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Geradores ..AGrandeCorridaCiclísfica
a Empresul,Elogiável apôío do . comércio e indústria [araguäenses _._ Dia 22,

,

terça-Ieíra, a reunião regulame;ntar da sensacional prova - Fala
ao "Correlo do Povo" o famoso "pedal" Domingos Correia

Novos
para

JOINVILLE (Do
Corresp.) _; Já se en

contram em 8. Fran
cisco, vindos da Ale
manha, livrese desem
baraçados para serem

remetidos para Joinvil
le, os dois primeiros
geradores que fazem
parte de um grupo de

�uatro encomendados
pela "Empresul", des
t.inados ao, refôrço de
seu potencial elétrico.

I .

D. Gregório.Warmeling
Jaraguá do Sul

tem a honra de hos
pedar durante o dia
de hoje a S. Exeia.
D. Gregório Warme
ling, piedoso Bispo da
Diocése 'de Joinville,
especialmente oonvi-:
dado para celebrar
a Missa Campal a

ter lugar hoje, às t
horas,

.

no pátio do
Ginásio " D i v i n a

Providência ", por
. motivo da inaugura
ção dêste novo e

imponente .estabele
cimento de ensino
aecundärío de Jara-

• guá do Sul.
S. Excia. será re

eepeionadc hoje .pe
la manhã, à hora de

Realizar - se - á,' final- mento aprovado na ses

mente, �a próxima '�e- são de terça-feira, Bua

mana, día 1°. de maio, fiscalização etc. bem
,

em homenagem ao DIA ".
DO TRABALHO a anun

como os nomes das Iír

ciada corrida d� bícícle- mas jaraguàenses que
tas patrocínada por êste com espírito tão alta

jorna!, �ompreendendo mente desportivo vêm
um clrc�lto no 'per!me contríbuíndo para maior

• tro urbano de aproxlma- .

.

damente 40 quilometros. atração da disputa em

Aa' adesões até hoje homenagem ao DIA DO

comunicadas, e que se- TRABALHO.
rão oficialmente regls-
tradas {la próxima reu

: nião (depoís-de amanhã), I'

terça: feira, às 20 horas, Cidadão I
8. Francisco dentro de trinta dias. Indspendente- nesta reEla:ção, consti·

mente da chegada desses geradores, dará a "Em- t�e!D por B� só
..
um aus- Se ainda não éE eleitor?

presul",. início áS. instalações necessárias ao amplia- plC�OSO !atlcímo de

sen.,
providencia imediata

mento de seu potencial elétríco, afastando assim o 't!aclOn!ibsmo de que s.e mente a obtenção do

flagelo do racionamento. revestirá esta prova Cl- te� novo título eleitoral,
, clístíca. Porque não só cuja possa te assegur a

Resolve-se enfim um velho problema graças os mals categori�d08 o uesempenho do sa

aos esforços da atual admínistração 'da emprêsa
I "pedais"

.

jaragUàenS8Sj
grado direito ao. voto

co�tonâJ:!:Pi_'à frent� de
__Q,'1i9!-- A!t��ill'?§_-;:s.e �n

- ".estarão .. presentes, mas, co�o. ��!l(j.-ão_ljvre �e.
, centra O sr.: edro Oolin, que tem sa,bldo agir com ainda temosoe "guidons" cotlsceo.CIOSO do .Brasil!

.

habilidade, boa vontade e descortmio, no sentido de Joinville e Blumenau. :...__
'

.....__-= '!:===============.===',======'
.

de cooperar para o ma�r bem edar da população Regido fudo especiaL ������������_��_.���������������_

e consequente progresso do município. e que merecerá uma

G D'
"

Prov dêncía'I

nota destacada na pró ínásio ' ivina rovi en.ciaxíma edição, é o natá

_-- 1_------_
vel e elogtävel apõío Ique esta prova' está me

recendo por parte das
classes conservadoras de

Jaraguá do Sul, unâní
mes em cooperar na

lista de subscrições de

prêmios, num estlmulo
aos disputantes e numa

prova' incontéste do alto
espírito desportivo que
é' um dos traços carac

terísticos 'dos homens
laboriosos desta terra,
A respeito da prova

do día 10. de maio pró
ximo, a nossa reporta
gern manteve palestra
com o famoso "pedal'
Domingos Correia, de-

Identor
de muitos prê

mios, vencedor de mui
tas provas, nome respei
tado em todo o Estado,
e que nos disse o se-

guinte: Com início ôntem, prosseguem hoje as festividades de inauguração
"Conquanto a partící- do novo Ginásio "Divina Provídêneía", com o seguinte programa:

6 horas -, Alvorada.
.

pação de vários ciclís
. 8 horas _ Chegada e recepção à sua Excia. D. Gregório' Warme-tas locais, de fama, me ling DD 'Bispo Diocesano, no páteo do Ginásio Divina Provl·deAncl·a.obrigam a' constantes

treinos, me vi obrigado . 8,30 'horas - Inaugúração oficial e benção do novo edificio do
a intensificar (J meu pre

Ginásio Divina Providência por sua Excia. D. Gregório Warmeling, DD.
paro para fi grande pro- Bispo Diocesano. '

. . ,

va diante de ciclistas de 9 horas - MISSA CAMPAL no páteo do Ginásio Divina, Providência
Joinville, pois a meu ver

à ser celebrada por Bua Excia. D. Gregório Warmeling DD. Bispo Diocesano.

aquela cidade, seus con- . Apó� �.Santa ��ssa �ar�rá;. iníci� das �estivRidades e abertura dos

'correntes, vão. represen. Jogos com? Iro ao vo, o ao, Ingo, �scarIas,. ooa da Fortuna, .Dar
tar um fator bastante r�cas de rifas aom todos os. números premIados e múmeras outras diver
forte DO resultado da soes. �ave!á co.�pleto �el'VIçO d.e _BAR, GAFÉ .e BARRACAS para bebidas.

corrida. Joinville tem
Ao melO dl� se.rao serv!das. ref�Içoes compl�ta� em mesas re'servadas, nos

ciclistas de respeito, de a:mplos refeIt.órlOs do G�nálslO DIVIDa PrOVIdenCIa, por um grupo de senho

fôlego e profundos co-
ras e senhorItas da SOCIedade Jaraguaense. A CHURRASCADA estará à

I nhecedores do esporte cargo de competentes assado�es.
ciclista. Posso 'afiançar Às 18 horss - ExtraQao da grande TOMBOLA:
que tanto. eu _como ou-

A
PR P,M lOS - 1. - Uma geladeira CLIMAX - estrela de prata,

tros,,JocaIs, nao descu Valor Cr$ 19 &00,00; 2. - Uma maquina de costura GROSLEY - estrangeira,
ra�os dos nossos prepa· Valôr Cr$ 6.500,00; 3. - Uma bicicleta OEN T"R U M, Valôr Cr$ 4800,00;
rativos, .e tudo faremos 4. - Uma poltrona, Valôr Cr$ 3.000,00; 5. - Uma serra circular, Valôr Cr$.
para �rIlhar condigna- 2500,00;.6.. Um bagageiro para auto, 'Valôr Cr$ 1.800,00; 7. - Um jogo de
mente.. café, Valôr Cr$ 1.000,00; 8.. · Um jogo de perfumes, Valôr Cr$ 850,00;

.

No próximo número, 9. - Uma bomba manual nr. 1, Valôr Cr$ 800,00; 10. - Um aquecedor elé-
.. ... I .... ,dlvulgaremos o regula. tr iM, Valôr Cr$ 600;00 e mais 70 valiósos e ultilis,simos prêmiQs.

Segundo a informa'
ção .que obtivemos de
fonte autorizada, os

,

dois restantes gerado
res deverão est.ar em !

'Francisco Lenzi
Faleceu día 8 do corrênte, com a avan

çada idade de 88 anos, na residência de seu

filho sr. Giardini Luiz Lenzi, o venerando
cidadão, sr. Francisco Lenzi, deixando 10
filhos 80 netos e 14 bisnetos.

'

,

Natural : da Austrfa, emigrou com a

idade de 15 anos, radicando-se primeiramen
te no muncípío de Blumenau . até aos 20
anos, para depois viajar pela Argentina,
Uruguai' e. Paraguai. Retornando à Blumenau
domiciliou-se em Rio Cerro, Município de
Jaraguä do Sul, onde se casou com da. Mar
garida Bertolí, casamento efetuado em 1895
num rancho residencial do então Vitório
Piazera, abençoado pelo então Vigário de

I
Rio Cerro, hoje distrito 'dê Arrozeira, Muni-
cípio de Timbó.

.

Francisco Lenzí foi um dos desbrava
dores das matas de então na zona' de Rio
Cerro, em nosso Município, quando o trans
porte era feito por vía fluvial, ou por
pícadões, e as provisões dos colonizadores
eram transportadas de Rio Ada, no atual
MuniCípio de Timbó. Residindo na Barra do'
Rio Cerro até 1926 radicou-se depois em
Ribeirão Grande do Norte. Seu sepu]tamtm
ro realizou se nó Cemitério de Santo An"
tônio de Retorcida, com enorme acompanha
mento.

Viuvo desde 1946, o venerando cidlÍdão
deixa os seguintes fHhoB1 além dos SO netos
e 14 bisnetos: Verdi Francisco, casado com
da. Guilhermina P�reira Lima, Deifiori An.
gelo, casado com da. Emília Danna, da. Al
ma Lenzt, casada com Herminio Demarchi,
Giardini Luiz, casado com .da. Maria Bardin;
da, Aliança, casada com Ricardo SChiochet,
Ifieri Bruno, casado com da. Ol1:via Danna,
Maxinle,i, casado com da. Sofia Pomianowsky,

_.Afiorita, casada com José F. de Oliveira,
Palmira; casada com Otávio Danna e GHio
casado com da. Albina Fontana.

Embóra·. tardiamente, "Correio do Povo"
transmite á :qumerosa famHia enlutada os
seus sentidos pêzames.

sua chegada, na di
visa entre o nosso

e o' Município de
Guarámirim, deven
do ser acompanha
do à nossa cidade
por. várias dezenas
de automóveis.

A nobre e enorme

família católica terá
oportunidade espe
cial de tributar ao

- caridoso Bispo a sua

filial estima, num

preito de filial sub
missão à S. Excia.
que com tanto cari
nho e cristã sabedo
ria '98m conduzindo
apostölícamente a

famíha catóJioa da.
sua vasta Diocêse .

/
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I Je HUMBERTO DE CAMPOS
- Donato João Toma-

SENHOR, deste-nos a Verdade; criamos a mentira. � 1 ��!�::d�, ans::�� ���!�:.'
Acendeste a luz, díssemtnemos a treva. �

!
Ensinaste o bem, praticamos o mal.

I
A garotinha L i a de Marita. Daqui os nos-

- Reinoldo ZieJs�orff
Concedeste-nos o 'dem da vida, semeamos o Aniversários Sehwartz, filha do sr. sos votos de felicidade com a srta. �erezIDha
vlrus da morte. " ErichSchwartz, resídente a nova jaraguàense e' S?ares de AVIZ, nesta

Proclamaste a .1 i be.r d � d.e pela obe�iê�cia aos .

FAZEM ANOS HOJE: em Rio da Luz. parabens a seus distintos cidade.

eternos, desígnios ; tnsututmos o cenveíro das 'DIA 26: progenitores., FORONI - COSTA
,I paixões inferiores.

I
--- O sr. Alfredo Kei- - Dia 4 do corrente

I Aconselhaste a que nos amemos fielmente uns ser, industrial, residente SR. RUI FRENZEL Ivone Priebe, filha de .

- O �arnet social re-

I
aos outros; fizemos a separação e o sectarismo.' nesta cidade.

-

Germano Priebe, e de gístou dia 16 d� cor.rente,
Cultivaste flôres de amor; alimentamos esptnhos ' - A garota MarUa Ha- t IRi egístamos ad_da2ta6 nda- Uda Kreyssig Priebe, em o e�lace matrl'!l0Dlal.�a
de ódio. femann, filha do sr. Hen-

a oia para o la , o
Jaraguàsinho, dístínte, senhoríta Odüíe

I
conceituado cidadão e

I
Costa filba do sr Ger

Exaltaste a fraternidade; intensificamos a sombra rique Hafemann, resí- industrial,sr. Rui Frenzel, V'-l DiaB, 5 hdO corrf�lnhte'vásio'da Costa e de da:
homicida. dente nesta cidade. residente nesta cidade.

d
I �rb aCR u:;annt ' 1 -: Rosa 'de Oliveira Costa,

I Envleste-nos enxadas e charruas; convertemo-Ias FAZEM ANOS Ao digno Díretor-Ge- e ano o e.r o ßa� -

com ()., jovem Romolo
� em projéteis, em baionetas. HÃ rente da conceituada firo' mann e de.EmílIa T"e�Ina Feroní, industrial nesta

!
Mandaste-nos o enxofre que cura, o salitre que

AMAN
Empreza de Transportes Baehmann: em Ríbeírão

'd d f'lh' d Pier-aduba e o carvão que aquece; rrensformamo-Ioa _ A sr8.( Ecy Masca- Molha' CI a e, 1 o o sr.

na pólvora que mala.'
'

renhas de I Almeida, es Frden7.el S/A. e nosso pre-
_ Dia 8 do corrente Oiac!nto F'oront. eFde d�. ,

Afi T dl 'i I h
.

d d J. d H l'd'
za o aengo, os nOS&08

EI' Rít D tt fílh Oorrlna Oarretí orom.

,

rmasre que eus ISC pu os c egarlam e ..o as, posa. o sr. erac I es sinceros votos de feli. Ian� I a ema e, I a

as parles do planeta; amaldiçoamos equêles que de Almeida, residente em cidades. de LID� Álvaro D�'!latte Ao jovem par, o nosso

não comungam conosco. Lapa-Paraná. _' O jovem Herculano e de Rita ZançhebDl De- desejo de venturosa vida
, Criaste a chuva benéfica, realizamos bombardeios. - O jovem E r i c h de Freitas Pereira, es- matte, .nesta Cidade.

. conjugal. /
Bxemplíüceete o sacrifício supremo, dlsputarnos Schmidt, Who do sr. .Guí tudante da Faculdade de .

- Dia 9 �o corre�te
o campeonato do egoísmo. lherme Schmlct, índus- Direito do Rio de Janeiro Llly Manke, filha de ErICh
Escalasle o mon re da humildade; descemos ao trial, residente em Estra- filho, do sr. Altino Perei� Manke e de Helga Laube __--------_

abismo do orgulho.
'

!
da Nova. '

'

ra, mui digno 'Coletor M�nke,. em Rio Alma.
Desre-noe Iodo o bem, renunciando; menospre- 'DIA 22: Federal desta cidade.

- .Dla I� do �?rrente
zemos Tua benção e Tuas dádivas, exigindo Glacír Jultão fi ha de

- O snr. Alfredo -Osr. Erwin Erdmann. A'
,&

1'-
sempre.

Schwartz, residente nes- residente em Barra do EugeD1oAlex�ndreJul..ao
Porisso mesmo, Senhor, porque envenenamos as R CA e de Herta Píske Julíão

I
ta cíuade. io erro. ,\, Ao' ,

fontes da Tua misericórdia, vemos a civilização em Estrada NoV�. •

amargando angustiosa agonia.
- O garoto O1aus Aril- Dia 6:

,
- Dia 12 do corrente

Ó Estrelá gloripsd da Vida Eterna, mostra-Te no do, filho do casal Aristi·
_ Comemorou dia 6 Jaime Kienen, filho de

elro da montanha, clareando o caminho dos que
des Erica G o n� a l veis, do corrente maís um ano Paulo Kienen e de Ida- ESPALHAFATO - Se-'

I
vagueiam, sem rumo, nos extensos vales da morte I

I
professor, residente, em de sua feliz existência lina Pedry Kienen, em. ja discreta em suas ati-

,

'._ '
__ '_ ..:.._

(A PEDIDO)
Massaranduba.

o estimado cidadão sr. Ilha da Figueira. rudes, se não quer que 8

_...- wwww .__...__............... DIA 23: 'Verediano Borges dos - D�a 12 do corr�nte apontem _como espalha-
____________________'___ .

_ A garota Sônia Ma- Reis, residente em Co- Darcísío
.
Ropelato, tílho Iatosa, Nao é de bom tom

ria, Iilha do sr. 'Faustino rupá. _
de �ev�rIDo Rop�lato e e�tra� num� recepção,

Rubini residente em Cu- DIA 14'
de !Sa�IDa Cecatt� Rope· VID�O deste a entrada do,

ritiba
" . lato, em ItapocuzlDho. salao com os braços

_ '0 jovem Ademar
- Aniversariou se dia .- Dia 12A do �orrente aberto�, como se fôsse

Müller, filbo do sr. Alfredo 1� do corrente o esti�8dQ Diva. Correa, ,filha de cumpr!men�ar aI g uem"
Müller' residente nesta c�dadão. sr. Bortolo �car D0!DlDgos. Co�rêa e �e que nao vI�se há anos.

cidade.
-

plD, residente em

coruPá'l
LUiza d� SIlveira Correa, Seu cu.mprlmento P?de

DIA 19' nesta Cidade., ,ser efUSIVO, sem preCIsar
SR. MÁRIO TOMELIN

' .

.,' atrair sôbre si a atenção
Transcorre dia 23 do' � ;- Fetz anolt diLa .19 ddo I' do� demais convidaaos�

t
'

t 'U' d
corren e o sr. UlZ a Falecimentos' OUldado com o ridículo!

corren � o na 8: CIO ?' Silva, residente em Mas.
.

sr. MáriO 'fomellD, dedI., saranduba FOME -',Se o cóq'uetelcado gerente de o "LUME" "

..;_ Dia � do corrente
de Blumenau e 110SSO' Leonido Torinelli, com para o qual foi convidada

particulàr amigo. ' Õ' meses' de idade, filho atra,ar um p�uco, não

"Correio do Povo, cum-
Nascimentos

de Lino � Tcrinelli e de comece a serVIr-se sor-

primenta o efuziva.mente Herta Hornburg Tori- rateiramente, antes. de I

desenjado uma venturosa Garotinha Morlla Mahfud nelli nesta cidade. s�r dada a. ordem de mi-

I
. � . 'I CIar o serviço. Não penseeXlstenCIa.,

_ Dia 2 encheu·se de - Dia 14 do._correD;te que sua atitude, embora
SRA. OTILIA SCHMITT júbilo o lar

/
do nOS80 Halexandre JulIao I�áClO, disfarçàda, passará des-

I
• • prezado amigo sr. Mário com 62 anos �e Ida�e, percebitia a todos os preDec�rre dIa 24. o aDI- 'Mahfud e de sua Exma casado com MarIa InáCIO, sentes. Há sempre alguémversárlo na.t�l1clO �a espôsa da. Gerda RudoU nesta cidade. de ôlho. Tampouco 'avan

e�ma. �ra. OtJha Schmltt, Mahfud, com o n8sci- -- Diá 11 do corrente ce com as mãos sôbre o
dlgnisslma esposa.do sr. mento de uma engraça- Anna Engelmann Müller, prato que lhe estende a
Arnoldo L

.. Schmltt, do dinha menina que no viúva, com 70 anos de dona da casa, como umaalto comérCIO local. batismo rec'ebeu o nome idade nesta cidade. pessoa faminta, Isto é
Senhora de elevados '

predicados pelos quais
comum e mui�o POUC&

grangeou um circulo de distinto.

mútua amizade ua elite ,'CO N S' E L'HOSde nossa sociedade.
Antecipando-se às jus-

HIGIENE MENTAL tas 'expressões de respei
\.... to, estima e amizade de

NA ADOLESCENCIA 'lue será alvo a distinta
, aniversariante na pJ'óxi

NA ádolescência,' na nessa época é o sexo,
ma quinte-feira "Correio

crise da puberdade, é em que se deve exercer
do Povo" envia,lhe os

necessário g�iar cuida.- influência pelas ativida- seus respeitQsos cumpri
dosamf'nte o jovem" re- des esportivas e pela mf'ntos.

forçandO o dominio das educação física.

�róprias emoções, para Para dtlfesa da casti

�aran.tia �e sua saúde dade, que revigora a raça SR. SEME MATTAR

psiqUIca. e fórtalece o e�pírito, Figura de realce em
, 'Os pais precisam de vencidas. inclinações às nosso meio social e pes
�ntender que moças e vêzes obsedantes, os pais süa do alto cümércio, o

r�pazes não são mais hão de conviver intima- sr. Seme M;attar, por oca,
prianças, já ,possuem uma mente com os filhos, sião da passagem de seu

personalidade arespei, fazendo'se seus confi- aniversário dia 25 pró
*ár. Nada de proibições dentes discretos e seus ximo, receberá d�r StlUS

v,iolentas, nem de casti- guias seguros inumeros amigos, televa
ps despropositados. Outro problema ainda das expressõ�s de es

,

,: É mister atender a é o das vocações, a de timas.
pedidos razoáveis para finir tanto pelo gô"to e Comp,artilhando dessas

t�cusar exigências des- a tendência dos jovens home!:!agens, aqui fica
cabidas. Os constHhos quanto pela experiência antecipadamente as feli
�erão dados, em tom e a verificação dos pais. citações dêste' Jornal.
pordial, _ após ,conversa Finalmente, a educa, : - O sr. Carlos M8yer,
íQtima em que, o adoles- ção religiosa bem orien� residente nesta cidade.

�e,
nte

encont,ra,
no

pai,
tada muito contribui para A sra. Tusneida

u na mãe companheiro I a higiene, mental. dos Mayer, reRidente nesta
ais velho, mais expe- adolescentes. cidade.

tiente, inteiramente inte·
I H

- A srta. Asta Bruch.

�" 'd I' (n .. iglene e Educação f'lh d Alf d B hessa o pe os s�us �en- da Saúde", df\ autoria d�
1 a o sr.. re o ruc t

�entos e seus IdealS. ,Carlos Sá, edição do nosso dedICado ageßl{e
í 'Um grande problema SNES) em Rio Cêrro.

O Dr. PavelWinkler,
Presidente da J u nt a
de Governadores da
Agência Internacional
de . Energia Atômica,
nasceu em Zvolen, na
Eslováquia, em 1910.
Advogado d� profissão,
o Dr. Winkler tem
estado, desde 1945, a

serviço de seu pais
no estrangeiro e tem
I;epresentado a Tche
coslováquia em diver-
8as conferências e

negociações' interna
éionais. Poi o chefe
da delegação tc'heco
eslovaca no Grupo de
Trabalho que elaborou
o projeto de Estatuto da Agência Internacional
de Energia Atômica e foi Vice Presidente da
Comissão Preparatória da mesma, da qual foi

_
Presidente o representante brasileiro Ministro
Carlos Alfredo Bernardes. O Dr. Winkler, esteve

��centemente no Brasil, por ocasião da inaugura
ção do reator atômico de Siio Paulo. (FOTO ONU)

IRRITAÇÃO - A pa
ciência é necessária na

vida:principalmente com

as crianças. Se acordou
de mau humor, não im
plique com o seu filho
ou com seu sobrinho,
que não são culpados de
você ter levantado com,
o ,pé esquerdo. Aquela
história ,de contar até
dez nã,o é nada má. Se
tiver um temperamento
muito irritadiço, cont1:)
até 20 e deixa as crian-

CODStâ�cio Vigü ' ças da casa sorrirem at6
_____________________-_õ� que lhe volte o bom umor�

DIA 25:

Aceil,a a vida laI e qual ela é. Desfrula-a,
vence quantó a estorve em seus desígnios e

acaba-a na inocência e na confiança com que
a começaSle, Para ti nada deve ser insigOlfi- _

cante. Cumpre, ao passar pejo mundo a von

lade de Deus que nêle te fêz viver, Perscruta
teu 'corpo, por inleiro. Não ao cérebro somente ...

Vive em plenitude, cada minuto. Concen
tré;! tôda a lua alenção em cada alo que reali
zes - qualquer que êle seia e por muito in

significante que te pareça. Não enganes tuas
necessidades nem disfarces leus senlimentüs.
Não lenhas pressa para nada nem te cances'

do mêdo de cansarfe te. Policia
-

lua imagina
ção. Seu poder é quase ilimitado sôbre fi
mesmo. Não discutas nem fales sem propósi
to. AceiJa afàvelmente a diversidtlde de opi
niões. Necessitas de tuas energias para outros

fins,
Não pretendas ser ou fazer mais do que

os outros. Isso pode' ser uma verdade mas

"não era" o que lU te propunhas ... Não quei
ras ser sempre o primeiro em passar, em exl-,
gir, em queixar se, em proteslar. faze grande
provisão de serenidade, de valor e de confian
ça a fim de que dis�o possas usar tôda vez

que se torne necessário. E vive Vive simples- '

menle com a' cândida inücência dos sêres que
nada esperam para cumprir seu destino, para
gozar os bens que alcançam a resignar-s(> com

suas próprias dores. E que, também, não es

peràm que se lhes explique d finalidade do
universo

\

ABC
do',

BOM-TOM
l

H O R A S - Quando
combinar eq.contrar-se
com alguém, esforce· se
por ser pontual.

'

Não dei
xe os outros na. porta do
cinema, ,ou onde quer qúe.
seja, esperand o uma ho- '

ra por você. .,Se, sua

"toilette" é demorada, co
mece a vestir-I:!e duas
horas antes, parn não
,deixar- com' seu atra�o os

outros de mau bumor.
Não seja, também, daque
las que têm sempre t�m

po para tomar um cafe-
-

zioho antes de sair' de
casà;' ,o que não r8r,0 é
motivo de atraso.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Festa de Sâo Marcos Vva. Anna E. Müller j Dr. Waldemiro I
_ .27 de abri I - Repercutiu doloro�a- l Mazurechen· �

mente no seio da. socie- � �
BAIlBA DO RIO CERRO dade Jaragüaense o In- I Comunica a sua If t d clientela que reaseu-PROG,RAMA _

susto passamen o . a
mirá deftnltlvamentesra, Anna Engelmann I IAp6s o ribombar de poderosos foguetes, Müller, viúva. do finado a' clínica a partir �e

a festa tarã início com a Santa ,Missa. José . Marcelino Müller. 28 do correnre meso
Durante o dia haverá' completo serviço fundador da atual Co. J N. 898 - II Ide bar,e töd! espécie de jOgOdS a trIatenf,e1s. • 'Máquinas Famac e prb· t���_���� ����� __ �!...

. Boa musroa e uma re e a 0- a ante prietário do conhecido
�.-�

darä mais brilho ao ambiente festivo. cinema Ideal. O faleci.

Pelo eomparecimento de todos, a dire- mento ocorreu às últi-
toria agradece antecipadamente.. mas horas do dia 11 do

Barra do Rio 'Cerro, 14 de abril de 1958. corrente em consequên-Ele, brasileiro, solteiro, ela de isuficiencia ear-lavrador. domiciliado e A .DIRETORIA díaea, sendo o seu cor-residente neste distrito,
po translad.•do para � Iem Itapocuatnho, filho

_-----,----------------. cemitério municipal de
de Augusto Prust. e de Jaraguá. A faleçida deíEmma Heil. Grande Oportunidade xa 08 seguintes filhos:
Ela. brasileira, solteira, • _

.

Eugênio José, residentedoméstíca, domiciliada e VENDE SE por motivo de mudança, em em SAo Paulo e Edikaresidente neste 'distrito, Iolnvllle, uma casa de madeira nove,
.

com luz Dorothea Müller Hemann,em Itapoeuaínho, filha elétrica, água encanada, muuas plantações, árvores resídênte em Rio do Sul.de Carlos Bolduann e de fruuferes, etc. Às. familias enlutadas,Alvina Bolduann. 10.000 m2 de terra, perto do centro, prõprlo esta Iólha apresenta os

Edital N. 4'.360, de 11·4-58. para criação de gado leiteiro, e mais diversos seus sentidos pêsames.
terrenos de 10 a 20 morgos com muira lenha,
para qualquer plantação. .

100 morgos de terra .plane, pr6pria para
arrozeira, também perto do centro. \

Aceita-se em troca caminhão ou caminhote.
Ver e tratar com o snr. LEOPOLDO KUPl\S

na Rua Benjamin Consrent, 242, Joinville.
.

Carta para LeopoLDO KUPAS, a/c. do Colégio
Bom Jesus, Rua Princesa Isabel - JOINVILLE.

Preço de ocasião.

Convocado pelo presi
dente da F. C. F.. seguiu
dia 12 do correnre para EditalN. 4359, de 11-4r58.
Florian6polis o sr, Eugê
nio Viror ôchmõckel, pre
sidente da Liga Jaraguà
ense de Desportos, _ para
partíctper : da Assembléia
Geral Ex'raordinê\ria, que

I

nnha por finalidade a

organização do cempeö
neto estadual do. coerente
ano. A assembléia que foi
Irradiada pela Radio Viário
da Manhã e Radio Gue
rulé esteve muito concor

rida, representada pelos
clubes de capital e presi
dentes das Ligas regionais.
Dos debates resultou ter
sido .ebolído o sistema de Heinz Volkmann e

disputa pela categoria Hildegard Budendorf

e�pecial de Profissionais Ele, brasileiro, solteiro,
para ser disputado pelo lavrador. domiciliado e

,

sistema de campeão de residente neste distrito,
Ligas e estes, por zona e em Jaraguázinho, filho
por eliminat6ria prévia de Erich Volkmann e ele
estabeleceriam os cem- Clara Volkmann ..
peões regionais. 8 zonas Ela, brasileira, solteira.
foram criadas, a saber: doméstica,' domiciliada e

laraguá do Sul- Joinville - residente neste distrito,
r (N. 884 - I)

São Francis'("o do Sul I em Jaraguázinho, filha '- .__------

Tubarão e Laguna I Flo- de Wilhelm Budendorf e

.rtenöpolls e Itajaí / Blu- Paulina Mahs Budendorf.
menau e Rio do Sul

It
.

'

.

Criciuma e Laurö Müller I �dltal N. 4.361, de �1'4.5.8.Mafra e Canoinhas I Lages José Lucas Jesuíno e

e Curiribanos / Ioeçebe e Maurila Nunes
Conc6rdia. .

• Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, domiciliadO e re-

T· 'd R· sidente em Oanoinhas,
Iro e el filho de Lucas Jesuino e

.,,' . de Marta Martende!.
no C. A. Baependi Ela, brasileira, solteira,

industriária. 'domiciliada
A nova diretoria do e residente nesta cidade;

C. A. Baependi está em-' á Avenida Uetúlio Var
pe.nhada e!D dar maiQ.r gas-fundos, filha de João
brIlho possivel ao tradl Nunes e de Luiza Soares.
cional festejo do Tiro
de Rei do corrente ano.

Em uma das últimas
. Josef Kawka e

\' Lure seus males e poupe seu
reuniões foram. tr,:lcadas Regina Okonski Proporcionam bem-estar gerar, bom dinbeiro comprando na? _

8S bases iniciais da Festa Ele, polonêst solteiro, facilitam a digestão, descon. FÁRMAGIA NOVA
�15*H ';Ii I! ii!iEl! es" li ii !I!

de Espirito Santo - dia lavrador, domiciliado e gestionam O fígado, regularj:;
. 4. ROBERTO M. HORST I VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS' I25-558. Tratando:se de reside.pte em Arapongas zam as funrões do I.�-

.

I-uma. das mais tradicio- filho àe' Stanislau Kawk� ,f:'
J que dispõe de maior sortimen. LAPIDAÇAO, MOLDURAS, QUADROS, ES�

nais sociedades a inicia-
e de Eva Kawka. to na pr�ça e oferece �eus artj· I TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA VIDROStiva do novo presidente gos a, preços vantaJosos ,

Ö.
'

Ela, brasileira, solteira,
Rua Mal. Deodoro 3 • Jar..guá I' p. AUTOMOV.EIS, CAMINH ES e CANELETAS

I
merece os maiores' elo- doméstica, domiciliada e ..t.llMliIiI...1IiiiIl1iIIII1llllll ,...

��:é:e�a :e'agg[o �e��� �i�hl:e:;eFe�i�stÕk;!��1e�1 ��

I
í

Vidpa9apia Japag�á,b a e p e n ci i a nos e da d T 1 'Ok k' �!II!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_!!

I
de Stefiens & HiU. _

I
sociedade jaraguàense,

d ec a ons I.

Dr. Francisco Antonio Piccione
notadamente sabendo·se E para que chegue ao co- :M[�DICO I"

A única djl cidade ,- FAÇAM UMA VIS.TA
,que o Rei a ser substi- lhecimento de todos, mande, ç"

.

G I d adultos e crl'linça': Clí .

- lrurgla era e '"
- -

1_
Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 .

- Jaragllá do Sul
,

tuido em renhida disputa passar o presente edital que nica G�ral _ Partos - Operações _ ,será o .sr. Heinrich Gel será, publicado pela impren- Moléstias de Senhoras e Hómens.
fert, pessöa que goza do sa e em cartório onde sera Especialista em doenças de crianças'

Ei. ,,*""'-, ,; li l'-iiEiEl
q'

IIIIEI.
mais largo circulo de ltixado dUiantt: I � dias. S Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

Iamb.ades e estimado por liguem soub:!r de algum im· (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
todo:; . o município de peJimento acuse-o para O· ! JESOS '-D.E NAZARÉ das 15 'as 18 hs. .

Jaraguá do SuL Bravos, tins leea.is. 11.�oR�_A _:-_SANT� CATA.RINA. I:diretores do C. A. Bae . AU EA MÜLLER GRUßBA
pendi.

Campeonato
Estadual,
de Futebol

Erich Prust e

Getrude Bolduann

Registro Civil�ORT� Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil. do
[I'. Distrito lia Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
.

faz saber que comparece
ram no cartório, exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem par a

casar-se:

,

Conservação
do Solo

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, ccnstítuem um dos
bons processos de eon
trôle da erosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contôrno pata con
trôle da enxurrada cau
sadora do .desgaste.

PRISÃO DE VERÍRE
Edital N. 4362, de 14·4 58. iSlÔMIGO, HGIOO E INTESTINOS

� IT 11.. l�'

-

w ... """' ...w.��������
HOTEL CEN,TRAL �

Atenção Viajantes' II
� t

Chegando a Jaraguá do Sul hospede-se �
no remodelddo' e moderno Hotel Central. �

LUXO - CONFORTO - PREÇOS BAIXOS
BAR - RESTAURANTE

Dp. Rejnoldo Murara

II ADVOGADO � , i
Escrit6rio ao lado da Prefeitura �

JARAGUÁ DO SUL .�
(N.867) Proprietário: ARTUR RISTOW rF=::::::;:=:::::::::==:::===:::i::::==:::===::::::;

!I·II Dr. Iy'cho 'B, raha Fernandas Nato III,Dr. Waldemiro Mazureehen II i.

.

CASA .DE SA.UDE ii
.. J Advogadof I IIRua- Presidente Epitácio Ptlsôas N°. 704 di li-

(antiga residência de Einanuel Ehlers) ii II. iI E.scritório à avo Getúlio Vargas,67 liClimca geral médico - cirurgia de adultos t: cnanças II II
- Partof Diathermill Ondas curtas t: Ultra-curtas li

IIlndutotermia _ Bisturi-détrico _ Electro-cauterização III (Ed. Her�el - Jaraguá do Sul ,I -

- Riios Intra.vermelhos e aluis.
1 1 111 lt.... ; JJ..;_ _------- _ _ _.__._------_._--- .....

N. 897 - I

AVISO
'Torno piíblico de que

é proibldo caçar nos
terrenos de minha pro
prtedede, situados na
"TIFA DOS peREIRA",
nesta cidade, sem o meu
devldo consentimento.
(Art. 10. § 2°. do Códi
go de Caça)..
Jaraguá do Sul, 17

de abril de 1958.

/���G�f��t
COtiTÉM

Atenção, Eleitores!
.

A lim de etUar admulo 1.

de selllço de eQlre.I, são
.

conlidados Iodos 0&,llellore5,
.

.ossuidores de recibo 1'6 n.
6 DOO, par. rellrarelt, eDil
.rgência. seIs noras lIlulos
eleitoriis no foram da Comarca.

EICELEITRS

ELE.".TOs TOlleos

F4sforo, tAlciO, Arsllntate 1_-----_--...
• Vanadato di . S 4 d i o

Tonlco dos convalescentes

I
Tontco dos ""?" I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães.
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Campanha de
Educação
Florestal
O Serviço Florestal

atenderá a todos os
tnteressados.em assun
tos relacionados 'com
silvicultura, tanto na

. parte referente • con
sultas, como para
obtenção de mudas e
sementes.
Pa'l'a melhores escla

recimentos consulte o

"Acordo Florestal".

Dr. Murillg ·Barreto �e. Azeve�o
I ADVOQAD� I

Es�rifório no 'Prédio (A Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto .

eteito
. Dispeusa purgante e dletaJ

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR
ME o n. 1, 2, l e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua próprial
, Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

lemédios

Compre boje mesmo uma LO.BBleUElBA ,.

.IllIeOBA para 'o St'U tilhinho.
E um produto dos Laboratórios .Minancora

- jOINVILLE

.:
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Deulsche··Beilage des�··Correio do Povo··
. Hinsichtlich des Ge- schiedenen Gesellschafts
ríohtseutschlusaes den kreise immer 'mehr ver-

Zum Schutz Eurer Laendereíen, zur Er-kumministisehen Fuherer groessern und das Volk
h B d nBrasiliens, Luiz Oarlos immer mehr ins Elend haltung und Gedei en des o ens: p enzt

Prestas, in Freiheit zu. stuerzen. So bereiten sie und pflegt ßeeume l Der Baum. hd ein Schutz
und ein Waechter der Erde! Die immer etaer-setzen, bemerkt die Rio- fuer den' Kommunismus
ker werdende Trockenheil im Lande. ist Folge Mein lieber João, - Du hat man gehalten. Bei derPresse dass mann sich fruchtbaren Boden· vor.
des Raubbaues der sich bitter raecht. 'Pfldnzt musst schon, verzeihen UDN ist das was/anderes,nicht, wundern soll, wenn Dies ist auch vielleicht, ßeeume und denkt an die Zukunft t wenn ich heute von Politik das muss man zagen t Da�er Nationalkongress be- was die Regierung ver- /. schreibe, aber' die Partei. ist das nicht so wie jetztschliessen sollte, die Zu· aolasst, die Moeglichkeh Versammlung der União wenn man hin geht zurlass.ung der kommunis- zu studieren, der kom-

, ......... Demokratlca Nacional am Pradektur und mit demtischen zu e r I a u ben. munistischen Partei. wie- Trockenheit Waehlert,·tel· vorletzten Sonntag war Praefekt�n sprechen will,Praktisch existiert diese _ger eine leg-ale Exístena
1.m Nord'en doch ein Ding dass man ihn nrchr findet, und wennPartei, und zwar muss zu erlauben, denn· so '.. verzeehlen I muss. Aber er da ist und unserelne'''ogegeben werden," dass waere eine Kontrolle der
Nachrichten aus Rio mel- Alle, eich �ur Erlan�ung I denn! Ich kann Dir sagen, nicht fein genug ist, dann�ie besser örgànieierfIst Taetigkeit der Kommu- den das wahre Schwaerme

des ne�er. -ge.set1.hchen lieber Ioão, ich selbst fing muss man eine "Audienz"als viele legal existieren nisten bedeutend lerehter. von Binneneinwanderern
Waehlerllt�ls �mgetrllge- an nechdenklích : zu wer- bitten, Mensch, Meier t.de Parteien. Die Person Ausserdem wurde die nen ßuergerrlnen und den denn soviel Kame- ôowee gibt es nur beimihres Chefs Luiz Carlos kommunistische Partei dort 'taeglich eintreffen, ßuerger, die sich in Be- rad�chaft und soviel En Preesídenten der RepublikPrestes' haeh die Kom- wieder ihre eigenen Kan- �:u�:��ne n ��ocv�:n:e�� sírz der Quirtung bis no., tuslasmus und soviel oder. beim StaalsgoQver�muniaten zu Disziplin didaten hei den naeehs- �us Ihren Heimatstaedten
6000 bifinden, werden Freude an die Zukunft neur l Hier natuerlích nurbQd .. zum Gehorsam an ten Wahlen haben; es

im Norden des Landes drtngensr aufgefordert íh-
unserer Heimat hat man um dem Namen bekanntbild ist, sei es theoretisch be§taende dann auch die Iluechteren. Diese Binnen

ren· fertigen Waehlerlitel hier; in der Stadt noch zu geben und aeholicheóodder praktisch, versteht Moeglichkeit, die Partei
etnwanderer" eehen noch

auf dem htesígen Forum nicht gehabt t Aber denn I Zeug von wegen Groes•.

Dur
..

ein geringer Pro- spaeter wieder zu achlies- aermlícher und verhunger abzuholen, um eine Ue- Ich brauch Dir ia nicht zu senwahn. - Dann hat
zentsatz der Partelange- sen, so dass die gewaehl- ter aus als die hier in berbelesrung der Heraus

sagen was fuer ein Iubel auch die Partei vom Herrnheerigen was Kommunis ten Kandidaten von ei-
unormalen Zeilen Eintref gabe dieser neuen Tírel die Wahl des Dr. Luiz de Plinio Salgado im Staate

mus ueberhaupt ist. Die nen Tag auf den ande-
fenden und die Anzahl der

in den letzten Tagen zu Souza zum Praesidenten eins tuechng auf den Kopf,úebrigen .hoffen, �ass dar- ren ihre Mandate' verlie-
Kranken ist ungemein hoch.I

vermeiden. Wie bekannt, der Partei' eúsgeloest hat. gekriegt: die wollten ihrenKommumsmus eine Ver· r�n koennten,. was aber
Alle Krankenheeuser fuer

ist es Pfllcht und gesetz Mensch, da heben : wir Manri als Präsidenten der
besserun� der �ebens- nicht �er ,.Fal�e waere, mitlelose Personen sind

lich vonetlheft den neuen nachher ordentlich éln paar Assembléia haben, und
.erhaeltn�sse b r I n gen wenn. sie mc� 10 a�dere I in Rio ueberfuellt.

Waehlertitel zu' besitzen, Du t zen d Flaschen Bier wurden ordentlich von demkoennte und haeogen Parteien einschleichen ohne den, Je Jen sehr hinter die Binde gegessen. PSD gekoedert, Ja, daeich' an ihn, wie sie sich und durch, diese gewaehlt .
. grosse Schwierigkeiten im Aber denn l Mir wurde haben sie eins druff getebenso an irgendeine werden. Ungeheuren Wie- HUMOR Handel, im Kauf und Ver- verzaehlr dass es einem kriegt dass alles nur so

andere Partei haengen derwillen erregt die Hal- kauf enstehep werden. Mann sogar das Miflag- knallte r. g ewon o e n hatwuerden, von der sie tung des kapitalistischen
S essen vergeelr hat, dass die UDN mil dem PTB!.hoffen, dass sie nicht nur Buergertums, �as jetzt aus panien... Arbeitslose

.

Dr. Luiz de Souza nun Schade, 'Herr Salgado ist.existiert, um bei den nsn in Freiheit gesetzten d B d Ik wieder nach hier kommt. so ein grosser Ideeller, soWahlen ihre Kandidaten Fuehrer Luiz C a r los In ie er es vo
l-n' USA Du weísst J·a wie das alles ein sauberer, outer Brasl-srümltchen Perlco Chicote I edurchzubringen 'zu koen- Prestes mit derartigen M d íd B hier nach dem ploerzlichen lianer, aber wenn dieM· I b k Eh dA' h in a ri Itrat ein euer, D·le··Za-ftl. der Arbelrslo- K k dpeno It a t e annten rungen un uszelc -

der erstmals die Haupt. I Tod unseres lieb�n Herr,. leinen verruec t wer enSchlagwqrten ueber Frie' nungen ueberhaeuft, dass stadt. besuchte, und ver. sen, d'le am 8. Ma�rz Un- Mueller geworden ist. J�tzl und meinen sie haben einen�en, Pe\roleum, Imperai- man wirklich bestaetigen langte ein Gla� Milch. Der tersluetzungen erhielten, sehen viele die gegen ihn Koenig verschluckt, danotusmus und Nationalis- kann: die Geldgier, der Kellner antwortete ihm. betr�g 3 274 �OO oder, 7.600 frueher geschimpft haben machen si�. solchen Bloedmus gelingt es dem Kom- infame Luxus, die rueck·
liebenswürdig: "Das haben weniger als 10 der vor�er- ein, was das für eintMann s1nn, blamieren die ganzemunisIDus. immer mehr sichtslose Profite in allen '.

h' nicht" gehenden Woche. Diese er war, der immer fuer Parlei. Schade, wirklich!�ohaenger zu findeo, Lebensbediugungen siod wlba I:�herre �ich Chicote, Abnd�me isl viel zu gering, die Kleinen zu haben war; se·hr Schade. Na, ich willwas er aber weniger sich einzig und allein Schuld der den UnWillen des um. eme .Ten�enz zu ��- immer half und immer die schliessen, denn ich will$elbzt zu verdanken hat, an die �iserabelen Zus-
neuen Gastes beobachtet welsen, wl�d 10 .den o.f.· Kleinen gegen die Grossen auch noch einen Spiessl!!ondern weit mehr den- taende unter denen jetzt halle, eilTertig und sagle

ziellen JSre,lsen gesagt. �Ie zu verteidigen wus�te. Das braten auf dem neuenjenigen, die dUf-ch ihre das. brasilianische
_

Vol
mil seiner sprlchwörllichen Gesamtzahl der Arbel.s- mil der Politik ist naehm' Gymnasium essen. Da istGeldgier die Lebenser- leidet und ver zWl:!ifelt Freundlichkeit: ,'. losen E.n�e Februar war lieh so, ich meine die heote Einweihung, und dahaltungskosten im m e r nach Maennern sucht
"Doch, doch, warten Sie 5 200000, von /denen etwa wirkliche Politik zu Guns· muss man hElfen, ob Kamehr in die 'Hoehe treF dem Menschen sei,ne ihn

einen Augenblick,lchselbsl 3.6 Unter�tuelzungen er- ten der BevC2lkerung: man tholik oder nicht. Gruesse
,eo, die den Unterschied zustehende Wuerde durch

werden Sie bedienen " Er halten. muss sich immer die mir Deine. Emma und diedAr Situation der ver· seine Arbeit zu verleihen.
bereitete einen Stärkungs

--------

Maerrl,ler genau angucken, ganze Bagasche. In aller
trank aus gekochter Milch, fasten gegen Rheuma denn \'ersprochen wurde Freundschaft, Dein Gott-
zwei Eidottern mir Zucker, und Gicht I uns. schorr viel, aber nichts lieb.
einem Gläschen Rum und Fastenkuren sind ein altes ---.-----------------
ein paar aRderen ZUIé:llen und' gleichzeitig modernes ---

Dann schüllelle er das Mittel gegen SChwere rheuma-
G

.

h d' tisc},le und gichtische Leiden.emlsc un servlelte es:
Fraglos sind sie oft erfolgreich

.
"Hier haben Sie I" _ aber sie sind ein grossei'
Der Bauer trankt mit EiDgriH und nur in Ausnah·

Wohlbehagen, und indem mefaelleMn ahngebhlracdht. - Die
d· FIU ; k 't

. grosse e rza er Gicht·er
.

Ie SS'.� el �eDles- und Rheumakranken brauchtseflsch schlurfle" rief er keine so st8rkenHAilJnassnah.
voller Bewunderung zu men. Man kann diese Be·
Chicote·' \ schwerden einfacher und doch

Mein· Freund was für erfólgreicher beeinfiussen
."

K h t..' durch T o ga l.
eIDe u TogaI ist) ein k linl s c h

- x- erprobtes und empfohlenes-

Die Eselin eines Land Mittel gegen Rheuma. Gicht,
arbeiters beoab sich auf Ischias und aehnliche Muskel·

.

e und Gelenkschmerzen, das
em fremdes GrundstUck nicht nur schmerzstillend, sono
und ver urs d C h t e dort dern auch foerdernd auf die
grossen Schóden. Heilungsvorgaenge wirkt und
Der Manr. fürchtete Arbeits· und Leistungsfaehig-
hl

•

.. d' keit bald wieder herzustellen
za en zu mussen, .

un vermag .

ging zu einem Rechtsan . Auch bei Kopl- und Nerven·
wall um sich beraten zu schmerzen sowie bei Erkael·
I

'

tungskrankhé:iten hat sichassen..
. I ToaaJ hervorragend bewährt.Der Anwalt war DIcht Es "'iat weithin bekannt, dass Izu Hause, wotIl aber seine TogaI die Harnsaeure loest

Ganin, die zu iHm sagte: und die schaedlichen Krank·
Erzählen Sie mir Ihren heitsstoffe aus dem Koerper
" '.. . ausscheidet. Mit TogaI wurdenFall, wa h r end Wir, duf. selbst bei veralt�ten Leiden
meinen Gallen warten." : olt gute Erfolge erzielt. Machen
"Fall, Fall .. '." sagte der Sie noch heute einen Versuch.

Mann es is. eigentlich In allen A pot h'e k e n und
.

h
'''. 'b' h 'II Drogerien erhaeltlich.

DlC t melDer, a er .IC WI

es erzählen. Denn, Gnä I

dlgste, stellen Sie sich,! AsthmaAp·o"'hek.e "Soh ulz" .

v I b
... I

I
It �If er au , vor, sie wa��n I Wir werden d,arauf auf·

�lDe �sehn. Ie.h sallie �le, merksam gemacht dassJABAGUA DO 8UL Ich zaume Sie auf, Ich Jie Tabletten

uscmhg,aü;teen. mS'liceh' zuunBdodSe'nie. "Enfio ".I MEDIKAMENTE 4ND PARFÜMERIEN' e ,<

I laufen mir !javon, begebe,n der C. F. BOBHRINOER-
,: Das Symbol, der Rechtschi'lffenheit, des sich in 'die Saaten und & SÖHNE. Mannhein, das
I Vertrauens und der Dienstbdrkeir, die Sie slltren Idusendfaches Un b,ekallme und allbewaehr-
I am beslen zu den. geringsten Preisen bedient heil. MU"lb ich dann Ihre Ie Ästha;na-Millel, wieder
1t- � �������U�n�l�at�e�n�be�z�a�h�le�n�?�'_'__ ��u�·b�e�r�d�"�e�r�h�a�e�ItI�lc�h�s�in�d�.__�==========================�============� _

Prestes in Freiheit Gesetzt

.

Die' .'Grosse Schnauze!
Es ist nicht deines Geistes Kraft,
Die Schnauze ist's die Eindruck schafft.
Mir ihr bringet du's im Leben WQit,
Doch niemals mit Bescheidenheit I
Verzapfe hochgewuerzten Kohl,
Dà.mit tust du dem andern wohl,
Das jst's, was er so gerne hoert"
Und damit ist er leicht betoer.t.
Do(.h ist dein Wort voa Geist beschwingt
Und von Verstaeodniss noch bedingt,
Dann kommst du bald auf totes G'leis,
Dein Ansehn faellt ip dieser Weis',
Intelligenz - lass' sie beseit',
Mach' Schluss mit der ßescheidenheit,
Lass' laut hinaus die Stimm..- toenen,
Und der Erfolg, er wird dich kro&nen,
Verlass dich nicht auf Geistes Kraft:
Die "grosse Schnauz�" ist's die's schafft I

. (Auf Verlang�r.)

DR. IYCHU 8RftHl ffRnßnOf8 nno
I Advo_kat I

Schreibstube: Av. Gelulio Vargas, 67
(Gebaeude Hertel) - Jaraguá do Sul

Landwirtel BRIEF
. AUS DER KRÄHWINKEL-ECKE

. Veröffentlichungen der Federaçh dos

Centros Culturais 25 de Julho.

.

I

DIE AUFLEHNUNG, Schauspiel in drei
Akten von Hilda Siri, 8 RoJlenexem-
piare zusammen Cr$ 80,00 ,

DON ROBERTOS SCHÖNSTER
TAG, Festspiel von Josephine Wiersch
6 Rollenexemplare zum Gesamtpreis
von

.

Cr$ 25,00
FRISCH GESUNGEN, Volkslieder-
buch, 63 Lieder mit Noten' Cr$ 20,00
AM WEIHNACHTSBAUM DIE LICH-
TER BRENNEN, 20 deulsche Weih-
nachlslieder mit Noten und Bildern Cr$ 10,00
FESTGESANG ZUM 25. JULJ� von
Guilherme Bons, Mön.nerchor . Cr$ 5,00

.

gemo Chor Ct$ 5,00
MINHÁ TERRA TEM PALMEIRAS,

'"

von G. O i a s, vertont v. Th. Dick
L i e d e r b I a t t mit viersfimmigen Satz
lMännerchor) Cr$ 3,00
MEINE BUNTE FIBEL, 64 Seilen,.
reich bebildert 'Cr$ 20,00
DIE SILBERGLOCKE VON VILA
RICA, von Karl Kleine Cr$' 8,00 ....
MIT WONG-SCHEH NACH AFRIKA,
von Elísab�lh Dellmann '. Cr$ 10,00
UNSEREN VÄTERN ZUM GEDÄCHT-
NIS, Wahlspruch, GrO'ssforma. Cr$ 5,00

- Poslkarte Cr$ 2,00
WO STEHEN WIR, Festrede von Pater
B Rambo Cr$ 0,6q·
PÁTRIA, IMIGRAÇA.O E CULTURA, ,

por Leopoldo Pelty Cr$ 20,00
Alle Schriflen zu beziehen durch die Ge-

.

schäflsslelle, São Leopoldo, caixa Postal, 141,.
Rio Grande do Sul. Oie Preise v,erstehen sich
ohne Versöndspesen.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ata da sessão dó dia 20 de março de 1958.
Aos vinte dies do mês de março do ano de mil

novecentos .e cincoenta e oilo, pelas dez horas, na

Sala de Sessões, Edifício da Prefeíture, Municipal,
reuniram-se os vereadores srs, João Lucia da Costa
Fídelis Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco
Modrock, José Pesqualtht, Mario Nlcollnl, Durval
Marcatto e Erich Batista: Presidência: João Lúcio da
Costa; Secretaria, srs. Augusto ôylvío Prodoehl e
Francisco Modrock. Abrindo os trabalhos, o sr. Pre
sidente declara ao Plenário a convocação desta sessão
que tem por fim exclusivo a discussão e votação do
projeto lei nO. 8 que autoriza empréstimo federal ao
Executivo Municipal, projeto-lei' êsre aprovado em

primeira sessão de hoje de manhã, em primeira vote

çäo, de acôrdb com o artigo 92 do regimento Inter
no desta Casa. Conquanto fôsse declarede livre a

palavra mas dela ninguem quizesse uzar oficial
mente, os srs. vereadores trocando apenas idéias

. sôbre a matéria em pauta e os vereadores srs. Fran
císcp Modrock e Maro Nlculiní se menifeaterem
contrário ao projeto, 9 sr. Presidente encerrou a dis
cussão, submetendo á votagern do Leglslerivo o as

sunto em tela. Verificou se haver sido aprovado em

segunda discussão por metorte de votos, Nada mais
havendo a tratar o sr, Presidente cOßvÖcou os srs

vereadores pare a sessão subsequente a ter lugar logo
mais ás onze horas, com fi mesma Ordem dQ Dia:
Voteçêo, em terceira e última discussão, do proiero
lei n= 8 que autoriza empréstimo Iederel ao Executl
vo municipal. Não compareceram á presente sessão
os vere�ores srs. João José Bertoli� Raimundo
Ernmendoerfe e Martim J. Heuck. Sala de sessões, ._--.----

..

2°. de março de 1958. (ass.) João Lúcio da Costa, �

Presidente; Augusto ôzlvlo Prodoehl 1°. secretário .I__IIÍI �
Francisco Modrock, 2°. secretário.

Ata do dia 20 de março de 1958.
Aos vinte dias do mês de março de míf nove

centos e cinquenta e oito, pelas onze horas, na Sala
de Sessões, Edifício da P.refeitura Municipal, reuni
ram-se os vereadores srs, João Lúcio da COSia,
Fidelis Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco
Modrock, José Pasquahnt, Mário Nicolini, Durval
Marcauo e Erich Batista, para tratarem da segulnje
Ordem do Dia: discussão e votação do proleroIet
no. 8 que autoriza empréstimo federal ao Executivo
Municipal. Iniciando os trabalhos, e lida e aprovada
ii ata anterior foi pelo sr. Presidente requerido cons

tasse nesta ata a aprovação da ata da primeira ses-

'são não constante da ata anterior o que foi aceito I
e aprovado por unanimidade. Passando ao assunto
consrenre da Ordem do Dia, os vereadores srs. Mário
Nicolini e Francisco Modrock manifestaram növe
mente sua opinião' contrária à aprovação da matérle
em pauta. Ninguem mais uuízesse fazer uso da pala
vra, o sr. Presidente declarou encerrada a discussão
submetendo a votagern o aludido projeto-lei nO.8 que
foi aprovado por maioria de votos. Em cumprimento
a decisão do Leglsletlvo, o sr. Presidente encaminhou
o referido. projeto·lei á Comissão de Redação a fim
de elaborar a respectiva lei a ser enviada imediata·
mente ao Executivo Municipal para sanção. Declarada
livre a paldvra, dela fez uso o vereador �jce·presi
dente sr. Fidelis Wolf que apresentou ao plenário
um velo de congratulação pelo franscurso do natalício

\

do vereé;!dor 1°. secretário,. sr. Augusto Sylvjo Pro
doehl ocorrido dia dezesefe focalizando a personali
dade do homenageado na sua qualidade de vereador,
jornalista e escritor. Corroborando as pal�vras do

- orador, falou lambém o vereddor sr. José Pasquali
ni declarando-se solidário com o VÖIO de congratu
lações apresentado pelo sr, vice-presidente. Subme
tido á votação, foi o voto congratulalório aprovado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
sr. Presidente declarou, encerrada a sessão, convo
cando os srs. vereadores para a sessão da próxima
terça·feira, dia 25, com a seguinle Ordem do Dia:
,trabalho das Comissõe's. Faltaram ct presente sessão
os vereadores srs. João José Bertoli, ,Rarmunda
EmmE'ndoerfer e Martim J Hauck. Sala de Sessões

, 20 de março de 1998., (ass.) João Lucia da Costa,
Presidente; Augusto Sylvio prodoehl, 10. Secretário;
Francisco Modrock, 2°, secreléÍ{io.
(f'::=::::::::::::::;;;;=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=:::::::�::.�
li ii

II lralspdrtes B�I��ariDe�
,

II
!I II
ii 6 I! ..II Agenre local: SeRGIO THOMSEN li
: Escritório Técnico-Contábil "Thomsenu ii II:&: - III _ LI_I _ _111- 1'1_' I_IU_"'_ li. _ r":'::iß

Rua Mal. Deodoro da' Fon<3eca li 1 I'(enfrente à Prefeitura Municipal) li � Dr. Fernando' A. Springmann
- II

Aceita encomendas e cargas para qualquer II
localidade do país, com fréte pago e a pagar li

e reembolso. I:

Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro' II
do Sul, à viSla e crediário, para qualquer II

localidade do país. ii
'II ATENDE ii venda de ·passagens· aéreas ao li
II exteri,or, pela Scandinavian - Ibéria.- Swissair. II
II Informações Departamento �e Turismo TAC II
IL"" .--� _ .__ ...:.._))�---r----_ ..__ _-_._ _-_. ::;;;r

Câmara Municipal

t AgradleclimeIDlto
Thomaz Radwanski e Famílla, pro

fundamente consternados comunicam a todos
os seus amigos e parentes, o Ialeclmento de .

sua querida esposa, mãe e vovozinha

Helena Rad""anski

ocorrido DO dia 27 de marco,' com a idade
58 anos e 7 días.

'

Thomas Radwnski e Familia enlutados
vem à público externar por êste intermédio,
os sens sinceros agradecimentos a todos que
envlaratn flores e' acompanharam a querida
falecHla até a sua derradeíra morada.

Igualmente agradecem a todos que lhes
enviaram por meio de telegramas, fonogra
mas e cartões, condolências pelo ,falecimento
de sua esposa, mãe e vovozinha:

Agradecem em especial ao médico dr.
Valério Sobanía e, Rev. Irmãs pela sua de-
dicada 'assistência. -

Igualmente agradecem ao Bevm". Vi·
gário da parôquía Padre Antonio M. Kuere
rowski, pelas, coníortadoras palavras profe
ridas no lar, na igreja e no cemitério.

A todos a nossa eterna gratidão
Thomas Radwanski e Família Enlutados

Massaranduba, 31 de março de 1958.
N. 887 - I

to. ��"��g:�i!!����
Kurt Hemmann, com suas respectivas Famí
lias, levam ao conhecimento de todos a 'lú·_
gubre notícia do falecimento de sua querida'
mãe, sogra e avó

Vva. Da. Anna Engelmann. Müller
ocorrido às 19,30 horas do, dia 11 do cor

reute, com a idade de 70 anos

Agradecem à todas as pessoas que
procuraram eontortá-Ios, enviaram flores, car
tões, telegramas e acompanharam a querida
falecida até Q seu ]a�j'go:

-

,

.

'

Estendem seus agradecimentos, .especí
almente ao sr. Waldenier Grubba, prefeito
municipal, ao dr. Fernando A. Sprigmann e
a todas autoridades cívís e eclesiásticas
pelos beneficios prestados.

A todos a nossa perene gratidão. '

As Faml/iu 'enlutadas
Dr. Fritz Weiss e lami/it
Dr. Wollgang Weiss e lami/iaN. 882 - I

-

t
A enlutada Fam1lia de

Falecimento

FRANfJlSCO LENZI'

cumpre o d'oloroso dever de agradecer .a
todos quantos a confortaram durante o pas
samento de seu inesquecível pai, sogro, avô
e bisavô, falecido aos 88 anes de idade;
agradece a todos quantos enviaram flôres e

coroas e acompanharam o venerando fale
,cido para a derradeira morada; agradece,
em e�pecial, ao sr. WalJamar Grubba, dd.'
Prefeito Munícipal, ao dr. Mário Taváres da
Ounha·Melo, aos cantores de Nereu Ramos,
e muito em especial ao rev. Padre Vigário
Donato Wiemes pelas confortadoras palavras
proferidas diante do túmulo no Cemitério
de Santo Aatônio de Retorcida.

Jaraguá do Sul, 8 de abril de 1958.
-

A Famflia enlutada de Francisco Lenzi
N. 880 - I

if::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::=:::::::::::::::::::::�:::='::::::::C:::'.::'':::::::::::::::::""!i
II JD)lo }EIKClBI IA1(JfM[ANN II" •

.

Jl ii
ri MEDICO CJIRURGI�O ii
ii Formido pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

'1111 sidades de Colónia (Alerrianha) e Pôrto Alegre II
ii

.• CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B IIii CLINICA,GERAL ii
ii li

ii Looga pratica em Hospitais Europeus II
H Consultório e residência: ii
.:::',11": 'III'Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

!I 'CONSULTAS: n
ii Pela manhã: das 8 t /2

-

ás 1 t horas
.

u
ii - ii

li.i,i
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas n

Atende chamados tambem à Noite II
.. II

�:::=:::::::=::::_...:t::::::::-.:=::::::======:dI
.-'_

I-MUDAS

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidad� do Distrito Federal

CUniea Médica - Cirurgia Geral _ Partos

MILHÕES
OE PESSOAS tbt USADO CO.
BOM RESULTADO O POPULtJ

DEPURATIVO

•

Frutiferas e

Ornamentais

ELtXIR 914
A slflUS ATctCA ro� O GBSARlSkI Laranjeiras, Pe

cegueiras, Ka
kísetros, Maci
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlías,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

o FacadO. o Baço. o Coração, o
eatnmago. oe Pulmões. a Pele
Produz Dorer. nos O••oa, fleuma.
"amo, Cegue"'a. Queda ckI Cabe
Ie Anenila. e Abol·tQS,

Cr-nsulte o iTI�C;lco
etome o popg.lar depurativo

I ELIXIR 914
'nofenslvo ao orgalllsmo. A,rada.
fil cema Gm Ucôr. Aprovado coo

mo auxUla� no tratemento da SI.
FILIS. REUMAtiSMO da meso

lAa origem. 'pelo D. N S. P.

::>eçam Catálo
gó Ilustrado

leopoldo Seidel
"

,

Corupa

.-'_

I.::�, .;� •••••••••��,...."...",..,...._,���::
·"7

•••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••

,.._

f� ClfDica de Olhos � Ouvidos - Nariz e Gargaota �
f: DO Bit .. M.alla a.I"- :
f: MODERNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :
f� A melhor aparelhada em Santa Catarina �
f� '. R.ua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �
f:, - J O I N V I L B - :
:::" .

. .-

::�::.�:·.. ·.··.·�··.··.··.·-,�...··.··.·�:·.··.··.·"tr·.·······'r·.. ···�·*··.··.··.·'il '
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- JARAGUÁ DO SUL

I�IMedicamentos e Perfumarias

ii Simbolo de Honestidade
I ,.:11"u Oonfian"a e Presteza. I.

::' 'i
IIii A que melhor lhe atende II

li e pelos menores preços II
�:::::;;:::::::=::::::=:::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::=====::dJ

IQ�'��{SUL,I Fotografias em Geral" - Fotocopias de Documentos -

(6) Filmes e Material Foto - Aparelhos é Acessórios

I A pedido. atende a domicilio e tambem
II!

,

. em localídades vizinhas
�8IiiJ!Il!!i888aJil181iiJ!8!!lS8sgll§llõlSlíi18<!Jf'5J!!5'Iil'�,J@1U8IiIIl@IS

� --.I ..

MAGROS,
""�

FRACOS 1
i

VANAOIOL'
� indicado

nos CaBOS de,
fraqueza, pali
d�, magrezil e
fastio.
Em sua fór'

mula entralll
Vanada�u de

, Consultório e Residência: Rua Preso E,pi
tácio Pessôa n. 206 \ex·residencia de dr.
Alvaro Batalha)., -

Consultas: Das 9 ás 12 e dás 1� as 18 hs.

1.:� 'Ä;';;o' ;�;..�:."';O"'.ii� ': "�- :�i�' -:: I I
'1 _ III _ lEI _ lU _ 1.1 _. 111_ I •_ II._I I_I 1_ '_111_',_...••_.... I ..

sódio, Licitina, Glicerof08fatol,

PepeiDlo, 'noz d� Cola, etc. de
, ação pronta e eficaz nos ca8l)8

de fraqueza e neurasténias. Vana
diöt ê indicado para homeDllo mu

lheres e crianças, sendo sua 16r

lD�da licenciada pet", Badde 'Pu
blica.
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Prõva Ciclistica l". de Maio I REGISTO POLICIAL
Regulamento .

Selvageria Furtos
fArt. 1. - A Próva Oíolístíea 1°. de maio, será Queixou-se na D.A.P.

realizada sob o patrocínio do jornal "Correio do o sr. Andreas Pinter que
Povo" da cidade de Jaraguä do Sul, contando com 'os in d IV í duo s André
a colaboração do Comércio e Indústria locais, e Schwartz e Rigo Brand,

.

Liga Jaraguàense de Desportos. _
em um aniversário, de-

.

Art. 20: - 'Ficam sugeitos à todos os item do 'pois de causarem briga
presente regulamento todos os atlêtas que insere- � serem exp�lsos, ap,edre.
verem na próva. \ jaram o salão,

Art. 3. - 'As ínseríções serão feitas na reda-
A' f' I! 1

ção do "Correio do Povo" à partir do dia 22 de abril. te os gran IDOS. •

.
e dela poderão servir-se atlétas filiados ou não .ä Chegou ao conhecimento
Clubes da LJD, assim como atlétas de Clubes de da Delegacia de Policia
Joinville, préviamente convidados. desta cidade o fato de

Art. 4....... Será cobrada a taxa fixa de Cr'. que num baile da Socíe-
20,00 (vinte cruzeiros) por atlête inscrito na próva. dade Esportiva Ipíranga,

Art, 5. - A ocasião da inscrição os atlétas
.

Gerherd Brei-
receberão o número com que competirão na pró, thau�t. eAm estado de
va do día 1°. -de maio.

I
embríaguês, p�omoveu

.

- Ricardo Hein (vulgó
.

Art. ,6. - Somente poderão tomar parte na desorden,s, sacando de Mula Manca), foi nova

próva atletas com maquinas adaptadas um revolver e dando mente recolhido ao xa-
..

.

. tiros à êsmo, pondo os drez por atentado deArt. 7. r: O etme_!árlo da 'pfóva a�sll!l como associados em pânico. furto.
-

a hora da largada- eerao anuncíados prêvíamente
pelo "Correio do Povo" e os atletas participantes
deverão apresentar-se -no local de- partida/ com
uma antecedência mínima de 30 minutos, trazen
do às costas os respectivos números de inscrição.

Art. 8 .
.:.... O percurso da prõva será de apro

ximadamente 40 klni. pór ruas dentro no períme
tro urbano da cidade.

.

Art. 9. - Serão permitidos aos atlétas a trõ
-oa de maquinas, assim como peças e acessórios

-

GANOINHAS (Do. Cor
.

verificado a terrível 0-
etc. não sendo permitida todavia, o auxilio de respondente) - Uma corrêncía, levou a ao',.

outras pessoas. criança deaconheeída.zíe conhecimento da policia,

Art. 10. - O reabastecimento dos atlétas se- côr branca, já sem ca- para abertura de ínqué-
rá livre em todo o pe'rcufso..

.

beça e sem braços, 'foi rito, a fim de apurar
Art: 11; ,

...... A Liga Jaragu�ense de Desportos" vísta pelo casal Elpídío _qu,al � �utora ou �utor
com a colaboração do "Correio do Povo" fará a I!()�ge� Junto à s�a .

re- do crl�m?so ato. E um

cobertura técnica da próva, indicando todo o ne- sídêncía, n.aR prcxímlda- �os. pnmeiros casos es-

cessärlo ao bom andamento da mesma, des do moinho _Jap ,To- tranhos que acontece em
.

. karskí, arrastaqa à �ôca Oanoínhas e logo dentro
i

•

Art. 12. - Serão c,?nferldas �.edalhas a�é o do cão de �ua. proprie-I do perímetro urbano da18 . lugar, al�m de valI.ósos prêmIOS oferecnlos de. O. casal �pós ter cidade.
'

pelo ComércIo e IndústrIa e outros de consolação. ' , .' .

,

,
Só terão direito à medalhaR e prêmios os atlétss

,.;:::
__ . =_...::: ._._.__. __�..__..._.__...... ._._.�,

que terminarem a próva em todo o percurso. ir-----
-----·..

--------r----1!
Art.13. - Os atlétas que por ventura ve· ii BößOo' [illilf'-ßl!nCß II

, nham a desres'(5eitar .0. presente regulam.ento, e II
.

Il..,' �I: li
8S normas de desportlvldade serão su.márlsmente ii I'desclassifi_cados por uma comissão técnica U' SOCo Cooperativa Central de Crédito Agrícola I

préviamente designada, e pelas autoridades no- 11
I

.

1 LJD Mat,iz • Florian6polis - Rua T,ajano, ,16 IImeadali pe a . II

li'l' Art. 14. - Os casos omissos serão resolvidos" --- -�- -"--wnw_'_"'___"'"
II

pelas autoridades designadas e pela direção do li Faça seus depÓsitos no BAICD CATaRIIEISE, li
"Correio do Povo", ii uma organizaç!o ti serviço do desenvolvimen.. I!

II lO comercial, industrial' e agro-pecuário de I:
ii .

Santa Calarina e do Brasil. I! 'h=�==============

"ii7�::�s,.�al:ria:-I·li ao B��Óre���Á"RI�E���. '�:��3g_��i�: IIImpaludísmo� II chéques para o pagamento de seus compro- liMaleitas, Tremedeira

I
I!. mIssos. .!

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM li Departameótos em: Angelina, Braço do . ii
I Norte, Canoinhas, Chapecó, Campos Novos, ii Seiscentos mil cruzeiros gumas revistas nacionais

"'Capsulas Antisesonicas
..

i! Curitibanos, Caçador, Criciuma, Herval D'Oes- !i custou a exclusividade da entraram em concorrência,

M I•nanco rau i111 te, hajaf, Jaraguá do Sul, tilguna, Mafra, I Or- I, primeira entrevista conce- cada qual buscando obter

1_.. leães, Pôrto União, -Rio do Sul, São Carlos,_ li dida por Luiz Carlos fontes de acesso ao líder
.

Em Todas as ßoas Farmácias . I'" II São Francisco do Sul, Tubarão, Turvo, Uru- II Prestes depois da revoga- comunista a garanlia da
.

II bici e Urussanga. li ção da ordem da sua p�i- exclusi\'idade.

I Jj: um produto dos Laboratórios MINANCORA I" II Departamento em /äraguá do Sul li são prevenfiva, informa-se "Manchete" ch�gou alé
_..

'
.

ii .
, . , . � II do Rio. Muito antes de 600 mil cruzeiros e p'erdeu

m -, Joinville - Sta. Catarina - I( a Rua Presidente Epltaclo Pessoa nr.66. lj ��nhecid� o .desp�cho do para "O. Cruzeiro. :que
iiillllP'lE.-.t_' ii ,. ·11.1& ii " '11.liI 1_.15 �:::::::::=::::::::=:::=::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::=::"� JUIZ MOD)ardlm Filho, al- _pagou seiscentos mil, ...

I

c o R R E I O -�D O p O Y�O
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SANTA CATARINA - N. 1.984

- Experimentou o amo
biente "atrativo" da gai
ola, Rolando Wicheral,
pelo motivo de ter na
noite de 16 do corrente
se envolvido com o furto
de e-s 460,00.

....:... A srta. Olga Pallard .

queixou-se na mesma De
legacia que dia 12 do
corrente, à noite, foi rou
bada a sua bicicleta, com
Os seguintes caracterís
ticos: marca Sport, qua
dro nO. 368.271.

HORROROSOI

Arrastado pelo cão o'

cadáver da criancinha

Febres

A revelação é .urn éro que vlsa conhecer
o que é desconhecido � secreto. Em política,
quando se quer dizer 'que é francamente do
partido e pelo partido, diz-se que é "aré debaixo
d'água". E, noenrenro, apresentam-se situações
que .obrlgam a gente ficar "até debaixo da
mêsa". Colsae de eleições. Os candidados que
,até então só frequentavam nossa (� quando
frequentava) high socíety, deram em frequenter
tudo

\

que é baile. Não vamos dizer que os ou

tros bailes tivessem o rótulo de gafieira. Isso
não. Muita sociedade de classe média existe
que pode hombrear-se com as mals categorl
zadas do município. Mas acontece que para se

tornar conhecido e popular (?) é indispensável
um giro pelas dilas cujas, principalmente pelas
do interior, pare mostrar que também gostam
de um bom. dlvertlrnento (?) entre aqueles tão
certnhosemenre chamados de eleitor. É a aspí-

.

ração que impõe a condição, mesmo porque
esrarnos ha poucos passos das urnas. Sábado Iretrazedo foi um dia de festa, assim. Depois
de coroada e enfaixadas (com justo mereci- , [

menro, aliás, embora alguns de cara amarrada)
a rainha e princesas, o baile corria animado

.
como qualquer outro. Verdade qúe corrte ail}da
mais 8 cerveja que a benevolência de cada candida
to fazia derramar. Era até bom de ver. Fazia
gosto um copo daquelas cervejas. E o ambiente,
aos poucos, era aquecido "ao aleool". Dos
murros abraços resultou um mais forte e a sisma
não se Iez esperar. Surgiu o célebre "deixa
disso", IDas o ambtenre esquentou- ainda. mais
e chegou até a explosão de alguns "rlrlnhos' .

de uma arma que girava em todas as díreções.
Foi um caso sério. O corre-corre não linha
mals fim e 'quem meíscorrla era "gente bem".
Naturalmente que cada um tinha que garantir
a sua vida, óra belas. Oedetras e paredes eram

utilizadas pera a "defesa pessoal". Mas não
sobrava lugar, de renra gente. Só se ouvia ....
lá vem êle e... bum v-- lá vai êle e.. pum.
Que fazer com tanto pum pum? Não houve
dúvida. Debaixo de mêses muita gente (boa)
aguardava com ansiedade que os animos dos
"vellentes" serenassem pera então dar conti
nuidade a interrompida visita eleitoral. Alguem,
aborrecido com o insucesso de sua previsão,
mostrava apenas um calcanhar em direção ao

"sweet home', Os candidatos, afinal, tinham
passado o primeiro batismo de fogo. Demais,
estavam com a noite estragada. Alguem mals
intimo arriscou uma pergunta e no meio do
vozeríu só se ouviu: Sim, Senhor I Este priga
estawa um krande safadeza to meu kampanha.
Ö ch�nde!

Enquanto isso, a sinalização municipal
está cada vez mais cada vez. Uma séta aponta
para o céu, cQmo a indicar \) melhor caminho.
Defronte a Divina Providência a rua eSlá aberta
até a met(jde. Placa e luz vermelha existem,
em cima do buraco. Nenhum preventivo para
os motoristas. E por causa da sinalização de
ficiente, o automóvel de Timbó e os ocupantes,
se arr�bentarem todo.

PRESTES,
Tem preçol

BElOS f DEMaiS

AuceOES DO '

�================�"
PARA FERI.DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOE5,
C, o C E I R A 5�
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Lavando,com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da (lAo WEllIEt HN]I}l[J§IlR\lAl JOiIDlville I

economisa-ae tempo e dinheiro
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