6-uma tortura, um
pela alta direção do Ba", banho turco gratúito ao

co. do Brasil. Desta ma- [araguàense, àsmulheres,
neira contaremos; dentro às crianças, que trans-
,em breve, com mais piram grossas bagas de
uma agência bancaria suôr, principalmente os

em. n�ssa cidade, para homens de negócios, em

maior incremento de sua mangas de camisa, nos

economia e prosperlda- escritórios, nas lojas, nas
de futnra. fábricas,' nos consultö- Realmente, do 'atual

___ govêrno municipal, res-

:- � peitados os bons propó-
sitos que talves o animem
mas não eoneratíza, nada
até hoje foi feito durante
a sua gestã� para maior
embelezamento da nossa

urbe, no que díz respeito
à urbanização sempre

, maís condizente ao seu
desenvolvimento. A co

locação de meío-Iío : na

Ó B R A 'S "do' Can�i�ato ,�a UON
Rio do Julho Em Joinville

Vacina
Salk
em Joinville

Pavoroso
incêndio
Brusque

tunel para o desvio das

água's para a bacia d'O
Rio Bracinho, no muni
cípio de Joinvile. Em 9
meses deverão estar
concluidos os trabalhos.

Desta maneira o Go:
vêrno Lacerda vem cui
dando criteriósámente do
problema de e n e r g i a
e 1 é t r i c a no norte do
Estado.

'

UHCinH SßlK: �ez
uraus 8�aixo �e zero
Condições exigidas pára"

a venda do Produto

,

Por determínação
dIO Serviço Nacío
nal de Fiscalização
da Medicina e Far
mácia, droguístas e

farmacêuticos só po
derão expor à ven
da a vacina centra
a poliomielite (vaci
na Salk), licenciada

" pelo referido Servi
ço quando conser
vada em reírígera
çäo abaixo de 100
(déz graus centigra
dos). Serão aplica
das sanções aos in
fratores dos dispo
sitivos regulamen-
tares.

'

Quebra-Quebra
Em Curitiba

Dr. Waldemiro
Mazureehen
AUSENTE

até o dia 8 de abril
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Sr. Hans Beyer

_ 1,__N�a_sc_i_m_e_n_to_s_1 /

�

1,__F_a_le_ClDl_-_e_n_to_s_t-

o Serviço Florestal
atenderá a. todos os
interessados em assun
tos relao1onados com
silvicultura, tanto na

parte referente a con-'

sulias, como para
obtenção de mudas e
sementes.. A-srta, Nair Elza Harbs,
Para melhoras escla- digna filha do sr. Erich

reciment.os consulte o

"Acordo Flora8tal". Harbs, residente nesta
�

.

� � ,
cidade.

A ÚNICA 'J.ÓIA
Atravessando o de

serto, um viajante viu
'um árabe sentado ao

pé de -uma palmeira.
A pouca distância re

pousavam os seus ca

valos, pesadamente
carregados com valio-
sos objeto�. •

Aproximou-se a, êle
e disse:
,- Pareceis .muíto
preocupado. Pos s o
ajudar-vos em alguma'
coisa? - .

- Ah! - respondeu
o árabe com tristeza,'
estou

.

muito' aflito,
porque acabo de per
der a mais preciosa
de tôdas as jóias.
- Que jóia era essa?

perguntou o viajante.
- Era uma jóia,.

respondeu o seu inter
locutor, como jamais
haverá outra. Estava

. talhada num pedaço
de pedra da Vida e

tinha sido feita naofi
cina do Tempo. Ador
navam-na vinte e qua
tro brilhantes, em volta
dos quaís agrupavam-.:
se sessenta menores.
Já vereis que tenho
razão em díáer que'

. jóia igual jamais po
derá reproduzir-se.
- Por minha fé,

disse o viajante, a
vossa jóia deve ser

preciosa. Mas não será
possível . que,' com
muito dinheiro, se pos
sa fa�er outra igual?

.

- A jóia perdida,
respondeu o árabe
voltando a Iicar pen
sativo, .

era um dia, e
um dia' que se perde
não se torna a encon
trar.

- Dia 7 do corrente
Osvaldo Rosa, com f ano
de idade, filho de Hereí
Rosa e de Ana Rosa,
nesta cidade.

Rabindranath Tagore

, - Dia 7 do corrente
Rodolfo Krueger, com 42
anos de idade, casado

I
com EllyMarquardtKrue
ger, em Rio da Luz.
- Día 7 do corrente

Marlene Buceí, com 6
mêses de idade, filha de
Roberto Buccí, e de Zenir

Intelectual dos mais de Pi�to _Bucci, em -Ita
conceituados em nosso' pocuzmho.
Estado, o sr. Augusto - Dia 10 do corrente
Sylvio aqui' escreveu Gonrado Koch, solteiro,
suas duas obras e pro- com 26 anos de. idade,
jetou o -nome de Jara- em-Estrada Nova,

o hábito constante de lêr, e satisfazer minha
sêde de saber; foi a luz que me guiou pare o
verdadeiro Caminho do sucesso. Se hole pos
suo poder e estabilidade devo ludo o que le
nho aos livros. E, se eu p.udesse, retornaria à
juventude só para poder ler e aprender muito
mais ainda.

WILLIAM GODENSON

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Livros e Autores
"-
"

As Margens c do Cachoeira"
o NOVO· ROMANCE HISTÓRICO
sôbre Joinville, de Augusto Sylvio

ESPORTES

Galeria dos Campeões
aSNr

"O lho Para Nos'sa
-

Vida"

Em data de 13 do
corrente realizaram se
duas assembléias, por
convocação de seu Pre
sidente, sr. Eugênio Vitor
Schmöckel.

.

I

Deus". (Hebreus 12: 1)
O eserítor está falando
figuradamente, fazendo
alusão ás competições na
arena - entre corredores.
O corredor devia fixar a
vista na mira final, no
alvo proposto.

...;::: :::::::::::: :::::::::::; :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::;:::::::::::::::: ::;;:::::::::"�ii ii

II . Iransß�rtes ß�reos CatarinllSe S. ß. �
ii TAC liP ri� �Ih.1 Agente local:· SÉRGIO THOMSEN iiEscritório Técnico-Contábil "Thomsen" II

ii Rua Mal. Deodoro da Ponseca III!! (enfrente à Prefeitura Municipal) li
..

U h

ii Aceita encomendas e cargas para qualquer II
ii localidade do país, com fréte pago e a pagar n
ii e reembolso. ii
!! C C

. n
ii Vende passegens aéreas da TA e ruzeiro

U
ii do Sul, à vista e crediário, pare qualquer li!. localidade do país. li
ii ATENDE à venda de passagens aéreas ao !f
li exterior, pela Scandinavian � Ibéria - Swissair. iiii h

uma leitura empolgante ii Informações Departamento de Turismo TAG ii
e atual para o público !! I!
moderno e exigente". '�::::::::::a:=:::::::::�:::::::::=:::;:::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::!�:::.:::::::::::::::::::::�

Do ponto de vísta ar

tístico, "Às Margens do
Cachoeira" supera, sem

dúvida, "O Engenheiro
Misael", obra de· estréia
de Augusto Sylvio, pelo
estilo, pela forma e pela
compreensividade psíco
lógica. Justamente por
não ser mera obra de
ficção, "Às Margens. do
Cachoeira" está a sabor
de tôdas· as demasias
românticas. constituindo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO

§ A Indústrias Reunidas JARAGUÁ S_ A.
o o ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocaqão

Clube Atlético Baependí
e •

Assembléia Geral Ordinária

Edital'de Convocação
A Diretoria do -C. À! Baependi convida todos -

os seus associados, para a-Assembléia Geral Ordi-
nária, à realtzer-se em 29 de março do corrente-ano,
ás 20 horas, em sua sédé soclal, com a seguinte
ordem do dia:

I - Exame e aprovação do balanço geral e

contas relettvas ao exercicio findo.
II - Eleição do Conselho Deliberativo e seus

respectivos suplentes.
III - Assuntos diversos.

AVISO. a) Encerrada a Assembléle Geral Or
dlnérle,« deverá em seguida reunir-se o novo Conse
lho Deltberatívo, para proceder á eleição dos mem

bros que comporão a nova Diretoria, bem assim do
Conselho Fiscal. --

b) Nilo havendo número legal na hora acima.
indicada, para a Assembléia Geral Ordlnérte, ésra '

--------------- realizar-se-é em segunda convoreçêo, no mesmo dia,
ás 20,30 horas. .

laregué do Sul, 11 ,de Março de 1958.

Murillo Barrelo de Azevedo • Presidente

lndustrfa e Comérció _

JARACUÁ DO SUL SANTA CATARINA São convocados os Senhores Acionistas da
Senhores Acionistàs: Indústrias Reunidas Jaraguá S. A., para a Assem-

Cumprindo dlspostções legais e estatutárias, bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29' de

temos o prazer de submeter' à .apreciação de Vv.ôs., Abril de 1958, às nove horas 'da manhã, na sede

as contas desta Diretoria, Balanço Gerel e Dernons- social, à Raa Qilintino Bocaíva, 715-901, a fim de
- fração da conta de Lucros e Perdas, acompanhado deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exerci- 1 - Aprovação do Balanço e· contas do

cio social encerrado em 31 de Dezembro de 1967. exercício de 1957;
Os dados que óra submetemos à apreciação de II - Eleição do novo Conselho Fiscal;

Vv. ôs., representam á verdadeira situação econômi- III - Assuntos de interesse da Sociedade.

-

.

ca e financeira da Sociedade. NOTA - ACham-se ii- disposição dos snrs.
. Para qualsquer esclarecimentos ou· informações Acionistas os documentos a que se refere o artigo

que Vv. ôs, julgarem necessárias, permanecemos, com 99 do Decreto-lei nr 2.627 de 26 de Setembro
o maior. prazer, ao vósso inteiro dlspôr,

_

. de' 1940.
., .

Jaraguá -do Sul, 14 de. Janeiro de 1968. Jaraguá do ·��l, em 21 de Fevereiro de, 1958

Vva. Maria Moser Grubba _. Diretor-Presidente DIETRICH H. W. HUFENUESSLER
Waldemar Grubba - Diretor-Comercial N. 683 - I Diretor Presidente

/ Harry Grubba - Diretor-Gerente
/

BALANÇO GERAL encerrado em 31/12/1967.
A T I V O Bernardo 'Grubba S. A.

I - Imobilizado:
Imövels 979.132,20
Máquinas :e Insralações 673.396,60
Veículos e Semoventes 399.611;00
Bens Móveis - 29.914,20
Reavaliação Ativo Imobilizado 919.600.00
II - DispoÍlivel:

Caixa
.

III - Realizavel:
Deved. por Vendas-Mensais
Deved, em Contas Correntes
Titulas fi Receber
Petrobrás Lei N°. 2.004
Fundo Lei N°. 1.474/61

IV - Circulanle:
Mercadorias

.

Vazilhames
Y - Participações:

Tltrulos Capitalização
Ações S. A .

. VI - Compensaçào:
. Ações C�ucionadas

-Industria e Comércio

Assembléia Geral Ordinária.
CQNVOCAÇÄO (6)88a!l'@I!!II@l8��@Iljll��l@Ji'iil1l!lli!ll1S881!l1��

2.901.663,90 Convidamos aos Senhores Acionistas desta i � - FOTO PIAZERA .

i
. Soc!e�a.de, pare se re,unirem .em �ssembléia G�r�1 I DEPRONTB Á PREPBITURA - JARAOuÁ DO SUL
66.886,10 -Ordínérle, ne nossa- sede SOCial, a rua Preso Eplté-

, cio Pessôa n". 1.207, às quatorze horas do dia 29 foto�rafjas em O�ral - fotocopias de Documen�os -

de Março p. vindouro, para deliberarem sobre a � Filmes e MaterIal foto - Aparelhos e Acessónos

, seguinte /' .

I A pedido. atende a domicilio e tambem
ORDEM DO DIA: em localidades vizinhas

-

t=.] Exame, discussão e aprovação das contas �1!!B1S8��lS8lii1!!ll1�lI!!6I�<!1
1.379.642,9U

.

da Diretoria, / do Balanço Geral, conta de
-

Lucros e Perdes e Parecer do Conselho
Fiscal.

20.) Eleição dos membros' do Conselho Fiscal
e Suplentes.

30.) Assuntos de Interêsse da Sociedade.
. AVISO. Achem-se à disposição dos ôenhores DE PESSOAS t�M USADO COM

94.876,40 Aclontetas, os documentos à que se refere o Art.'99, 10M RESULTADO O POPULtI

30.000,00
doo Decreto- Lei n", 2.627, de 26 de Fevereiro de 1940., - DEPURATIVO

6.779.021,80' Iaragué do S�I,.-em 26 de Fevereiro de 1958.

ELIXIR 914Vva. Maria Mosar Grubba - Diretor-Presidente
Waldemarilrubba : Dlretor-Cornerclal .

A stmlS AIW t®C.o 8BSAIlS�8
N. 681 - II Harry Grubba - DIretor-Gerente '

O "lade. ca Baoo. o CoraçãG., o
e.tom.co. oa Pulm6ea, a Pele
Produ. ·Oor•• ROS OSI08,--Reuma.
CIsmo. Cegueira" Queda do Cabe
Ie Anemia. e Abortos,

Ccnsulte o mti(,}lco
- .to••• popula, depurativo

249.640,20
435,011,40
60�307,70
9.000,00
76.683,60

• •

IMUDAS
-

MlLHOES
2.218.517,60

87.446,00 2.306.962,60

36.600,00
68.276,40

Fru�iferas e

Ornamentais
r '

PAS S I V O'
VII - Não Eliuivel:

Capital 3.000.000,00
Fundo de Reserva 162.363,60
Fundo de Reserva Legal 40.200,00
Fundo de Depreciação 846.313,60 A t J

- ,.

S/A I d C
Fundo para Contas Duvidosas 96.099,30,4.133.976,40 U O aragua .

· n _ e Dm.

VIII - EIlgivei: ASSEMBLÉiA GERAL ORDINÁRIA_
Credo em Contas Correntes ! .824.698,30 E·D • T A LTitulas à Pagar 299.980,70
Titulos· Descontados 260.366,40,
Dividendo N°. 13 240.000,00 2.616;046,40
II - Coinpensação:.

Depósito da Direioria

Laranjeiras, Pe
cegueiras, Ka
klsetros, Mecl
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
.Caméítes, Co-
niferas, Palmei
ras, erc.,' etc.

,EL'1XIR 914
inofensivo ao .rpaJ.mo. A,rada- .

... como um IIcõr. Aprovado ee

_... auxfllu no tratemento da S t -

FlLIS e REUMATISMO da mes..
..a ori,em. pelo O, N S. P.

Pelo presente
....

ficam convidados os ers, acionis
tas a comparecerem a assembléla geral ordinária a

se realizar no dia 14 de abril de 1968, às 15 horas,
30.000,00 na séde social a Rua Mal. Deodoro, 991, para apre-

6.779.021,80 ciar .a seguinte ordem do dia:
10.) Dtecuseãc e aprovação do balanço e do parecer

DBMONSTRATIVO DA CONTA DE "LUCROS B do Conselho Fiscal, do ano de 1967;
PBRDAS" encerrada em 31/12/1967. 2°;) Eleição da nove diretoria e do conselho fiscal;

_

O É BIT. O: 3°.) �Õ��� tc����::sà �fS;�;ii;��d�os �rs. acio- �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A Reformas Casas Aluguel 1.713,00 nlstas, no escritório da sociedade, os documentos a Dr. Francisco Antonio Picdone
A, Seguros 79.030,20 que se refere o arr, 9.9, do decreto-lei 2.627, de 26 9 40. :M:�.D][CO
A Ordenados 71667940' Cirurgia Geral de adultos e críauças CU-.-
A lmpöstos e Sêlos, 1.686:786:90 Jardguá do Sul, 27 de Janeiro d� 1968. nica Ger').l - Partos - Operações -
A Aposentadorias e Férias 199.208,20 FRIEDRICH, BARG - Presidente Moléstias de Senhoras

-

e Homens.
A Frétes e Exportações 97L951,60 I' EspeciaJis,a em doenças de crianças
A Juros e Descontos 197.562,90

--------------------- Atende no HOSPITAL DOS -FERROVIARIOS
A Despêsas Gerais 1.306.631,40 .

CI b' A V d
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

A Comissões. . 321.826,00
/

S �. e gua .

er e JESúS-DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.
A L. P. Prelulzos a Classificar 2.620,80 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. l.cOH.lI!JPA - SAN�.A. CA�Amtm:NA
A Gratificações 203.000,00
A Fundo de Depreciação 79.922,20
A Fundo de Reserva Legal 12.000,00
A Fundo de Reserva

.

6.244,40
A Dividendos Ne. 13 240000,00

6.926.164,90

::>eçam Cetälo
go Ilustrado

LeopOldo
.

Seidel

Corupa
.i;;;;;;;;;;; ..,;;;;;....I••

CONVOO:AOÃO 1Ir:::a= -III-.II-I.-'I.�II.-II.-.I.-II-. -- -'�!:I

I" O'r. Fernando A- Springmann .'

IA Diretoria do Clube Agua Vê.rde cumprindo
regulamentação estatutária, convida a todos os seus

associados para a Assembléia Geral Ordinária a

realísar-se nO_Qia' 23 de Março,' com inicio, as 8,30
horas, tratando da seguinte ordem do dia:

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

CHoiea Médica - Cirurgiá Geral - Partos
I

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia de dr.

. Alvaro Batalha).
-

-

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

C R É O I TO:

6,890.804.90
27.080,00

840,00
6440,00
-. NOTA: Não havendo numero legal na pri-6.926.164,90 meira' convocação, a assambléia realizar'se-há meia

_Jaraguá -do Sul, 31 de DezembrQ de 1967. hora após, com qualquer número.·
.

Vva. Moria Moser Grubbo - Diretor-Presidente Jaraguá do Sul, 1°. de Março de 1958.
Waldemor Grubba: Diretor-Comercial ERVINO MENEflOTTOHarry Grubbo - Diretor Gerente .

.

....

Sérgio 'homsen - Contador reg. CRC. S'C. PreSidente

no. O'õOl e D.E.C. na. 60.781. _

PARECER DO CONSELHO FISCAL rados· em 31 ,de Dézembro de 1967. Pelo exame pro-
Na qualidade de membros efetivos do Conselho cedido, somos de. parecer que as contas da Diretoria,

Fiscal da firma "Bernardo Orubba S. A. Industria bem como os documentos acima referidos, mereçam
e' Comércio", com séde nesta cidade, à rua Preso a aprovação da Assembléia Geral Ordin�ria.

.

Epilácio Pessôa n°. 1.207, em cumprimento as dis-
pQsições da Lei em vigôr e dos e�tatutos sociais, Jaraguá do Sul, 14 de - Janeiro de 1968.

procedemos os exames da escrituração, papeis e DURVAL MARCATTO
documentos, relatório da Diretoria, Btllanço Gera.I e JOÃO BATISTA RUDOLF'
Demonstrativo da conta de Lu.cros e Pérdas, encer-.

.

GUlL.HERME NEITZBL

OB Mercadorias
DE Alugueis
DE Dividendos S. A.
DE L. P. Lucro à Classificar

1. - Prestação geral de contas pela Diretoria
2. __ Eleição da nova Diretoria
3. -- Assuntos de interesse geral

.I_IU _1I1_1ß1_'.. 1 _1I1_IUI_IF'_III_III_nl_IU_I.

I - Atende chamados de. dia e a noite __; I
lü:t:'n._lai_ III _"I_ IU_'U_UI_ IR, _. 1_ taa-_ • .._..===ID

Dr. Waldemiro Mazureehen
.

CA.SA. DiE SAUD·E
Rua Presidente Êpitácio Pesôas N°. 704

(äntiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral l;Ilédico - cirurgia de adultos e/ crianças
- Partol' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Il'lfra..vermelhos e azuis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BALANÇO
POLICIAL em ,@1Ul21§] ,

r
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

do� Ca'r'<naval tres mll,o�lbl.(Ö)es � de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
t.. Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

,

A direção do "Banco FAZ SABER a todos os que o presente edital
No Rio, duranie apenas 6 do Rio Grande do Sul", de citação, com o präzo de trinta días, virem ou dêle

horas, das 18 horas do dia segundo noticia porme-
conhecimento tiverem ou Interesser possa,' que esren

.6 à zero hora do dia 19, norisadamente "Correio do se processando ao Arrolamento dos bens do es

quarta-feira de cinzas, a do Povo" de 10. do cor- pólio dos finados Alexandre Alves Siqueira e Eugênia
Rádio Patrulha registou rente, de P. Ale-gre, des- Alves Siqueira, e tendo sido feira a declaração .de
as seguinies ocorrências: cobriu vultoso desfalque herdeiros, na qual constam os herdeiros netos Joana, Ale
dois atropelamentos com naquele estabelecimento xandre, Leurenrlne, ôelvador, João e Eugenio Siqueira,
morte, 76 desordens, 33 bancário, figurando como filhos de Adolfo A. Siqueira e os herdelros filhos
brigas, 17 conflitos, 6õ seu autor um ex-tunoío- Antonio Siqueira, Eulália S. Moura, casada com Pe
detenções, 60 agressões, närto de nome Alaor Síl- dro Moura, Manoel A. Siqueira,- Sebastião A. Siquei
oito invasões de -domlcí- veíra, que para obter ra, Leodoro A. Siqueira, _Ana S. Norberto, viúva, João
llo, 15 arrombamentos, 11 sucesso, usou de ordens André, viúvo, Antonio Marcelino, viúvo, e Pedro A.
atropelamentos, nove de- de pagamentos "por êle Siqueira, COMO AUSENTES, pelo presente edital

predações, uma suspeita próprio falsificadas.
- chama e cita aos mencionados herdeiros, pera DO

de arrombamento, 16 la- prázo de 30 (trinta) dlas, se fazerem representar ou
drões presos" um pedido Intítulando-se advoga- comparecerem a êste Juízo, pera falarem aos têrmos
ds socorro em residência, do, logo após ter deixado do dilo Arrolamento, sôb as penas da lel,' E para que
quatro espancamentos, 4 o Banco, começou a agir chegue a notícia ao conhecimento de todos, se pas
colisões com vítimas, três no interior do Estado do sou o presente edíral, que será afixado às portas do

sonegações de água, seis Rio Grande, exibindo Forum, no local de costume, publicado pelo Iornel
ocidentes, dois casos de para provar sua ídoneí- local "Correio do Povo" e no "Diário .da Justiça".

De ordem do Sr. Dele- maconheiros. nove atenta- dade, documentos apa-
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, dOS

gado de Policia, comum- dos ao pudor, três ladrões rentemente legais, que
dez dies do mês de março de mil e novecentos e

-. co a rôdçs os inreressa- em residência, 16 ébrios tanto bastou para lhe cincoenta e oito. Eu, AMADEU MAHFUD, Escrivão,
dos, que no dia 16 do com desordens, sete re- servirem .para efetuar sa-

o subscreví. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
corrente mês, encontrar- cusas de pagamento, çínco ques de elevadas somas de' Direito. A presente cópia confere com o original;
se á nesta Delegacia, a baleados, cinco vítlmas como foiexuberantemen- dou fé.
comissão examinadora da de mal sübno, um sulcí- te provado.Diretoria de Veículos e dio, um esfaqueamento,
Trânsito Público de FIo- '� sete elementos suspeitos, Chega á cifra de quase,
rtenópolts, afim de tezer --�//f////I _

,

, '; 1 õ desordene praticadas trêsmilhões de cruzeíros, 1--,-, _

expedição de "Carteiras, de '11h
por débeís mentale dols as ímportãncías do chan-

I d C I d G h I S/A"Motoristas". encontr;s de cadáv;r, uma gísta. adústría e a ça os esc rmãQs •

Para os devidos fins, suspeita de furto, uma
\

Assembléia Geral Ordinária
solicito aos interessados ESTÔMAGO, FíGaDD E INTESTINOS tentativa, de homicídio, 11,--------
comparecerem antecipada- incêndios, um incêndio em

EDITAL· DE CONVOCAÇÃO
mente nesta Delegacia, Proporcionam bem-estar gerar, .veículo, dois auxílios a ChDte8u�ri8n� Pelo presente ficam convidados os senhores
afim de fazerem as res- facilitam a digestão, descon- gestantes na via pública, acionistas a comparecerem a assembléia geral ordl-
pectivas .jnerrtcules, tra-

f d I sete agressões a faca, 16 'VOI' D8UOr
nária a reelízer- se no dla 2 (dois) de Abril do cor-

d h � gestionam O íga o, regu ari.. ,

h êd
- I' f' dzen o acompan esos os

;:;). roubos, três furtos, uma renre ano, as nove oras na se e socier, a, Im e'

seguintes documentos: ,zam as funções do'�� agressão a pau, quatro deliberarem sôbre a seguinte ordern do dle :

Para Motoristas Profissionais: prisões de elementos er ß p' restacßes 1. - Discussão e aprovação do Balanço e mels do-
Carleira de Reservisla, medos, 26 colisões de cumenros referente ao exercício de 1957.
Carteira de Identidade, Tt veículos sem vítimas, um O embaixador Assis 2. - Eleição da Diretoria.
tulo de Eleitor ou Carteira caso de jôgo carreado ne Ohateaubriand p a g a r á 3., -' Eleição do Conselho Fiscal.
do Mtnistérío do Trabalho. rua, um espancamento de

seu débito de Cr$. 14 mí- 4. - Assuntos de
_

lnreresse social.
Atestados de Conduta. menor, um menor perdido, lhões, à Fazenda Nacío- Iaragué do Sul, 6 de Março' de 1968.
Residência e 4 fotografias duas tentativas de furto, nal (lmpôsto de Renda)' WALTER GOSCH _ Diretor Comercial3x4. uma tentativa .de .suic�diO, em 20 prestações, e ain HERTA GOSCH _ Diretora TécnicaPara Motoristas Amadores: ����� un:ta_ morte suspeita, CIOCO, da terá prazo de 20' dias
Carteira de Identidade, Tí- Lure seus males e poupe seu pnsoes de assaltantes, um para o inicio dos paga-

Acham se a dis-posição dos senhores acionistas

tulo de Eleitor ou Carteira bom dinheiro comprando na carro roub�do, um :a!o.ga- mentos, inclusive das cus- no escritório 'desta sociedade, os, documentos a que
d M·· t" d' T b Ih O menro dOIS homlcldlos se refere o artigo 99, do decréto-Iei n. 2627, de 26o lOIS erlO o' ra é:I o, FA"RMAGIA N VA '

,

, 'tas e emolumentos 'do
Atestado de Condula e 4 � quatro depredações em

processo.
de Setembro de 1940.

fOlografias 3x4. de ROBERTO li. HORST bondes e uma queda de
tI Com essas condições,

Jaraguá do Sul, 7 de a que dispõe de maior sortimen- rem.

to na praça e oferece seils artl. � que são do procurador
Março de 1958. gas à preços vanfajosos Esses dados foram com- geral da República, con-

OSNI MUELLER Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
1 PlhutadOs fPela

Rádio,Patru- cordou, O embßixad10r,Escrivão de' Polícia .

' a e re erem-se a .ocor- -ao dar entrada, na a.

, [r�nCia5 �eglstadas por v�- Vara da Faze!,da Pública,
.

flas equlpes de que parll- em petição sobre o caso.

'" cipam os Capitães Ade-
I

•

��-'"<!I����� mar, Washington, Jarbas, O devedor ofereceu co-
'. Adil, Albino, Elias e o mo garantia do pagamen
Dp. RelDoldo Mupara' Tenente Calazans, além to da divida sua casa em

t II
�

II 'dos sargentos Cestani, Oopacabana, a '''Mansão

�
, A.DVOGADO } Clóvis, Nageli, Prato, Góis dos Coqueiros':, �valiada

�' � e Geninho. em Cr$. 30 mIlhoes.

} Escritório ao l�do da Prefeitura }
1 JARAGUÁ DO SUL

'. i
�������

, Dois nov-os estabelecimentos
,de Ensino Agrícola

, Duas novas escolas de
ensino especializado vão
ser criadas, uma no mu

nicipio de Uberlândia, em
Minas' Gerais, e outra no

muníeípío de Exu, no
Estado de Pernambuco.

de Cr$. 2.400.000,00, de
vendo o Estado entrar
com C'r.. 1.200 0000. A
nova Escola será entre,
gue à direção de um pro
ficional diplomato em

agronomia ou
- vetere

nário.
O novo estabelecimen

to de ensino especiali
zado em Pernambuco se
rá uma Escola de inicia
ção Agricola e para exe

cução de suas obras o

Govêrno Federal entrará
com CrS 1.200.000,00 e o

do 'Estado com Cr$ ...
6.00,000,00.

Edit�l de Citação
de Herdeiros Ausentes

A primeira, que se de
nominará Escola Agro
técnica de Uberlândia,
funcionará em regime de
internato, e os têrmos do
Aoôndo com o Ministério
da Agricultura e o Go
vêrno Mineiro, já assina
do, garantem a dotação

'" anual, por parte da União,

Delegacia Auxiliar de Policia

AVISO

)araguá do Sul, 10 de março de 1968.
AMADEU MAHFUD

O Escrivão

Ur. Murillo Barrato �8 Azevado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á éomercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

Indústria de Calçados Gosch Irmãos S/A.
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os senhores dcionistas para se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia
2 de Abrir do corrente ano, ás 10 horas, na séde
da sociegade, á Rua Dr. Abdon Batista n. 1237, em

Jaraguá do Sul,- SC., afim de deliberarem sôbre a

proposta da diretoria e parecer do conselho fiscal,
e modificação parcial dos estatutos.

Jaraguá do Sul, 6 de Março de 1958.
WALTER GOSCH - Diretor Comercial,
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

Proibo energica,mente a entrada do sr. Berloldo
Max Doerinu e familia em qualquer dependência de
minha propriedade.

/' . Nada tenho a ver com o que possa suceder
.0.Doutor Ayres Gama Ferre�ra de Mello, JUIZ

aos contraventores desta proibição.de DJre'lto da �omarca .de Jaragua do S�I, Estado Jàraguá do Sul 10 de Março de 1958.
de Sanla Catarma, BraSil, na forma da lei etc.

A
. d' Alf d L

\
, SSlDa o: re o arsen

FAZ SABER a todos 08 que o presente edital
d� citação. como prázo de tr'i,nla dias,' virem,' ou dêle p::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::=:::::::::::::::::::::r:::.::::::::::::::::::::::::'c:::::=::::::�conhecimento tiverem ou interesar possa, que estan I.

IrIBI 1V A lTYfMI A �Y�Y i:
do se pröcessando ao Arrolamento dos bens do es- 'ii IDI �J.ll\L 1l\\.ßlIU .BU�l�

ii

pólio da finada Martinha Francisca -Soares, e tendo ii c lJ..d
- ii

sido feita a declaração de herdeiros, na qual consta o ti � MEDIUO CIRURGIAO li
o herdeiro Pedro Martins Soares, como ausente, pelo .i.i . 11=,:,Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
presente edital- chama e cita ao mencionado herdeira, II II

para' no prázo de 30 (triota) dias, se fazer representar ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
0=:::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::,::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::� ou comparecer a êste Juízo, para falar aos têrmos do li

CIRURGIA _ SBNHORAS _ PARTOS _ CRIANÇAS B i,iII II do dito arrolamento, sôb as penas da leí. E para que ii '

CLINICA G,ERAL li

il.l, Ur. TyeLo 8raLa 'farnan.las Natn - 1(11 chegue a notícia ao conhecimento de todos, se' pas II ii

II II U V'" sou o presente edital, que será afixado às portas do II Longa praü.,a em Hospitais Europeu8 n
Iii' 1111 Forum, DO local da de costume, públicado pelo Jornal ii Consultório e residência: ii

I I
local "Correio do Povo" e no "Diário de Justiça". II II

I! A d d' II Dado ° passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 Ir''1'11 V O g a ,o '

II
....

II
i

II II sele dias do mês de março do dno de mil novecen- II CONSULTAS: ii

H II los e cincoe.nta e oHo. Eu AMADEU MAHFUD, Es- a .'
' II

li Escritório· à avo Getúlio Vargas,67 II crivão, o subscreví. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello, II Pela manhã': das 8.1/2 ás 11 horas
ii

II • II Ju�z.de _Pireito., .",t:- presenle cópia confére com o II Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
II (Ed. Hertel - Jaraguá do. Sul II orlgmal, e dou fe.

AMADEU MAHFUD !I Atende chamados tambem à Noite ,Ji�:::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::-.::::::::::::::=::::::=:::::::::=::::::==:::!) O, Esérivão �==:-====:::::::::=::::::::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::=:::::::.-:::::::.1/

..

Edital de ci�ação de
/

Herdeiro Ausente

Proibição

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Feursbrunst
in Brusque

Versammlung
der Praafekten

BRIEF
AUS DER KRÄHWINKEL - TIEFE

CORREIO DO POVO

Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

Uns e r Staatsgonver- von Bonnie (I",,"ber/in Mein lieber João,
neur, Herr Dr. Jorge Das ist nun mal nicht

Lacerda bezweckt naeeh- VOR VIELEN lahrhunder- telt über die Schwelle und so dass Du mir gleich
stens saemtliche Praefek- ten malte ein grosser srürte zu Boden. "Wein, die Pferde ausspannen
ten des Staates in der Künstler für die Karhedra- Wein", bettelte er. Der willst von: wegen der Be

Hauptstadt zu versam- Ie einer sizilianischen ôredr Maler hob ihn auf und deutung meines Namens.

meln, woselbst Probleme ein Wandbild mit Darsrel- erbltckre ein Gesicht, das Du scheinst ja sehr mo

wichtigster Interessen lungen aus dem Leben ihn erschütterte. Es schien ralilch angehaucht wor

fuer die offentliche Ver- lesu. Jahrelang arbeitete er die Züge aller Sünden der den zu sein. Weisst Du,
waltung behandelt wer- er f1eissig, und schliesslich Menschheit zu tragen. In gerade die Leute die sehr Und denk Dir mal, lie

den sollen. Das Datum war das Bild bis auf die grosser Erregung half der viel auf die Moral rump- ber João: sofort haben

fuer diese Versammlung belden Hauptfiguren - alre Maler dem Gefallenen auken, die haben es die verdammten Politik
wurde noch nicht Iestge- das Iesuklnd und den [u- auf die Beine. "Komm mit", faustdick hinter die Oh- maenner angefangen Ge

setzt.
. das lscherlot - fertig. Er sagte er, "ich, werde dir ren, und so faustdick ist ruechte zu verbreiten.

suchte weit und breit nach Wein, Nahrung und Klei- es auch von wegen Na- Wieder Luegen und im-

Modellen für diese beiden dung g(>De-n." mensnennung. (Dieses mer nur Luegen. Hier
Gestalten. Wort habe ich eben im will man nicht erlauben
Eines Tages traf er bei

Hier endlich war das Woerterbuch 'getunden. dass etwas aufgebaut
einem Spaziergang durch

Modell des Judas. Tage- Man muss 'sích heutzuta· wird. Alles wird durch
den alten Stadtteil auf

und Nächtelang arbeitete ge immer mehr schulen, den Dreck gezogen, alles

Kinder, die auf der Stras- der Maler íieberháft an der denn sonst wird man ein wird mit Schimpf und

se spielten. Llnter ihnen Vollendung seines Mels- Hornochse.) Hier habe Schmutz bedeckt, wie da
Sensationelle Formen war ein zwölfiähriger Kna-

terwerkes. ich einmal gehoert dass lautet "wirf immer nur

nehmen die umlaufenden be, dessen
/

Gesicht das Wmhrend die Arbeit man vom Lesen dumm mit Dreck, etwas bleibt
Geruechte an, die einer- Herz des Malers rührte. fortschritt, ging eine .Ve: wird! Haste Worte!

Frie-�_och
kleben". Eine

seits behaupten Getúlio Es war das Gesicht eines reenderung mit dem Mo delbumm! Und' wegen Schaende. Also die Poli
Vargas haette kein Belbat- Engels eines sehr deli vor sich. Seine stumpf- Namensdeutung (auch ein tikmanner sind neidisch
mord begangeri sondern schmutzigen zwar _ aber sinnige Schlaffheit wich neuer, gefundener Aus- und wuetend dass wir
waere ermordet worden. das Gesicht, das er suchte. einer seltsamen Spannung druckt) da muss ich dich ietzt junge Kuehe auf
IBolchea behauptet ein Der Künstler nahm das und die blutunterlaufenen schon mal daraufhin wei- nem Posto haben. Guck

• Minenser Schriftsteller in Kind zu sich nach Hause, Augen waren mit Schreck- sen, dass manches in der sie Dir mal an! Und auf
In einem in 'Arbeit befin- und Tag für Tag sess der ken auf das gemalte Eben- Welt nicht so ist wie man der Praefektur ist es

denden Buch, worin er Knabe geduldig da, bis bild geheftet, Als der Ma- es nennt. Angefangen mit trostlos: der Praefekt ist
diese Behauptung bewei- das 4ntlilz des Chrlsrktn- ler die Erregung seines dem Wort "Ohristentum". in Ferien, glaube ich; der
sen will. Zur gleichen des vollendet war. Aber Modells bemerkte, hielt er Sag mir mal, bitte, wo es Sekretaer ebenfalls. Und

Nachdem die Kandída- Zeit wird eine Biographie der Maler konnte kein mit der Arbeit ínne. "Mein .so was gibt. Diese ge- der Praefskt hat aber
tur des Herrn Balthazar des ehemaligen Bundes- Modell für das Portrait Sohn, ich möchte dir hel- nannten Christen fressen nicht den Posten an den
Buschle von den Parteien, praesidenten angesagt, des Judas finden. Jahre- íen", sagte er. "Was beun- sich doch gegenseitig auf. Vise-praeeident der Kam
die PSD, PTB und PRP deren .Ver fassarin seine lang _ immer geherzt von ruhlgt dich denn so?" wo doch unser Her Jesus mer uebergeben, denn

angenommen, erwartet Tochter Alzira do Ama- der Furcht, dass /sein Der Unglückliche sch Christus einziges Gesetz der Praesident der Kam-:
'jetzt das joinvillenser ral Peixoto ist, worin sie Meisterwerk unvollendet luchzte und verbarg das ist du sollst deinen mer ist auch verreist. Das
Volk die Aufstellung des das Werk ihres unglue- bleiben müsse _ setzte Gesicht in den Händen. Naechsten lieben wie dich sind Zustaende, sag ich
udenistischen . Kandida·./ ekichen Vaters sachli�h er seine Suche fort, Dann .erhob er flehend selbst, und keine SChaet-1 Dir! Heil dir im Sieges-
ten, .der zweifelsohne beleuchtet haette, Die seine Augen zum Gesicht ze sammeln auf Erden ... kranz, muesste man sin-
Herr Henrique Meyer gesammte ' Presse, des Die Geschichte von dem des elren Malers. "Erinnert Doch die schlagen sich gen. Na, die Wahlen kom-
sein wird. Auf' seinem Landes beschaeftigt sich unvollendeten Meisterwerk ihr Euch meiner nicht gegenseitig die _Schaedel men ja, da wollen wir
letzten Besuch angele- aber mit, deu sensationel- verbreitete sichweit. Viele mehr? Vor Jahren war ich em, beluegsn un� .betrue- mal e�was aufraeume�,
gentlich der 106 jaehrigen len Behauptuugen des I Männer, die glaubten, ein doch Euer Modell für das I gen SICh gegenseitig nach denn letzt werden WIr

Gruendurigsfeier Joinvil- Schriftstellers aus Belo lasterhaftes Aussehen zu Jesuskind." Strich und Faden unn langsam helle. Gruess die
les, sprach Herr Staats Horizonte, der seinerseits haben, boten sich als Mo- rammscheu Geld zusam Deinen zu Hause, und
gouverneur dr. Jorge seinen Af:'lrger darueber deli für den Judas an. Aber - men dass man platt wird. sage Deiner Emma die
Lacerda zu Gunsten die- aeussert dass' seine Be- vergebens suchte der Ma- Guck dir nur mol diese soll mir Gemuese sohi-
ses Kandidaten, der als hauptung deartige Sen ler, nach einem Gesicht, Asthma modernen Autos an! D<..- okeü. Hier in der Stadt
wuerdiger ,Freund des sationen auslosst. wie er sich den Judas fuer kann unsereins zwei gibt es nichts, und dann
verstorbenen Praefekten

'

vorgestellt hatte - als ei- Wir werden darauf eut- g r o s se Wohnhaeuser haben die Leute Preise,
H .. rrn ri � roão Cnlin f' ls nen vom Leben gezeich- merksam gemacht dass bauen! .Also, nichts fuer dass man sich auf den
"t'lll Nachfolger bau «eh P1in 10 Salgado neren, durch die Herrschaft die Tabletten ungut. Ich haette dir vie- Allerwertesten setzt. Im-
t e twird.· von Gier und Lust gesch "Eu,lin " les zuantworten aber ich mer Dein guter Freund

Kandidiert fuer wächten Menschen, warte auf den Franz der Gottlieb.
Als er eines Nachmit der C. F. BOBHRINOER

Santa' Catarina tags in der Taverne bei & SÖHNE, Mannhein, das
seinem :äglichen Glase bekannte und altbewaehr- U bereu Z EhGrosses Aufsehen er- Wein ssss, wankte eine te Asrhma-Mlttel, wieder. ovor erel ung ,ur e, 'regt nicht nur im Staate elende und zerlumpte Ges überall erhaeltlich sind.

t���e��iea�ca���cfft����� 'EhescheidungsgruendePlmio SalgadO als -Kan-

Pabst Pio� XII upbpr-
didat zum Senat fuer den Landwl·rle 1. Kardinal D. Jaime Câ- xus, der Materialismus, die
Staat 8anta Catarina in b t h t

. .

J aschte vergo Woche die mara e rac Ie e 10 emer Geld- und Genussucht
dt"n Wahlen En,je dieses '

.

R -do S d
'

Wplt mit dem ploetzlich9n, J1:Ihrt's auftrett.u wird. Zum Schutz Eurer Laendereien, zur Er-
selDer a!o - en ungen hauptsaechlich des weibli-

Iinzigórtig ..n Rntschluss haltung und Gedeihen des Bodens: pfldnzt
das Scheidungsproblem h Eh d d

alle, fuer die Woche, an- in Brasilien mit steter uod c en epartners, un er,
und pflegt ßaeume! Der Baum ist ein Schutz h

-

k d' V h U ·f d' Mlaessll·ch sel·nes Gebur' ts- ersc rec en er erme r- nrel e er Jungen aen-
".. b und ein Waechler der Erde! Die immer staer-

tages angesagten Feier- Are saugen gegen k ung der Ehe-prozesse im ner die· sich in der Mehr-
er werdende Trockenheit im Lande ist Folge I.; d h hlichkeiten abzusagen. , Gicht? des Raubbaues der sich bitter raecht. Pflanzt ganzen -öD, auptsaec . heit ueber den Ernst der

Diése Haltung des Pabs- Das ist kein Scherz - tat- 3aeume und denkt an die Zukunft!
lich in Rio �e !aneiro, und Bhe garkeine Gedanken

&ee bezieht sich auf die saechlich wurden Krebs8ugen sagte dass die Immer mehr machen
Verurteilung eines italie- 1m Mittelalter in vielen Laen-

. anwachsende Zahl der sich '
. ...

nischen B, ibchofs durch dern als Gichtmittel verwen- scheiden lassenden Ehe-
det. Uns stehen heute Zlll" ddas italienische Tribunal. Bekaempfung dieser oft sehr --- paare araus enstaende

Wie bekannt, erklaerte langwierigen und schmerzvoi- 'OR lYCHD BRßHf ffftnßNDf� R-fIO dass beide Ehepartner =-------'----
dieser ßjschof eine nicht len Krankheit bessere Mittel. II U nicht fuer eine Ehe vor-

A UGin der Kirche sondern nur
zur Verfuegung. Neben einer

_ bereitet wuerden und blin· L A -SE
f d Z"l G h zweckenttiprechenden Ernaeh- I I . dll-ngs el'ne Ehe e,·ngl·ngen.au em lVI· eric t ge· rung und einer e' fU

-

Advok=t,schloss�ne Ehe als· Kon- Leb�nsweise eo�t��a� !:r� .....

Grossen Einfluss auf diese
kubinat. Das Ehepaar ver- suchen, die Gicht auch durch immer anwachsenden Zus-

in wirk S· lmitt I Schreibstube: Av. Getulió Vargas, 67 h hklagte darauf den kalho- e sarnes peZla e taende, die die geric llic e

I h h
zu bekaempfen. (Ge�aeude Hertel) - Jaraguá do Sul S h 'd

.

B Tisc en Bise of wegen Togal.Tabletten sind klinisch _

C el ung 10 rasl,ren zur

Ehrenbeleidigung und ge- erprobt und ernpfoJllen und Reife zwingen wird, isl

wann den Prozess mit der werden angewendet ge gen anderseirs der enorme Lu

Verurteilung des B, ischofs Gicht, Rheumatismus, Ischias. 11=====================1'
Hexenschuss, Muskel- und Ge- .A +h k "8 b I"

-

zu einer hob.en Geldstrafe lenkschmerzen. SIe haben Un- pO., e e
.

e u Z' jl�C'" �� • ���.·..•..·.�� •
..·.��..•..•••·.��.· ��:!

und Gefaengnis wegen zaehligen rasche Hilfe ge-
...S' -.:....

Ehrenbeleidigung. Die In- bracht: Togalloest die Harn- JABAGUA DO §UL ·t�:. Clínica de Olhos ' Ouvidos - Nariz e Garganta ·�l··haftierung des Bischofes saeure und bewirkt die Aus- _. DO a .... e&a.Jlç.�r,:. -111M :.
h d h scheidung der schaedlichen /' &Va i3Rl!rIi1RI.!!í2.!áft R aa

wurde jedoc urc Ha- Krankheitsstoffe. Ueber 7800 MEDfKAMENTE UND PÁRFOMERIEN t::: -MODERNA B PRIMoRo�AMeNTB INSTALADA :�beas-Korpus suspendierr. Aerztegutachten aus 46 Laen- •

Diese Haltun,g des I·talie- dern I Machen Sie noch heute D c:. b I d R h h ff h't d ·A melhor aparelhada em Sailfa Calarina :
nischen Gerichtshofes er- einen Versuch. Kaufen Sie

as uym o er ec tsc ii en el, es

:{.:::;: Rua Abdon Batista (Defro�nte a "A NOTICIA" �1'

d
aber nur TogaI. In allen Apo-

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
J O I N V I

•

regt as groesste Aufse- theken und Drogerien erhael- am besten' zu den geringsten Preisen bedient. - L E - :

he.n.
'

tlich. "�f·,··.·:.··,c··,··,·'e�·.··.··.·�!·.".··.·'.··.··.··.·,:;."·.··�,!·.··.··�·..··.··.··�i1:.::

A ussergewoehnliche
Ausdehung drohte der
riesigé Feuerausbruch in
Brusque zu nehmen. der
vergo Woche einen gan
zes Wohnviertel einae
sehern konnte, wenn nicht
die Tatkraft, die heroí
sehe Aufopferung der
Feuerwelir der Oía. Re
naux und Cia. Schloesser
eine groessere Katastro
phe abwandten. Der
Feuerausbruch fand im
Gebauede der Casa do
Rádio statt, und die
Preãse aus Blumenau
aeussert sich empoert
ueber das Gesindel das
die tragische Gelegenheit
benutzte um in den von

den Flammen bedrohten
Haeuser alles moegliche
zu rauben. Der durch das
Feuer verursachte sachli
che Schaden bêlaeuft sich
auf inehr als 10 Millionen
Cruzeiros.

Das Gesicht 'des
Judas Ischortct

mloh mit seinem Cami
nhão raus fahren soll
nach nnserem Centro
Agro-Pecuário. Da sind,
naemlich junge Kuehe
angekommen (keine Och
sen, die laufen genug
hier in der Stadt rum).

Getúlio Vargas,_
Ermordet?

Wahlen
Joinville

Ira illlrngIkeilt
nm V2ltrnkaull

Ampla e confor
tável residência,
com garagem.
Tratar com Gosch

Irmãos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Municipal -, Proibíção
Q A II n II [ lln l Proibo energica�ente a.

U
._o, R I' U U [ 11 U entrada do sr. Alfredo mco Democrática Nacional

Larzen e. família em -

Lqualquer dependência de CONVENÇAO MUNICIPA
minha propriedade. OONVOCAÇÃO
Nada tenho a ver com

o que possa suceder aos

contraventores desta proi-
Fósforo, Cálcio, Arseniato bíção.
e Vanadato de s ó d i o Jaraguá do Sul, 9 de

Março de 1958.
fonleo dos eonvalesnentes \

.

I fonieo .

dos
.

desnutridos I A_ss. Bertoldo Mal Doerlnu

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

CONTÉM

Câmara u. D. N.-
Ata da Reunião Ordinária do dia 11�2·.85

Aos onze dias do mês de fevereiro, do ano de
mil novecentos e ctncoenra e oito, nesta cidade de
Jaraguá do Sul, na Sala de sessões, Edifício da Pre
feitura' Munlclpal, reuniram-se sob a. presidência do
sr. João Luclo da Costa os vereadores, .srs.: Augusto
Sylvio Prodoehl, Francisco Modrock, Ney Franco,
José Pasqualini, Fidélis Wolf, João José Bertoli e Rai
mundo Emmendoerfer. Havendo número legal, foi de
clarada aberra a sessão, dando-se lnlcío aos trabalhos
com a leitura- da ata da sessão enterte que, posta
em discussão e votação, foi aprovada sem emendas.
EXPEDIENTE: Projéto Lei nr. 4 do Executivo Mu
nicipal enviado à Comissão de Viação e Obras PÚ
blicas 'para o respectivo parecer; Proléro- Lei nr 6 do
Bxecutivo Municipal, encaminhado à Comissão de
Pínençaspara o mesmo fim; oficio circular da Câmara
Municipal de Rodeio, comunicando a eleição da nove

Mêsa; idem da Câmara Municipal de São Bento, do
mesmo teor; circular da União Amigos da Padroeira
do Brasil, de N. S. Aparecida, scllcltendo auxíl!o para
conerruçêo da Basílica naquela cidade; Processo sö
bre a Ponte "Abdon Baptista", encaminhado à Câmara
pelo Executivo Municipal para exame e estudos; Ba-
lancete de dezembro de 1957, da Prefeitura Municipal,

._ ;. _ _ _._

_---11encaminhado à Comissão de Pinanças para o com· ::-----------.-- --.- - - -

--.------�...

peteure exame a parecer; requerimento do vereador 11:$0 PET'ROS-RAS' '1'1.'sr. Augusto ôylvlo Prodoehl, consignado em ata uma
II IImoção congratulatória ao sr. Governador Jorge La- iI PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. IIcerda por motivo do transcurso do seu 2°. enlver- I: - :isérlo governamental, moção a ser enviada, concomi- ii Söbscri"ão Plibllca de A�ões Preferenc!ais u

taute, ao sr. Governador; ·Cópia dos oficios da- Pre- II H
sidência, à Inácio Steinmacker Ir., ao Adolfo G. A. II O Banco I:
Steingreber, e nrs.: 35 e 36/58, ao Executlvo Muni- ii Industria e Oomeréío de Santa IIclpal, Concluido o expediente, o sr. Presidente sub- ii Catarina S/A., "INCO" limeteu á apreciação do Plenãrlo o requerimento do ii I sito'á rua CeI. Emilio C, Jourdan, 1Í5, nesta II

--

sr. Prodoehl, aprovado por unanlrnldede; idem, em ii cidade, onde os Interessados serão etendidos II
segunda dtscussão, o prolétoIet em regime- de urgên- ii das 9 as 12 horas, está autorizado a aceitar, ii
cia, já aprovado em primeira discussão, que prorroga !! .atê 3 de agôsto do corrÉmte ano, a subseri- 1"1o prazo para pagamento de taxas de impostos no li ção de ações preferenciais nomlnativas ' da IIprtmeíro semestre, aprovado unanimem.ente em segun- II Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS. IIda e última discussão. ORDEM DO DIA: Procedeu-se, It O valor das ações' subscrttas poderá IIconforme determinado, á eleição dae novas Comissões I ser realizado em Obrigações da Emprêsa II
técnicas desta'dCâmatra,�meddia?ted ObqSue!:dâoncdiaa deoleml'Çea�o- IIII ou em dínheiro.

9 !i�I.:!mo processo
_

e vo açao a o.� � .....J

II Jaraguä do Sul, 25 de Fevereiro de 1 58.
.da Mêsa atualmentde em

A
exerclclo, cOAnsta�te .da ata ::�\ -

_ __. .__ (f.::anterior de quatro o mes em curso. primeira vo° :::::.::-.= :..--------..................... --....-- ...._..._ •••••••_ .

ração referiu se à composição da nova Comissão de
.. ... -.Finanças; Economias Orçamento e Conrasldo Muni

cipio, com o seguinte resultado apurado pelos escru

tinadores designados. pela Presidência, srs. Fidélis
Wolf e Raimundo Emmendoerfer; Fidélis Wolf, nove
votos; Mário Nicolini, oito votos; João José Bertoli,
nove votos, Augusto Sylvio Prodoehl, oito votos;
Raimundo Emmendoerfer, oito votos; José Pasqualini,
dois votos, e Erich Batista, um 'voto, Para apurar a

votação dos novos membros da Comissão de Legis·
lação e Justiça foram designados para esc'rutinadores
os srs. Ney Franco e José Pasqualini que apuraram
o seguinte resultado: Fidélis Wolf, nove votos; Fran- floa� �=:ca�:cisco Modrock, nove votos; Durval Marcatto, sete

fraqQeza. pali-votos; José Pasqualini, um, e um voto em branco. d", magreaa e
Para apurar a votação dos novos membros da- Ço- fastio. .

. missão de Educação, Saúde e Assistencia Social a EDi Bua fór·
d d dM

' mula e n tr li lUPresi ência esignou para escrutina or.es os srs. a� I Vanadaw derio Nicolini e Raimundo Emmendoerfer que apuraram &ódio, Licitina, Glicerof08rlltOI,
o seguinte resultado: João José Bertoli, oito votos; Pepeioa, aoa dI]! Cola, etc. deJosé Pasqualini, nove; Erich Batista, seis; Fidélis

ação pronta e eficaz nOl casosWolf, um; Augusto Sylvio Prodoehl, um; e dois votos
de fraqueza e neurastenias. Van..

em branco. Para a Comissão de Viação, Obras Pú· diol ê indicado para homens, mu.
-

blic�s, Agricultura, Indústria- e Comérciá, foi apurado
, Iherel e orianças, lendo lua fór.

Jo::t���i, rj���!'h��:Ue���i, e�c;��·I)������.i�r�it<!���
I :�! licenciada pela 8al1d. ·Pu·

�::.r::-:0;.1";;:::::':=_:=:.::·::.::_I....:::::.;;.;:::�:.·:::-::.::::õ�::::::..I
..

:::::�·:�IIItos; Francisco Modrock, nove; Raimundo Emmen- R Z mi � e � 9 a!a
doerfer, seis; Fidélis Wolf, um e Ney Franco, três ... �---_-----.. "

II_VOIOS;. Para apurar a eleição dos novos membros da I! _ JARAGUÁ DO SUL _ 'IComissão de Redação foram designados para eseru- ij IItinadores os srs. Fidélis Wolf e João José Bertoli O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A h Medicamentos e Perfumarias' II
que apuraram o seguinte resultado: José Dasqualini, LOMRRIGUEIRA, MINANenRA li Simbolo de Honestidade !!sete; Augusto Sylvio Prodoehl, sete; Durval Marcatto,

II, II OonfianQa e Presteza I!
quatro; Ney Franco, três; Francisco Modrock, Fidélis

d i.ll. A que melhor lhe atende !!li.1Wolf, João José Bertoli e Erich Batista, um voto cada Vermitugo suave e e pronto .

um. Constatada,'
.

aceita e con- efeíto Dispensa purgante e dIeta I II e pelos menores preços li
firmada a lisura destas eleições por todos os verea- SERVE PARA QUALQUEI:{ IDADR, CONFOR-' �::::::::::::.-::::=:::::;=::::::=:::::::::=:::::=:::::::::=::::::===:..==:::::=:::P
dores presentes, o <Br. Presidente, de acôrdo com a ME o o. 1, 2, � e 4

-

votação obtida, declarou empossa.das em �uªs\respec. Proteja a saúde de seus tilbos e a :,ua próprial ((:::=:::::::::�::::õõõõ;::c:=:::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::=:::::::::=::::::=:==::-��!'IUvas Comissões os novos membros consoante a vo- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em II
..

éd' 11'

�
IItação alcançada e o número de componentes das tem lOS'

ii

, ó" Há C t
. � ß

li .

Comissões, de per si, e 'suspendeu por dez minutos
�

. Compre hoje mesmo uma 10.BBIIlJEIBA II faDSU neS' reos a urlDeDse u.. IIa sessão afim' de que os novos membros pudessem MIIAICOBA para o seu tilbinho. !I !'_proceder a eleição de Presidente das cinco comissões E um produto dos Labor�tórios' Minabcora ii TAC
.

Ii
novas eleitas. Reiniciando os trabalhos. e comunica- 'I - J O I N V I L L E II -_ � Itdos que foram à Presidência os resultados, o sr. II.

.

Agente local: SÉRGIO THOMSEN liPresidente divulgou a constituição das, várias Comis- 1i - Escritório Técnico-Contábil "Thomse� - II
sões qual seja: Comissão de Finànças, Economia, cia congratulou-se com O' Plenário, pela ordem e es- ilil Rua Mal. Deodoro da Fon'3eca �.'!Orçamento e Contas do Municipio: Fidélis Wolf (Pre- pirito democrático em que se efetuaram estas eleições,

Iii
(enfrente à Prefeitura Municipal)

II.sidente) e membros; Mário Nicolini, João José Ber'- e consultou os presentes, em face dos festejos car-

b ddill !!toli, Augusto Sylvio Pro�oehl e Raimundo Emmen. navalescos ná próxima semema, sô re a ata a con- II Aceita encomendas e cargas ,para qua quer II
doerfer. Comissão de L�gislação e Justiça: Francis- vocação da nova sessão de trabalhos, opinando o II localidade do país, com fréte pago e a pagar II
co Modrock (Presidente) e membros os srs. Fidélís veread!)r sr. N�y Franco pela próxima quinta-feira, II _' e reembolso. . IIWolf e Durval Marcatto. Comissão' de Educação, dia 20, o que, submetida à votação, fOi aprovado por !I_. Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro I�Saúde e Assistência Social: José PasqUalilli (Presi- sete votos contra um. E, coma ninguém quizesse fa- II do Sul, à vista e crediário, para qualquer IIdente) e membros: os srs,: João josé ßertoli e Erich zer uso da palavra; o sr. Presidente;onv�cou os srs. III localidade do país. iiBatista. Comissão de Viação, Obras Públicas, Agri- vereadores para aquela data com a segulDte Ordem .

II
cultura. Indústria e Comércio: Francisco Modrock do Dia: Trabalho das Comi�sões. II ATENDE à venda. de . passag��s aére�s �o iI(Presidente) e membros os sns.: Mário Nicolini e Sala das Sessões, em onze de Fevereiro de 1858.:. II exterior, pela Scandmavlan - Ibena - SWlssalr. iiRHimundo Emmendoerfer. Comissão de Redação: (Ass.) JOAO LUCIO DA COSTA Pr�sid�nte II InformaçÕes Departamento· de Turismo TAC ii
Augusto Sylvio Prodoehl (Presidente) e me'mbros os AUGUSTO SYLVIO PRODOEHL 1°. Secretario II ii
srs.: José Pasqltalini e Durval Marcatto.-A Presidên. FR�NCISCO MODROCK 2°. Secretário·

-

\!.":::==-=:::::::::.oo;:::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=!!!::::::::::::::::::::::-,$1

EICELEIffES

VANAOIO:l"
,

São' convocados; pelo presente edital, na fór
ma regimental, os membros do diretório municipal
- 08 vereadores eleitos pela legenda da U. D. N'
e suplentes em exercicio - os delegados distritais
na proporção de dois delegados, por secção elei
toral do interior e um por secção eleitoral do dis·
trito séde, para a convenção da União Democrá
tica Nacional, a realizar-se dia__,23 - vinte e treís
de março de 1958 (domingo) as 9 hora�, na séde
do Partido à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 210,
onde sob a presidência do sr. Presidente do Dire
tório Regional da U. D N., serão eleitos 08 Mem
bros da Mêsa do' Diretório Municipal, Membros
Convencionais do Diretório Municipal e Delegados
à Convenção Regional do Partido.

A. convocação obedecerá a seguinte ordem'
do día : .'

<,

_ 1°) - Eleição dos Membros da Mêsa por voto
direto e Secreto (Presidente, treis více-presídentes,
seeretãrto geral e sub-secretário).

2°.) - Eleição dos Membros do Diretório, efe
tivos e suplentes por voto direto, secreto 6 pro-
porcional.

.

3°.) - Eleição dos Delegados Municipajs 8S

Convenções Regionais.
40.) - Assuntos gerals de interesse doPartido.

Jaraguá do Sul, 5 de Março de 1958

Murillo Barreto de Azevedo - Delegado

ELE.FaITOs fOIICO�

ALUGA-SE
Ampla e confor

tável residência,
-eom garagem.
Tratar com Gosch

Irmãos..

f�ital �e Citação �e Hef�eiro ßuseDte
O cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz no exer

cicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de citação, com o prazo de trinta dias, virem, ou '-.

dêle conhecimento tiverem, ou Interesser possa, que
estando se procedendo ao ARROLAMENTO dos
bens do espólio deixados por falecimento de ANGE-

. LO BENETTA, e tendo sido feita a declaração de

lherdeiros, na qual consta o herdeiro GERALDO W.
BALLOCK, casado com Elia Benetfa, como ausente,
pelo presente edital chama e cita ao mencionado
herdeiro, pera no prazo de 30 dias, se fazer repre
sentar, ou comparecer a êste Juizo, para falar eos
têrrnos do dito arrolamento, sôb as penas da lei. B
para que chegue a notícia ao conhecimento de todos,
se passou o presente edital que será afixado às
portas do Forum, no local de cbstume, publicado
pelo jornal local "Correio do Povo" e no "Diário da
Justica". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos vinle e quatro 'dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e cincoenta e oito. Eu,
Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Erico
BIosfeld. Juiz de Paz em exercicio. "A presente có·
pia confére com original, do q� dou fé.

Jaraguá do Sul, 24 de fevêreiro de 1958.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C O'R R E 10 O O P O'V O
Agradece o novo I D. •

Presidente da Argentina L.!egIS!O
Telegrama do Snr. ARTURO FRONDIZI

Policial ·1

T.R12UEaTRA.21JE -

DESGOVÊRNO?

(

A Associação Rural continúa sendo o
assunto preferido pelos políticos lnconforrna
dos, E a ordem do dia é. a ripa. Não satisfei·
tos com o resultado insofismável de U!11a
votação "conclente", deiram palavrórios e

conversas desconexas, na esperança de que o

fél de seus raciocínios encontre éco nos menos
informados, Inda recentemente descobriram "a

Briga quadro nO, 677.850, com melhor". Com .a viagem dos principais res-

O S J 1· K h placa nv, 79, de Iolnvtlle. ponsáveis pela Associação à capital do Estado,r. usce mo u- c egou-nos. como a Gustavo Mafias apresen- onde rrererern com diversos Departamentosbitschek recebeu Q expressão de um tou queixa na DP por Roubo assuntos da maior relevância para a classe
seguinte telegrama povo irmão e de um haver�m tenta�o espanc�r Queixou-se na DP o cl- rural no que concerne ao fomento da produção
em que o presidente governante ansioao na norte do. dla 8 a HII· dadão Osórlo ; Paoletro, animal e vegetal, já que a inseminação ertlfl-
Arturo Frondizi agra- por interpretar a

berro Spr�de.mann e Udo
por lhe haver sido furtado, ciai foi suspensa no munlcíplo e, sabedoresMess, os índlvíduos Wal- de sua residência a im.' os intriguistas do sucesso das demarches, quedece a mensagem que realidade latino-ame- ter Lemke, Reinoldo Erd- portencla em dinheiro de inclusive foram transportedös pare o celulóide,lhe foi enviada após ricana em toda a sua mann e Bertoldo Erdmann Cr$ 11.000,00 resolveram Inverter os fátos dentro de limitado

as eleições realizadas amplitude, O nosso Bicicleta Roubada - O cirurgião dentista, i pensamento e com isso dar mais uma bôa
na República Argen. desejo é que o triunfo

..
sr. Osni Cllbas. D' Aquino mancada. O dóidói nasceu das vaquílhones,

tina: "A cordial sau- eleitoral de 23 de fe- A srta, R.'ta Maller apre- apresentou queixa na DP que a inseminação artlítclel não rnals produz.
-

dI'
..

'f sentou queixa na DP por por haver sido furtado em Vaquilhonas, diga-se de passagem, bem cria-dação O exce entís- vereire sAlgm l(�ue pa- lhe haver sido furtada dla sua residência o seu anel das ..) das bôes ... do Uruguai. Falaram,simo senhor. presi- ra a rgentma a 9, do corredor do edifício de gráu. esbravejaram de inveja. E pasa arrematar pro-dente do Brasil Jus- recuperação total dos onde trabalha, a sua bícl-
Abalroamento pelarem que as ditas cules-vequtlhones vinham

celi n O Kubitschek valores .que a condu- c�eta marca Sport, quadro ,"
"de graça" e os mentores da Associáção a

zern à sua maturida- n . 282.134, cor verde ele- �a DP fOI �eg!strado o negociá-Ias em cause própria, Maravilhoso
d Iítí

.
, 1 ra, placa no. 4928. acldenre de trãnstto ocor- pensamento ... idéia genial. Como se aqui tudo

Pl�' S I d
e po I ica, sOCIa e rido dta 13 na Av. Mare- fosse tambem tão fácil. Colono tambem sabeInlO a ga o econômica e q-ue a Bicicleta Encontrada chal Deodoro, com o

, o que custa gado de raça, sabe que existemcandidato a realização dêssevasto o Inspedor de Quartel- abalroamento do caminhão exigências, sabem igualmente que é dificil

d programa nacional rão de Rio Cêrro II, sr. placa 43·00 ?1, de �o.d�io, conseguir vaquilhona de bôa procedência. Esena or por' se ligue à obra em- Ger�ard qruetzmacher �o· Santa Cerarína, dlrlgtdo ainda de graça? Ora, salve I Confundem go-Sta Catarina . ,�UßlCOU a DP haver Sido por Walter Curow e o JIpe verno com desgoverno.I .' preendl�a .nos gral!" encontrado naquela loca- placa 5.24.67, de São Leo -x-
Bstä causando sensação des parses da Amé- lidade uma bicicleta de poldo, RO, dirigido por E por falar em desgoverno vem à lem-

a noticia de que o chefe rica como o Brasil, senhora, - marca NSU, Edgé:lr Kampf. branca a acefalia municipal. O secretário de
integralista Plínio Salga- f' d e es a férias, o prefeito em repouso praíeno, o pre-
do aceito�u sua caDdid�-

a .l_m
f
e tqU lU s. Mais de 35 milhões Reassunín sidente da Câmara Municipal de viegern. O

tura ao Senado e à Oâ- umao ra erna nos
,. • • • vice-presidente no cargo do titular, sem cornu-

mara Federal, com o sos povos encontrem de bíblías dlslrlbuldas nicação entre executivo e legislativo. Questão,
apõío do PSD e PTB �ec. a paz

-

e bem estar por uma só entidade A TI·ro'sl .

não de let, mas de cordialidade. Afinal, o
çoes de Santa Oataríua. que em nossa condi. 'executivo têm Interesse no atendimento rápidoO presidente do Partido -

d
'

t (SNA) - Em recente de seus, projetos. E· tantos dias sern elguern a
de Representação Popu- çao e governan es c�rim.ônia, r�alizada em Noticias de Foz do frente dos negocios do governo municipal.lar deverá ínícíär ainda temos o dever de Miami, Elörlda, a orga- Iguaçü informam que o Öre, salve! E ainda a Associação. Sem euro-
este mês, seus c�micios proporcionar-lhes. Fa- niz�ção" "Gid.eons Inter- prefeito daquela cidade, rlzeção esterutérta publicou-se pela Rádio
politicos nas cidades ca- zemos votos pela te- national", dedícou 10�.OOO sr. Dirceu Lopes, reassu- locel, entre a la. e 2a. convocação, edilal em
tarinenses, notadamente licidade do povo exe�plares da �blIl;\ 1;10 miu seu cargo a tiros de nome da Associação, sem que dele a diretoria
em Brusque, Blumenau, b '1' d hotéiS do sul da .I:' �órlda, revolver. O pr-efeito havia tivesse conhecimento ou que 2/3 de sócios Q,
Joinville e outros cen- ras� 8Iro e e seu Desde 1908, os GldeoDs ido a Curitiba sem licen tivessem provocado. Surge, então, a figura de
tros de grande influência, presld.e�te. a) 'Arturo têm .of�recido mai� de ç8 da Câmara Municipal, relêvo, ultrapassando as suas prerrogativas,do integralismo. Frond�z�. 35 mI1hoes de BíblIas e onde se acha em minoria: arroga-se o direito de (ntervir em assunto que

porçõ.es bíblicas a hóteis, Aproveitando se da opor- não era de sua competência � para a qual não
. .;;:::_._

..__ � _._ _ __._.._ _ _ _

;:.. hospitais, cárceres, con tunidade, fôra chamado. Em outros tempos .lambem já
iH
.-_•••_._..� _._ - _--_.__ •••_ _ _ __._ _ .. • ..••

11 panhias d-e aviação e os ver e a d o r e s e o o fez, o coitado. A diretoria o conhece. ReslaH B I De' I [ülüf'-ß!ßll! II centros da Força Arma- juiz de direito da comar- saber por conta de quem vai correr a despêsa,ii II-da dos Estados Unidos ca deram posse na pre· depoiS do insuces�o do dia 23.n II No ano recém findo, feitura ao edil Almir Nu· Govêrno ou desgovêrno. Úra, salve I
Irl ,Soc. Cooperativa Central de Crédito Agricola II esta organização ofere- nes. O prefeito regressou

. I ceu ao sr. George McS· imediatamen�e e,
.
após . D. ARAQUEII Matriz - F lo,; a n ó po' ; s

.

- Rua T,ajano, 16 !! I wain,
aâministr&dor da violento tiroteio, n.o qual !.........<;__.. --:- �-...,....�_, __....;

II -_..._.__..___........._..........,.._. ..............._........_. li maior rêde de hóteis do I não houve vitimas mas
I; Raça seus depósiloS no BANCO CAlARIHENSE, li mundo, o ijotel Hilton botou tôda a populaçãot uma organização éI serviço do desenvolvimen· ii Conrad, a 35 OOOa. Bíblia em polvorosa, reassumiu
!i lO comercial, industrial e agro·pecuário de li impressa por ela., o posto..: II •

li Santa Cafarinö e do Brasil. ii iil!iliiiiilifiiiiiSiiõ5iiEiliiiiii5i==:IIIEi!i:!'==:::u:a:=.:UEiEliEi5iiIi.55,IEiEi. -

,i Seja previdenre, levando SUdS economias !l iii -

I V d
'

d' 1 át'11 ao BANCO CATARINENSE, servindo·se de II !IIF b"
) (Sezões, Malári�s, 'I. ,-." en eremos ai IPA om

,

lcas com

ji chéques para o pagamento de seus compro· li lU ,.,. r""s Impaludismo I Russla, tudo O que aquele paIS ..

1\ missos. :! !li � � Maleitas, Tremedeira ela nos quiser com-I Para não perder o

iii, Departamenlos em: Angelina, Braço do r.; I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - pr.ar" - declarou,' nõ-I hábito, o �inistro �aNorte, Can.:>inhas, Chapecó, Campos Novos, I

I t t I F d d, 11,= H I rvo i.',1 "Ca'ptr!ul-as Ant.·sesonl"cas vamen e com ce.r a azen a lsse, malSCuritibanos, Caçador, Criciuma, erva oJ �s· o' Iii te, Itôjaf, laraguá do Sul, Laguna, Mafra, Or- II .. ·

M""
'

.

.

'1-
enfase, a alguns lor· uma vez, que o go-II leães, vôrto União, RIO do Sul, São Carlos, II I Inancora

.

nalistas �stran.geiros, vêrn? �ão realizará,-
li São Francisco do .sul, Tubarão, Turvo, Uru II m ßm Todas as Boas FarmáCias

I
O sr. Jose MarIa Alk· em hlpotese nenhuma,

li biCi e_ Urussangil li m .

'

. mim, negando·se toda- qualqer reforma cam-

li Departamento em laraguá do Sul ii I E uw VruduLo L10S Labora,óhoB MINANCORA via, a emitir sua opio bial]. tampo�c? alte-
n ' á Rua Presidente Epitácio �Pessôa nr. 66. li I - Joinville - Sta. Catarina - niã? quant� ao rea_ta. rar� a polItICa do
�::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::==:-.::::=:::::::::==::::::=:::�) ;"iii!ll!!i5!!!�;!!i!!!!!i!i!I�t_'i_W II ! WEIII_.I; mento das relaçoes cafe.

_'
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Venderá ó Brasil à Russia
o que' ela quizer comprar

TÖN1CO CAPilAR

POR EXCHÉNCIA

e=.===============.\...
PA R A F E RJ o A 5, I

E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
,f R I _E I R AS,
ES P I N H.A 5, ETC.

COIIRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

IUOS f DEMAIS

A fi C C o E S o Q ,'.
COURO CABELUDO.

Lavando COrT1 Sabão (Marca 8egtstrada)

Virgem Especialidade
.

_j

dia ClAo WE1flEt llNIDHU§1flRllAl jOllll1l\ViHe
•

I
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