
Amando.a Igreja que Jesus instituiu na

.. Terra como oontinuadora de sua missão,
.

os çristãos que tem a nítida'oonsciênoia
de conaiítuírem a parta humana dessa
mesma Igreja, com ela padecem, por ela
saorifioam-se, a ela dedicam seus esfor
ços n.à formação de um mundo meJhor".
No mesmo tom prosseguiu o Cardeal
Ottavlaní dizendo que "para êsses cris
tãos, a díscípltna eclesiástioa não é enoa

rada como pesado fardo, mas como trilha
segura para marchas ascenstonaíe. Não
a toleram apenas, mas a desejam, oertós
de que os desvios de clérigos ou leigos,
nas dieersas fases de sua longa história,
foram oausados quase sempre pelo or

gulho que rejeita tôda e qualquer sujei
ção e obediênoia. Os que verdadeiramente
amam a Igreja de Cristo, servem-na

porque a estimam; amam-na porque. a

conhecem bem de perto; conhecem-na
porque crêem nas Sagradas Esorituras
e na Tradição e sabem .de sua institui
ção divina".
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transformados em agentes das eoísas
temporais. Não é êste o modo de louvar a
Igreja: Assim, pelo contrário, mas ser

vir-se dela" - acentuou o Cardeal Al
fredo Ottaviani, subsecretário da Sagrada
Congregação do

_ Santo OfíCIO, 'ao artigo
que foi transcríto e comentado na "Voz
do Pastor". E Dom Jaime de Barros
Câmara não deixou passar a oportuni
dade para indagar a-todos � "esta adver
têneía não pareoe aplicar-se também a

nós do, Brasil, neste ano de eleições e

e conchavos 1".
A seguir, cita S. Emcia. o trecho

que traçava o perfil dos cristãos autên-'
tícoá: "os que vivem a vida da Igreja,
estes é que a servem, pois tomam parte
em suas conquistas e tristezas, em sua

dedicação e oonsequentes sofrimentos .. (a,e/eel Jaime (âmara

Ç)rgão de maior penetração no tnterlor do nordeste 'catarinense
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Ainda a Proposta Indecorosa' bOM PIO DE, -FREITAS
.

? '

E 'L ih
60" anos dê vida sacerdotalEsclare.ciment'o& da 'Diretoria da' Comunidade v, b. '

. t:D. Pio de Freias, earí- afastado de há muito,
Em a' edição passada, Ia do PSD local, nos de- Ia, uma: trlste e, mtserãvel doso, antigo e amado por pertinaz enfermidade,

"Correio do Povo" divul- clarou haver sido ela re- evidenciação ,de tncaga- Bispo .de Joinville, com- do
-

ooneívío de seu re

gou uma colaboração sob pudlade unanimemente co- cidade que Ierlu.em chéle pletou dia 13 do mês 6X· banho, o seu nome eon
a coluna "Vozes da Clda- mo um verdadeiro insullo a dignidade, a respéitif>i- pírante, cercado da estima tin-ua na pereneveneracão
de", colaboração aquela não só á Dlretorle como lidade de homens como de todos quantos tiveram
que provocou o mals vi- ti -tôda a Comunidade os que, ,para orgulho ,DOS- a tentura �e receber-lhe
\'0 e justo comentário em Evangélica Lufherana 'lIe� so,campa-etfr fi p-resHglóSá atrbanqãOtJ.-de sua4londade
face do falo nêle exposto, Jaraguá do Sul. . Diretoria da C-omunidade, '

e os ensinamentos-de sua
eu 'seja a proposta índeco- lentando como tentaram extrema piedade quando'
rosa, infeliz e repelente, De noese parle lamenta- conspurcar desta. maneira Bispo Diocesano de JQ-
de um Partido poltneo 10·1 mos profunderneure a in- os foros de compostura inville.

"

cal ousadamenle feita á felicidade, a indescência, polítlca de nossa temi, e Recolhido, hoje à Casa
Diretoria da Comunidade do responsável ou respon- comprometendo gràvemen- dos Padres Lazaristas em

Evangélica Lutheràna lo- sévels por tamanha afron- te o próprio Pertído. HaU, S. Exoia. foi alvo
cal, composta de homens das mais oarinhosas de-
dignos honrados e lnsus-

h 'd monstrações no seu leito
peiláveis, e os quais, den- As ornenagens e de dôr e sofrimento -por
tro de suas nobres fun- ,

S
,ocasião do seu aureo ju-

ções religiosas, jamais se Jaragua do u'l bileu de vida saoerdotal,
imiscuiram em questões

..

I '50 anos dedioados ao

políticas.parlidárias. A fim Em sufrágio da alma das vítimas do dia 16 - serviço de Dens e a 'bem
de esclarecermos a ques- Neorológios impressionantes na Câm8;raMunicipal das almas, a ouj as-demons-
Ião que lanlo repúdio cau· trações nos associamo!!,
sou noladamenle entre a Conform,e já tivemos I última, solêne Missa ,de embóra tàrdiamente, in-
famíla ,religjosa procura- oportunidade de noticiar, 7°. Dia, em sufrágio da vooando-Ihe as bençãos e

mos a Diretoria da Co- realizou se dia 17, dia do 'alma do governador Jor- orando a Deus, n6� mes-

munidªde na pessoa de sepultamento, por inioia- ge Lacerda, Sen. Nerêu mos, ao venerando Bispo
seu digno, Presidente, ho- tiva do ExecutivQ e Le- Ramo's e dep. Federal e do respéito de milhares septuagenário, ora afas
mem apolUico, probo e gislativo,' Missa Ezequial Leoberto Leal, exéquias estas de fiéis, cinquenta anos tado fisioamente do nosso

respeitado, qu�, confirman- na Matriz looal,. á qual assistidas pelo povo ja- de oaridosa e influente convívio, da Diocése de
do aquéla i�fame propos- suoedeu segunda-feira (CoDGI.. Da Ga. pttgtDal vida sacerdotal. Embora Joinville.

..
,

fim- do ßlislBlßenlo
Termina amanhã

o prazo normal de
alistamento eleito
ral. ,De julho em

. diante quem não ti
ver seu titulo come

çará a sofrer restrí
ções em suas ativi
dades, proibido de
várias coisas, como
receber vencimen
tos, assinar eserítu- ,

ras. Multado será,
aquêle que preten
der Inscrever- se
depois de amanhã.
E as multas prome
tem ser máximas,
pois elas dependem
dos motivos alega
dos. E quem não ti
rou titulo por des
cuido, descaso ou

indiferença,não po
de esperar multa
pequena.

Tragédia
pantescal
Registrando mals

de 140' mortos e cen
renas de feridos, a

tremenda. tragédia. de
Santo Amaro (Bahia),
representa a maior
cetéetrote até hoje
sofrida pelo Brásil
com a explosão, de
barracas de explost
vos no Mercado Mu
nicipal daquela ci
dade. Corpos mutl
lados de'· homens"
mulheres, crianças e

animais por lôda paro'
t� ,cQDstiluem um

quadro dantesco que
abala todo o pais.
O mau ternpo reinan
te confinua a preju
dicar, o envio de so

corro às vítimas, len
do um Item, que
conduzia f e r i dos,
descarrilado, céusan
do novas mortes.
Ainda não se estabe
leceu' a causa da ter
rível explosão na
barraca de fogos de
artifícios' que cobriu
de lula não só a
Bahia. mas lodo o'

país. Uma explosão
semelhante, der pro
porção menores, o
correu lambém na
oidade de Feira de
Santana.

A tentativa do sr. Irineu Bornhausen....em

'PACIFICACA""'O P'OL'ITICA' em que assenta a sooiedade como reoeptáculo
levar os partidos catarinenses a um -' ' cívico da população, na reousa d,êsse estado de

aoôrdo geral, recrudesoe após a tragédia aviató-
I espírito divoroiado de prinoípios fundamentais, e

ria que, nêste sentido, vem adquirindo certo '

.

re'colooada paoifioamente, a polítioa, (que comu-
simbolismo a�ra--vés da substan�ial. alt�raç�o .que após os. neol'.0lógi08 havidos, através dos votos mente se conlunde oom o "polítioo") em seu

o, desapareCImento' dos t�êB lOslgnes POlítICOS de uma conduta politico-partidária elevada, sem verdadeiro sentido, pelo. que mistér se torna' a
caus.a �o. panorama politico do, Estado e seus malquerenças pessoais ou velhas inoompati!>ili- união, o labor incansável de todos os seus mili-
MUDlCipIOS. dades, se� distinção nominal, registraram, todos tantes.

Não há a negar a reperoussão dêsfle trági- êles, o mais belo dos propósitos imagináveis, de Vale meditar a tentativa do sr. Bornhausen

00 aconteoimento no espírito dos homens mili- repercussão municipal. depois d-e haver o Destino unido lia morte três

ta':ltes, sensitivos, na polit�oa dos Mun!�ípios, Eliminados os fatores de efeitos sempre
das mais destaoadas figuras políticas do Estado,

crl��do uma acentuada mO�lvação emoOl.onal a oontraproduoentes à coletividade, servido que �fa��:�OJ�::::::':�:iS�e�::d::JoJd1�:��e�i�:�:legitimar e favorecer um olIma de entendlm�nto têm unioamente a interêsses subalternos, pes-
ou, pelo me!l?s (o quanto ,vale 1), de harmoDlza- soais ou de' grupelhos inexpressivos, (mas de coresÁ pacificação política, sem detrimento paro.ção, de, paolf�.oa9ã(), na supressã� d� uma oon- perniciosas e insuportáveis consequênÔlas de tidário, eliminará enraizados ressentimentos, produta nem sempr�

. forr,;,da de oordlalIdad� ou. de inimicícias familiais) - a pacificação polftica re- porcionando reais e palpáveis benefíclos ooleti-e_leva�ão r�comend.v�ls, mormente no InterIOr, dundará numa produtividade inequívoca de ge- ã úlf ál·
c;md.e l�t�resses q���1 sempr� d� fu�dO pessoa- rais proveitos onde a "politica" não pode atuar ��� ��ep�lirio:mque I��oanse�:�a O�::iV�n�r:��lís8�mamente �chonoJll.loo ou de taDlm�sld�de� I?,es- como um diss�lvente que corrói valôres e pro- inimiza mas congraça não denigre mas enobre

,soa111t�' meSqt.udlán. os, se, reves
te:d e

d atn. eálr!ls pósitos, Illas expulsa aquêle tipo "qu'e não orê oe dentro da respeita:bilidade de que se reveste
po Ico-Plar I rtas, ff:.m oor;. o ou rl� rl�, que os' fins justifioam os meio�. mas para atingir a

'

p e r s o n a I i d a d e humana onde
.

quer que
�eml'ít9u�, qu.e; .

ene
. t
lOd'�o e IVO

d
ou

. e3s �Ol� um óbjetivo "politico" todos os meios lhe pafe- .ela se manifeste fiél aos seus prinoipios cívioos
. Pfol êlO� . PJ:vP�dlamen � II a, ��s e doon eIn /� oem �ons, justos, naturais"... (Exemplo que tal indispensáveis i�alienáveiB é indivisíveis

'

10 U nCla na VI a norwa , pao lca, a co e IVI- tivem-Io; há pouoo, de confrangedora e repulsi-'
.

dade. .

\!:a reperoussão, no 'querer servir-se da igreja .

�
l,_,' ,

.

, Motiyação emocional dissémoB" evidenoiada para seUB finll.".POlítiOOS"). Eliminando êsse tipo.
.

rwoK�..

por todo o homem norm""l, tal qual se percebeu, suprimida estará .a ausência de integridade à
com agrado, também na nossa Câmara Munioipal, falta de formação moral, intelectual' e espiritual, '

..
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B I IL:i�m� '�o��ago oä para o n0880 oantlnho um clíohê S O C I A I S
que nos é grato a todos nós,' mormente aos católicos. Ineg�velment� todos

11'::===================:: ;�����������nós nos lembramos, com saudades, da nossa velha e 9uerld,:, IgreJa São ==

Sebastião, que durante tantos e tantos anos se erguia, caridosa, solêne, do sr. José Frutuoso, te, filho de Manoel Gon-
com a sua torre para os céus naquêle morro ora em pleno e quasr oon- Aniversários nesta cidade. zaga dos Santos e decluido serviço de desmonte,' e onde, mais próxima à avenida Marechal

_ A garotinha Tânia Argentina Anverge dos
Deodoro, em plano inferior, nivelado,. deve erguer-s� d�ntro el!;l, breve a

Marisa Silva, filha do sr. Santos.
nova Matriz. Serve provísöríamente o nobre Salão Cristo �el para C?s FAZEM ANOS HOJE:

Egon Silva nesta cidade. _ Ursulina, 4 do cor-
serviços religiosos da Par_?quia, até � conclu�ão da nova Matriz, para cuja - A sra. Erica He- . _ O �enino Oscar rente, filha de Luiz Pretti
construção e conclusão toda a famílía catölíea de Jara�uá do �ul está

mann, esposa do sr. Kurt Schmalz filho do sr. e de Natália Pessattí
cooperando de maneira a mais eficiente. S� a nova Igreja nos val enc�er Hemann, em Rio do Sul. Edemar 'Schmalz e dona Prettí.
de justo orgulho (sem .pecado), não menos J!lsta é a no�sa saudade, pnn- - � viúva da. Paula Ruth Schmalz em São _ Raimiro, 4 do oor-.
cipalmente dos mais velhos, que na velhaIgreja foram batizados, tom�ram.s�a WieIe, nesta cidade. Bento do Sul.

'

rente, filho de Heriberto
·

primeira comunhão, lhes foram a�ençoadfJs �� �ag�ados laços matrímoníats,
.

- A senhorita. Tere- __
, O garoto Waldemiro Radünz e �e Oélia Zíehla-além de tantos quantos, seus amigos e tamílíaís, seus corpos lá fo.ram re- zínha da Costa, Iílha do Baumann filho do sr. dorff Radunz.·

comandados; paredes sacras e -venerandas aquelas da velha l�reJa desa-
s�. João L�cio da Costa, Bertoldo 'Baumann, em

_ Leonia e Beníta, 8parecida cuja lembrança guardamos com earínho e merencördía saudade. digno Pre�I�ente da Oâ- Três Rios do Norte. do cerreute filhas de·

A propó�ito: você também já cooperou, está també� você. �olabora!ldo mara MUDlCIpa�. _ A sra, Lily Müller, Henrique W�ndorff e depara termos o meís breve possíyel a nossa nova Matriz? ,vela, querída,
.

- A garota�rla Bruhns, digna esposa do sr. Arno Adela Persch.que todo o auxilio e bem recebido, numa prova. de .fé reügíosa, e que vo- filha do. sr. Eríco �ru�ns, Müller, industrial nesta'
. .cê poderá encaminhar, sempre, ao n08SO bom VigáriO Pe. Donato, pois ne· comereíante em JOIDvIlle. cidade _ Dorb,9 do corrente.

cessitamos da nova Matriz, a maís bela, a maís condizente aos nossos sen-
_ A senhorita Tereza .'

,
filha de Ervino Grütma-

tímentos de fé cristã, de fidelidade a08 príncíplos católicos, num testemu- Müller filha do sr. Mi· '. S d L. oker e de Dorotéa Ws
nho da nossa capacidade, e exemplo relígíoso às gerações que nos suce- guél Müller, em Vila MeDIna an

,

ra laDa gneknecht Orütmacker.
derão Até breve, Bem, e um bom domingo lhe deseja a Nova, Cercado de carinho de _ Sueli Helga, 11 do

.

tia ANGELINA.
Menina PEDRINA seus' pais, festejou quino corre�te, filha de Alfredo

Transcorre hoje o 7°. ta feir!l Ú_ltima,. dia . �9, Ignácío d.a Costa e de
aniversário da graciosa seu primeiro aDlvers�rlO, Helga 'I'ríbess da- Costa
menina Pedrina Feman- a encantadora garotinha - Adelino 14 do cor
des estremosa filhinha Sandra .Líana, adorada rente filho 'de Herbert
do sr. Ernesto Fernandes fllhínha do sr. Garíbaldo Lind�mann e de Edeltraut
e Da. Resoleta Fernan- Ribeiro e Don� �arga- Dorn Lindemann.
des rethe Uber RIbeiro, e -,.

netinha do sr, Pedro Ri.
.

- Ango, 16Ad� corr�nte,,FAZEM ANOS
beiro. Por tão feliz éven- fIlho de �ugeDlo K�ppeAMAN�l_ . to, os dítosos pais ote- e

..

de Erlc� Rassweíller
- A viúva sra. �Ilde- .

receram umá mêsa de Kopp.
gardt Grubba Meister, café e doces aos eonví- _ Waldemar 16 do
nesta cidade.

. . dados que foram cumpri- corrente, filho de Paulo
- A senhor�ta EUI!ICe mentar a risonha natalí- Pavanello e de Rosa Bo-

dos Santos, digna filha ciante. nomini Pavanello.
do sr, Germano dos San-

M t 16 d�:� proIeasôr em Rio da Rbdiberl Burchardt rente, a�fi�� de'oH�f:�
.

A - D' 'S uza
' Günther Pütjer e de Wimi- sra. IDa o

'I'rancorreu dia 24 úl M d Pütí

I'
Duarte, esp!>sa do' !Ir.

timo o aniversário do [o.
o ro �f.r.Manoel AlbIDO Duarte, I jem Rudibert Burchardt, - va�mlra,.18 dO, �or-'m Brusque.

que com zêlo empresta rente, fIlha de, �uclld�s������������������=����������d
DIA1�DE LU�O: mac�abMaçãoàSocie. da.Cruz ede Edrte SIlo

O O 'lh P d' dade Gráfica. Avenida vena da Cruz.
sr. UI erme ra I, t

'

. '. '

dcomerciante nestacidade. tda., f�rmando no corpo - IvaDlr. LUIZ, 19 o

DIA 2' da eqUIpe à" qual estä corrente, fIlho de Hono
- O 'menino Atulino �feto a composição dêste r.ato Bort?lini e �e �

Pau-
O corajoso é aquele Baumann, filho qo sr. Jornal.

.

bna Leom BortolIDl.
que teme o que se deve Bertoldo Baumann, em Embóra tardla.mente, _ Luiz Carlos 21 do

Após longa enfermida· temer e nio teme b Três Rios do N?rte. nós, cá de c�s�, direção, corrente, filho de Mário
de, de qu� vinha padecen· que se nio fI.v. temer.

- A sra. AlvIna Kars- re�ação e oficIDas, cum- Bortolini f. de FilomenaPara ele o amor era a do há alguns anos, fale- TOLSTOI ten SChwedler,. professô prlmentamo.lo," com um Piernazki Bortolini.mais bela, a mais 8ubli- éeu segunEla-feira última, -x- ra em ·Estrada Nova. f·o·rt e quebra-costelas, .

me manifestação da vida. dia 23, em sua residência. A coragem consiste 'DIA 3: COlD votos de um êxito
Com todo o seu imenso à Rua São Bento em Join- elll se manter, entre.. - A gentil senhorita feliz. em a S!la nobi.litantecortejo de alegria e dissa- ville, a virtuosa senhoril t.merifl.fle e o temor, Marta Romilda Joenck, profissão tIpográfICa, e
bores, ele nos leva ao di. Doa. Maria das Dores O. j..uamente no mj!io nesta cidade.. felicidades pe�soais em Realizaram"8e ontemvino paraiso d� ventura Cruz Lima, esposa do sr. t'rmo' itiflicaflo pelo - A sra. Ana Izabél sua vida futura.

os seguintes:pelas portas do mferno do Raul G. Cruz Lima, dire- bom senso; o bomem MascarenhasScharchark,
_ Mário Felippe eciume. Pensaya ele no tor da Fázenda, aposen- COrtjoso espera o péri- esposa do sr. Pedro Luiz

Nascimentos �,l Elizabeth Wolf.amor que nutna por al- tado da Prefeitura Muni- go com calma e s6 se Scharchark, em Cambi-
.

_ Albrecht Bast eguem que nã� �oube ser cipai daquela cidade. A expõe quenflo .. /tonr. ra, no Norte do Paraná. Adele Steinert.fiel para .c�nslgo . falecida, que era filha do ou .eu flever Ibe orde- O sr. Pedro Winter, No Cartório do Regis-
_ Adolfo Koposch eNa sohdao da nOite sen- saudoso e eminente join· nalll. industrial em Estrada tro Civil for�m r.egistra- Ana Lora Strutz.tia aquela imensa sauda- villense Procópio Gomes ARIOSTO BluIIienau. dos os seguID�es.. _:_ Walter Krehnke ede. Sim, a saudade que de Oliveira deixa os se- -x- DIA 4: -:-' Jo�é Antomo, 25 �e Wilhelmina BQ'rck.era 'para �Ie a mais fiél guintes ,filhos casados: .

Nlo.e pode di./ar- - A senhorita Nelsa maw� filho ·de L.eonórlo _ Ricardo Zilse e Fri-companheira. Com ela CeI. Raul da Cruz Lima, far • coragem: ela é Joench, nesta cidade. Bard�n e de Amélia Costa da Ehlert.conversava nas suas noi- comandante do Batalhão uma virtucle que e.c.pa DIA õ: .
Bardln.

. _ Francisco Pavanello.es de ins�nia, Il!arcando de Engenharia em Tere- j bipocrisia. -_ A sra. Julieta Am· -:- _ He.len� �arlstela, e Tereza Walz.
�s seus dias fehzes d_!l zinha; Jacy da Cruz Lima, NAPOLBlo brosÍ Pedri, esposa do 30 de maiO, fIlha -de Ol�to
paßsado. Aq.uela cabecl' direior da Emprêsa Mari- b==========:!1 sr. Paulino Pedri. nesta Franzoer e de JOVID�
oha voluvel, erd a sua ra- lima em São Francisco cidade. Therezinba Bussarello
�o de viver� do Sul; Romeu da Cruz

I
- sra. Sylvia Mar- Franzner.

No e�tanto, o amor que Limll, gerente da Escola Conservação quardt Frutuoso, esposa - Gilson, 3 do correo-
�Ia nutria po� .ele era ap�. Agro�TécDica de Pelotas
pas uma mentira. E um dia e sra.' Edith Franco. con- do Solo I,Ia partiu.

. sorte do sr. Ney Franco,Em sua triste �esa de nosso particular amigo, Ipm bar: ele meditava... membro da Câmara Muni
,Ie sabul que nunca mals cipal atualmente em Pôr-

·

iria-. sentir os seus braços to Aiegre.frementes de amor e ter- "Correlo do Povo" apre.
Dura. senta à distinta família<

Nunca mais ouviria sua enlutada, os nossos prodoce voz a segredar-lhe fundos pêzames.
.

as juras apaixonadas, em·
bora que falsas.
Nunca mais ele sorriria

diante' de seus ciumés in- coração que sempre foi
fundados, nem mais teria teu. Bonequiuha frlvola e

de .secar uma lagrima sua, sem alma, trpcaste a ilu-

pois o' amor que ele jul- são de um sonho passa·
EI

.

I I
gav� ser eterno nada mais gelro por uQ1 amor, que Ateação" ,eitores
era que uma inocente men- só li ti pertencia. A 11m de elilar 8�G.ulo
tira. Não te imploro com- de senlCo de ellrep fio
Debruçado sobre a me- paixão, não te mendigo CODllda�os Iodos os elehores. '

sa ele parecia falar coIJ1 afeto, ficarás .apenas em ,olsuldores �e recibo alé n.
ela e dizer-lhe: "mentis- minha lembrança ,como 1800. para rellrarem. cobt
te, sim, mentiste para ilu- uma, _impies qul.mera . . . lralicia. sius novos lIIulol
'Ur-me, olvidaste que sou como uma quasI doçe eleilorall na foram di Comarcl.
humano e que tenho um Mentira t • • • b========:=:lI

Casamentos

CORfiGEM

Falecimentos

No Cartório do Regis
tro Civil foram registra
dos os seguintes:REGISTO SOClftL - Antônio Luiz, 16 do

A fim de .tualizarmol, ampli.ndo-o, o noslo.Regilto S�ci.I, corrent.e, filho �e Luiz
pedimos .os nOlsos .ssin.ntel, leitor�s e .nuIiClantes,.• fineza Pro�ópIo da. Mala e �ede utiliz.rem·se do coupon abaixo, no·lo. envi.ndo devld.mente MarIa Pereira da Mala
preenchido. '

(3 mêses).
- Alfonso, t 6 do cor-

!lfome completo: � : - - - -.

rente. filho de Clementino
Residênci. e d.ta do n.scimento: �,,__ ._ .. __ ._ __

._�
.. ;_._. __ .. _ _._. ,Gonçalves da Luz e de

Maria Carvalho de Lima
' --.--.---- - - ---.- - -.--.-- - .. - -.- .. - .. -- - -..

(4 mêses e· t 2 dias).
d i (d ) - Marly. 17 do cor-Nome .os p. s qu.n o menor :

..... , •....................... - - .. --.,...

reDte, filha de Hermes
......................................................................

- -........ Roters e de T e r e z a
,

Est.do civil : 1..•...."_._,..•••.._..................... (f:t:!�S).Butzke· Roters.

Nome d. esp6s. (ou apoIo qu.ndo c.s.do:
.,_.-

......,.-....
-

.

_ Hugo Hans�o, 20 cio
corrente, era casado com

_.......................................................................................................

da. Ida Zager Hansen
Profislio: ·· .. · ..

·············T··�···--···························
..•.. - (õ�an����inha, 20 doOutr•• inform.ções:

corrente, filha de Pedro
.. -� � - Cânílidó de Souza e de

PauUna Wuerges de
................................� -

-.�........ Souza (19 aoós).

Fa/eeimenlo

Sra. Maria das
Dores G. Cruz �ima

Uma História o o •

Uma Melodia. 00

Mentira

Nos terrenos de de
clividade fones as pas"
tagens, quandO explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de con
trôle da erosAo. 'Em al-
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contõrno para con
trôle da enxurrada cau-

I sadora do desgaste.
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... "Sim, um só Deus dçmína os céus da
Vontade norteia os nossos destinos: Este mesmo Deus,
Suprema que desfraldou a bandeira imaculada da paz e do repouso eternos,
levando-os, como os levou, aos três homens insignes, Jorge Lacerda, . Nereu
Ramos e Leoberto eal, [untos; para a .eternídade, para meditação de todos os
homens diante d 'embates diários da exístêncía, num rumo único qual seja
o de sermos bons, o <Je sermos úteis .aos nossos semelhantes, à nossa terra
natal, à nossa querida pátria. Porque inexoràvelmente os ventos, do nosso
destino sopram, mas não sabemos donde vêm nem para onde vão".

" CDRRllO DO PDUO
" I

nossa crença, uma só
esta mesma Vontade(fundação: flrturmüller - 191Ql

Emprêaa Jornalística
'

"Correio do Povo" Uda.
.

- 1958 -
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Importação Nota
de
Manteiga

Oficial do Gabinete
-do Governador

Pelo êxito do II Cengresse
Eucarístico Nacional

Florianópolis, (D� Sua Excelência Beve- nos \� dilatar pelo exem-

Contestando as deola- rendíssíma, o senhor Dom plo e pela palavra o

rações do sr. Iris Mein- Corresp.)' -'. Após Joaquim Domingues de Vosso Reinol de VERDA-
berg, presidente da Con· prestar compromls�o Oliveira, dígnísaímo Ar- DE e de VIDA, de SAN-

federação Rural Bràsilei- perante a Assembléia cebispo Metropolitano, TIDADE e de -GRAÇA,!
ra, o presidente da Co- Legislativa do Estado, houve por bem aprovar de JUSTIÇA, AMOR E

fap, coro;Del Frederico o sr. Heriberso Hülse e _indulgenciar a ORA· P:AZ. Assim seja. Pai
Mmdelo dISS�: Importa- distribuiu à imprensa

ÇAO OFICIAL do II CON· Nosso, Ave Maria e

remos manteiga, que se- ... GRESSO EUCARíSTICO Glória.
rä vendida barato ea in- o seguinte comumoa- ESTADUAL, que foi di- Coração Eucarístico de

düstría brasileira .de Ia- do oficial: vulgada na Catedral Me· Jesus, venha '8 nós o

tícíníos não será deses- tropolitana e' o u tr a s Vosso Reino;
timulada".

-

E acrescen- "Catarinenses. igrejas paroquiais, eape- Na. Sa. de Destêrro,
Orglo de maior penetraçlo tou: "Com isto, haverá las públicas e semipúbli· rogai por nós;
no Interior do nordéste tubarões' de menos e o Havendo assumido cas (de colégios, hospí- São Pascoal Baílão,

catarlnense. p�v.o dei,�ará de ser sa- O Govêrno do Estado tais, asilos eto.) rogai por nós.
:i;;;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;ii__.=====-' oríficado .

<

d h' A oração relembra as
A .o�açao. oficial, !lS-

___�-----------"---

. e ten o .0Je presta- palavras de Cristo, que ArqUl�lOcese de. Floría-
,

I
do o devido compro- diz ser o "Pão Vivo que nõpolís será recitada em

A· L'bc misso perante a egré- desceu dos céus". as pa- co�u� pelo c�lebrante
crIseno I ano gia Assembléia Legís- lavras de São Pedro, em e fl�ls nas I�llssas de-

.r lativa desejo mais uma vez. nesta hora tão nome dos Apóstolos: "Tu domingos e dias santos
<, Os acontecimentos da gres�o de'. Nasser, .da difícil para S�nta Oatarina co�clamar todos os é� o Cristo, Filho de 'Deus de ��ard_a, bem csomo
França fizeram com que RÚSSia, agítadores VlD-

.

.' . VIVO", o encontro de Je- nas. eneaos com o an

passesse quase desper- dos clandestinamente da homel!.� de von�.de para que, e?l sm�ra c_?· sus com os discípulos em
tíssímo Sac��mento, antes

cebido o -que está ocor- Siria, uniram-se aos gru- munhao de espírito, se devotem a consideração Emaús, que o reconhece- do ��nt�, Oremus Pl'0

rendo no Líbano. Êste pos de oposição, desen- do futuro de nossa querida terra. 'ram ao partir do pão; é Pontítíoe .

pais é, hoje em dia, um cadeando sangrentosmo-'
'

.

�'
.

um ato de fé naSagrada
dos pouquíssimos Esta. vimentos que culmina- Nunca talvez em sua história política foi I Eucaristia e é uma sú-
dos árabes onde a de- ram nas rebeliões de

o Povo Catarinen�e tão súbita e dolorosam�nte plica para que sejamos --.,-------
mocracia rege as nor- Tripoli e Beirute.

golpeado como quando a morte, de surprêsa, dignos de espalhar o Rei-
, mas do govêrno. Apesar da pressão dos d

no de Deus na terra,
. Pou�os días após o re-I partidários de Moscou,

ceifou as preciosas vidas do nosso gran e e pelo exemplo e pela pa-
. o presidente Cámilli Oha- inolvidável Governador Jorge Lacerda, do emí- lavra.·. .

moun conseguiu,
-

com nente Senador Nereu Ramos e do ifustre De- A palte fm�l fOI ext.rai·

Que Vaca'
.

mão de ferro, restabele- putado Leoberto Leal. da do frefáCl� da MIssa

•••• cer a ordem no pais, 'ex-
de .Crlsto-R�I (Verdade

. , . pulsando os agitadores e Q' lutu teci t'
e VIda, .SantIdade e Gra-

FJonanopo)Is, (Do Cor- levando o caso á ONU e
ue o u uoso acon ecrmen o sirva para ça, �ustIça, Amor e Paz).

�espondente) - Bstaplo.s á Liga Árabe; que, den- nos fazer concentrar. o pensamento no maís AlIás o le�a do atual
tnforrnados de que ne CI- tro de um futuro próxi- severo desejo de paz e concórdia, e dedicar as Sumo P?,ntifICe é e�8:ta
dade Pa�hoça uma vaca

mo, terão que dseídír nossas mais decididas energias ao trabalho har- men,�e Opus Justítíae

d_e proPrJ(�da�e d� sr. Ma- ,sôbre esta intervenção mônico e fecundo de tôdas as classes, visando Pax -: A-Paz é o fruto

�oel Cant�líclO,V,.dal, d�u "aberta que visa a trans- 'd d d E t d t d d da �ust�ça. _

� luz dom�n�o ultimo, tres formar o Líbano em um
a prospen a' e o s a o, que u o espera o

,TeEmlDa � �raçao pela
hndos bezerrlOhos, sendo satélite soviético, incor-l nosso patriotismo., ora�ao domI.Dlcal, a sau-

q�e um �eles per,:ceu, no porando-o á República
. Florianóp.olis, 19-6-1958".

- da�ao angéhc�t a do��.
d�a segulDte, contl�uando Arabe Unida, cujo de- IOgI8,menor � lDVOCaç?es
VIVOS QS outros dOIS. 'fensor e propagandista

ao (Joração EucarístiCO
.

O fato curioso e raro número um tem sido,
de Jesus, a Nossa Sen-

foi confirmado por muitas durante estas ultimas se- h�ra do Dest�rro, P�dro-
, pessoas daquela localida- manas, o premier sovié- Bol.'ehe em rev.'sta

eIra de ,Florlan�polIs, 8

de. tico Nikita Kl'uchev. São ?ascoal Baila0, Pa-
.

I
droelro dos Congressos

O ßotafora B.C. foi surpreendido em ,um Eucarísticos, e a Santa

:1"'::=::::::::::::::::::::====:::::::::=::::::'::=:::==:::::::::::::::=::::::::==::::::� de seus jogos semanais com uma gostosa Catarina, Padroeira do
II .

[.
II peixada oferecida pelo muito querido "Pulli" Estado.

ii n'ilßßD illilrlßnDI"ß li Fiedler, por ocasião de seu aniversário. O seu Aos que devotamente
H L I: '.sl:!l cavalheirismo deixou li todos encantados. Dos' recitaretn a oração são

II . .

I II comes e bébes, dos falatórios e das rimas, a concedidos 200 dias de

ii ,Soc. Cooperativa Central de Crédito Agnco a II festa aSBim transcorreu: �ndulgência.
n' Matriz • Flo r i a nó;' o I is, - Rua Trajano, ,16 II "Pulli" Fiedler, companheiro É o que se segu*, o

'ii � _;..,....__....__...._....___. II Gastaste teu rico dinheiro, texto da ORACÃO OFI-
II I Tainha defumada e recheiada, sem igual, CIAL : '

II Faça seus depósitos no BAICO CAJIRIIEISf, II O Werner, mestte cuca os tez, sensaoionaI. SENHOR JESUS que
1,'11 uma organização"a· serviço do .desenvolvimen- li dissestes:! Eu sou o pão

t
.

I
.

d t· I
"

d' No Clube dos "Centenários",
II .

o comercia, _
10 us rIa e agro-pecu�no e li O Heinz bancou canário, vivo descido do céu para

II Santa Catarina e, do Brasil. II Do. Schmöckel, uma filha? Óra veja! dar vida ao mundo.! con-
U Seja previden,ie, levando suas economias It Completou a festa com mais cerveja. cedei-nos que pela santa
ii, ao BANCO CATARINENSE, servindo-se d.e Comunhão"! se abr.am

ii chéques para o pagamento .
de seJ1s compro- nossos olhos à fé! e, co-

:! missos. mo os discípulos de

ii Departamentos eIq: Angelina, l3raço do
Aos nossos Ass. I'nantes..

Emaús,! Vos reconheça-
,

ii Norte, Canoinhas, Campos Novos, Chapecó, mos ao partir do pão
li Curitibanos, Caçador, Criciúma,' C o r o n e1 consagrado,l para que

II Freitas, Dionisio Cerqueirã, Herval D'Oeste, li Pedimos 8 todos os nosso"8 pl;ezados nos dias abençoados do��

II
.

Itajaí, ltapiranga, )araguá do Sul, LaguQa, III assinantes, ainda em atrazo com o paga- 20. Congresso Eucarístico (.ure seus males e poupe seu,

II Mafra, Mondai, Orleães� Pôrto União, Rio do ii
mento de suas assinaturas, a fine�a de nos' Estadual,!- com Pedro e bom dinheiro comprando na

U Sul, São Carlos, São' Francisco do Sul" São 1! ellviarem com urgência, 08 seus débitos, a os Apóstolos proclame- FARMAGIA NOVA
II Miguél D'Oesfe, Tubarão, Turvo, Urubicí e ii fim de evitar a suspensão do fornecimento

mos. b�m alto e cheios .e ROBERTO M. HORST

'=1 Urussanga. II
-do nosso jornal. de Júbtlo:/ Senhor, nós

,

D t 'al'aguá do Sul
II Empresa,Joroalislica "Conelo do Povo" lida.. cremos e' confessamos! �oq:: :::��eed�f:��': :����ti:

" II ep8;I' amento
.

em I' II E V l. qU8 SOI'S o CRISTO, FI- .

t j
'1 ! ugênio itor Scnmöckel gos a preços van a osoa

I á Rua Presidente Bpjtácio Pessôa nr. 66. ! , ' Diretor.Gerente LHO DE DEUS VIVO! e R M I D d 3 J
.

�::==:::=:::::::::=::::::=:::::=::::::=::::::=====:::::=�:::::=::Jl -

mereçamos consagrar-��=

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

tlvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguä do Sul - S. Catarina

AOÊNCIAS:
'em todos os Distritos e loca
lidades doMunicípio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola.
boradores.

'.-

o que' vendeu
a esposa
RIO (VA) - Mo

mentos dramáticos
viveu o 2°. Tribunal
do Júri, nas últimas
24 horas, quando
julgou José Alceu
Correia de Britto,
o homem que foi
a.cusado de ter ven
dido a um bancário
sua própria espôsa
por dois milhões de
cru�eiros. A história
sensacional e' o jul
gamento sui gêneris
movimentaram a

opinião pública, que
acompanhou até as _

primeiras horas de
hoje, os resultado!!!
dos trabalhos do
jÚ.li. As 5 horas d.a
Dlãnhã, os jurados
volveram ao plená
rio, tendo () juiz
Stampa lido a sen-

'

tença que foi de
três anos e três me
ses de prisão, pelo
crime do lesões
corporais, uma vez

que havia sido.des
classificado da ten·
tativa de' homicidio
contra o citado ban
cário.

.'
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tF:::=-.::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::"i\
II II

I� Dr. f,cho Brahe Fernandes Neto II
� -

li li
I! I A d v '" g a d o I II
EI v . EI
ii ii
ii I!=========;=====u II

---------- II Escritório à avo Getúlio Vargas,67 II

d B'A E " II II
Sociedade de Atira ores" oa sperança II -

. (Ed. Hertel - Jaraguá do Sul n
Assembléia OeraJ Orninária ii ' li

�::::::::::::======:::::::::::::::::::::==:::===:::===:::=:::-.:=:::=====:::!,1
>

ESPORTES

Baependi .
e Acarai -continuam mantendo

sua ,invencibilidade - Vitória justa do
Seleto - Derrotado ·0 Botafogo'

Az de Ouro
Boliche Clube

relo turno de olassífí- 'era das mais dificeis.
cação defrontaram-se na Muito embora com o fator

. tarde de domingo último, campo e torcida, o time
as renomadas equipes do azurra adentrou a cancha
Acaraí e do Estrela, cam- disposto a vender bem
peão de 57. Mais uma vez caro a derrota, porém,
o time campeão não ·foi estava marcado que a

feliz .ou melhor dizendo sorte iria favorecer o seu

não teve um bom desem- antagonista. Ao trilar o

penho durante o desen- apito final o marcador
rolar do embate. Vindo acusava para o time de
de uma goleada ante o Americano 3 tentos contra
Seleto, o time de Menel 1, plaoard esse conquís
não teve ou como queiram tado às duras penas,
não vem mantendo mais porquanto o Ipiranga
aquele padrão. de jogo lutou com denodo afim
caracteristico que culmi- de conseguir um triunfo,
nou com um titulo ínve- porém o mesmo foi cair
[avel, Vem realizando nas mãos daquele que
p a r ti das medíocres e conseguiu vazar mais
por conseguinte não '(rpm vezes a meta adversãria.
obtendo bons resultados.] Em Guaramirim pre
Enfrentando na tarde de senciamos um ver dadeiro
domingo o Acaraí, mos baile de S. João, quando
traram os pupilos de o Seleto recebendo a

. Zanghelini que estão visita do João Pessôa
atravessando uma fase impôs ao mesmo' um

crítica, pol quanto a vit6ria score de 4 tentos centra 1.
conquistada pelo Acaraí A vitoria conquistada
por 2 tentos a 1 não pelos rapazes de Miron
espelha o que foi a par- foi [usta, merecida e in
tida. A infelicidade do sofismável, uma vez que
arqueiro Osni que deixou foi senhor de todas as

passar um verdadeiro jogadas durante o decor
"perú". deu chanoe para rer do embate. Já na fase
que a atuação dos avantes inicial vencia o Seleto por
do Acaraí se mostrasse 3 .tentos ap6s verdadeiro
mais agressivos e chegas, show oferecido a assls
sem ao final do embate tênoia presente ao cotejo.
com o resultado favorável Na fase final ao 1. minu
as suas côres. to de luta era decretada
Já no g ra ra a d o do a sorte do João Pessôa

Ipiranga, o mesmo rece- com a conquista de mais
beu a visita do Baependi.] um tento. O gol de honra
Não resta dúvida que foi conquistado pelo Pela presente são convoeados 08 srs, asso-

para ambos a cartada mignon -ponteíro Babá. ciados, de acôrdo com os dlsposítívos estatutários, �:::::::::::::::=::::::::;::::::=::::::::::::::::::::::C:::::::=:::;:::::='.::::::::::::::::::::.;,,\
f Aos 25 minutos da fase para comparecerem. á Assembléia Ge.ral Ordinária fI h

final perde o João Pessôa a ter lugar dis 3 de agôsto, domingo. ás 8 horas II ]Thlo EllelHI IA lUfIWANN II----,------ excelente oportunidade da manhã, na séde 8ocial, á Rua Presidente Epi- li 11

F & B t tácto Pe.ssoa, a fim de deliberarem sôbre a se- li MEDICO CIRUBGIAO I!

atos Da os
para aumentar o placard iii ,! ••iquando era decretada guinte Ordem do Dia: ,

� ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii

.

Mr. X
uma penalidade máxima 10.) - Relatório da Diretoria e prestação de ii . I!
contra o Seleto. Porém o contas; II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre ii

b 2°.> - Elejflão da nova, Diretoria e CODselho ii liencarregado da co rança y
__ !! CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

fiQue o Celio no jogo o avante Celio que depois Fiscal; ii
'

CLINICA GERAL '.i
contra o Seleto fez pose de pozar para os fot6- 3°.) - Diversos. ii

.

li
para cobrar o penalty é -gráfos (qual Miss .Uni- Jaraguá do Sul, 25 de junho de 1958.,

-

n Longa pratica em Hospitais EOfope'os ·Iifato, mas que êle marcou verso) atira nas mãos de
I Albrecht Behling II Consultório e residência: IIO gol é boato... Silvio que não consegue N 1040 -In I Presidente ii' II

Que o Osvaldinhogosta segura·la, indo a pelota _._. -- II TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 ii.do jogo individqal é fato, novamente se oferecer ao c

II CONSULTAS: Iii.mas que êle está sempre atacante que por incrível Clube Agua' 'Ver'de ilil Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ijno ataque é boato... qU13 pareça enviou a re-
n ,liQue o Osni comeu um donda às nuvens. Dá-se O Clube Agua Verde, através do 'seu Depar- !". .

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIperú com pena e tudo é o desconto dessa jogada, tamento Teatral, vem por meio dêste agradecer a I Atende chamados tambem à Noite IIfato, mas 9ue êle estava �orquanto _ esta�os �m todos quantos contribuiram para o bom êxito l� ::

eom fome e boato... epoca· de Sao Joao, mUito de suas festas juninas rel1lizadas com a grandio- �..:=::::r=::::::=:::::::::=::::::::::-.::::::::::::::::::::::=:-.:::::::::::::::::::=::::::=:::9
Que o tIme do 'João embora não seja permi· 'sa FESTA CAIPIRA.

'

Pessôa dansou em Gua- tido soltar baJÕes. Tam- Comunica ainda que foram vencedores do
ramirim é fato, mas que bem o Seleto perdeu uma concurso (je fantasia' na parte feminina, a srta.
tinha orquestfa no campo penalidade máxima, aos Recilvia Nicoluzzi e �a parte masculina, o jovem
é boato... 35 minutos de luta. Caro Osório José Schrei�er.
Que o Acaraí l'enceu linhos cobrou infantil· .

o Estrela é fato, mas qua mente indÇ> a pelotaman- Jaraguá do Sul, Junho de 1958.
, -

d Nil I A Dl·ret.oriàconvenceu é boato... samente as maoS o ..04 •

Que alguns tor�edoreA arqueiro Dite. A derrota - -
- ,

do Seleto gritam dema- sofrida pelo João Pessôa
siado é fato, mas que vem de dois pontos pre·
êles tenham um. pouco dominantes e que a muito
de �ducação esportiva é vínhamos /reparando. O
boato... ' primeiro � o excesso de

, Que o Ipiranga quiz individualismo com' que
ivencer o Baependi foi se empregam certos Gle'
fato, mas que conseguiu mentos que julgam serem

,é boata... os maiorais. SegundO é 1. Pé"êmio n. 1992

Que o sr. Warner Jahn a sua linha i,ntermediária 2 .. Prêmio n. 1746 ,

é o novo presidente do que fica ás veus a maior' 3. Prêmio n. 1��� :
João Pessôa é fato, mas. parte do tempo a se 4. Prêmio n. 1

. ,

que-êle está gostando da "batarern" de um lado 5. Prêmio n. 1301
, J

atuação do time é boato ... para o outro deixando 6. Prêmio n. 1272 :

Que o Estrela viu estrela que o ataque adversário ,(N.1.032 - I) " :

no campo do Seleto é faça o que bem entender
.

.._ __ :,'
fato, mas que era de noite da pelota. Porque a vit6- , - ..

�
-.- - .

é boato... ria surgiu para o Seleto? ��8I!l!1t!EI iEllt!EI_ .. ali@l!i!lli!!BE)

Que o Botafogo marcou Someme podemos dizer FOTO PIAZERA
. 3 gols contra o Bâevendi que foi porque sua defen
é fato, mas que venceu SiVá não gosta de fazer
a partida é boato... jogo para' assistência, e

Que o Babá fez um seus avantes se preocu
bonito gol é fato, mas pam em .fazer boa finali
que tinh'a angulo para zação, não prendendo a

·chutar é boato... pelota nos, pés como

.. Firmado pelo snr. Ge
raldo Marquardt, secre

tário dêsse simpático
grêmio esportivo, recebe
mos, agradecidos�u'
níoação de que fõi"ita
e e m p o s s a d a a nova

diretoria que regerá os

destinos dêsse clube no

periodo de . Maio 1958 a

1959, e que ficou assim
eonstituida :

P r e s i den te:· Dorval
Marcatto; Seoretärto: Ge
raldo Marquardt; Tesou
reiro: Hans Breithaupt;
Oradores: Raimundo
Emmendoerfer (reeleito)
e Eugênio V. Schmoeckel.

a c o n t e c e com o seu

adversário de "domingo
último..
- Eneerrando a t a r d e

esportiva de domingo
defrontaram-se em Rio
Cerro, as equipes do
Botafogo e do Avaí, de
Guaramirim. O time de
Rio Certo que até agora
não vinha obtendo Dons
resultados não foi feliz
também nesse cotejo pois
ao finalizar os 90 minu
tos de luta o plaoard
assinalava 4 tentos contra
3 favorável ao Avaí,

•

A classificação até a I
3a. rodada ficou sendo a

seguinte:
1 .. Ba-pendi e Aoarat

com O p. p.; .�., - Seleto
com 2 p.p.; 3.' Avaí com
3 pp.; 4. . Ipiranga e

Estrela com 4 p. p.; 5.'
João Pessôa com 5 p. p.
e 6. Botafogo com 6 p.p.

Pro�bição
Pela ' p r e s e n t e

proibimos terminan
temente aos senho
res caçadores a en
trada em nesses
terrenos sitos à Es
trada Itapocuzinho,
não me responsabí
lizando por quaisquer
dãnos, pela inobser
vância desta proi
bição.
Estrada Itapocu

zinho, Junho de 5&--
,

.

(Ass.) Berloldo Barlei
-

Euuênio F Vouel
Germano lehreRS

Na tarde de hoje teremos
as seguintes partidas:
Em nossa o

í d ,\d e:. o

clássico Baependi � Aca·
i'aí - Ipiranga e Estrela.
Em Rio Cerro: Botafogo
e João Pessôa e em Gua
ramírlm o Fla-Flu - da
cidade Avai x Seleto.

'Capela "São João"
ITAPOCUZINHO

, Resultado da Tômbola em benefício da
Capela realizada dia 22, domingo último.

DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO SUL

fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

.filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende Cl domicilio é tambem
em localidades vizinhas

4
.'

/'

spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
icicletas "MONARK" e "CENTRUM"
âmaras de ár, Bombas para Bicicletas etc.
esnatadeiras "WESTFAUA", Descascadores· etc..
ogões economioos "REIS" e elétricos "FAME"
eneros alimenticios e Conserva� em geral
armoníos "TODESCHINI" (Catalogo a disposição)
magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA"
aol e Brasso (para limpar metaes)

.

iquidificadores "WALITA" e VENtILADORES
áquinas de costura "VIGORELLI" "ELGIN" e

Zig-Zag
.

ovidades em geral, sempre em stock
leo de Peroba (para limpar moveis) .

anelas de pressão "MARMICOC" e "LARES"
div. tamanhos
uadms de Paisagens e fiores
efrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
elins para Bicicletas e Sobrecapas
alheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
tencllios em geral, para Dona de Casa
asos de Cristal e Vidros para Conservas
adrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
piranga (Lustre para Sapatos) "MAIWEL"
ivi "Artigos de Outelaría em geral"
V.S. encontrará pelos menores preços da praça

na conceituada CASA REAL
C huveíros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINi" e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e outras qualidades
A rtigos para presentes em geral (sempre novidades)

A
B
C
D
F
G
H
I
:It
L
M

N
O

.
- p

Q
B
S
T
U
V
X
Y
Z

B adíos "Siemens do Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de Côco
A lumínío "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMlDT" "REAL" e

"STEATITA"

CASA REAL
Rua CeI. Emllio C. Jordan, N°. 141 - Jaraguá do Sul

(defronte ao Cine Bohr) .

,N. 1.037

------------------------------------------

Dr.'Waldemito Mazureehen
C&S& DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:

(antiga residência de .Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas. e Ultra�curtas
- Indutotermia - Bisturi-détrico • Electro-cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e aLuis.

=
. r- ADVOGA.DO II .. r

JARAGuÁ 'DO SUL
� I

I�:: .. - :: :: -��

:;� � .

:-::;
_ � .

I�
Vlfiltca de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta fj

�, DO '1. •••• �J
: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :l
� A melhor aparelhada em Santa Catarina B

f� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �l
{: - JOINVILB - :J.

::." .' ú::1i�C· ."••, .,� t,. t•••,.:,e-. t•• te· *.*,: t t••�r"'••, ••,.�. t•••,e �! ••• t to. t•• *.* ":{
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Deutsche Beiláge des "Correio do Povo"

I
trunkene Pflegevater wegen

ur �'.

einer Kleinigkeit wieder
. BR I E F '

die Frau teetllch angreifen, ... ••

als der Minderjaehrige zu AN DIE KRAHWINKEL-ECKE
lener Waffe· griff und den

,

'

�

------, auf ihn
-

einstuermenden '

Anerkennunu eeínes den Kirchenvorsland ins unter anderen 17 Passa- Paul Gartz mit toetlichem Mein lieber João,. also die gebrachte Ente
verdienstvollen Wirkens zweifelhafte Feld derPartei- gieren einen schrecklíchen Hieb ueber den Kopf nie- habe ich erhalten und sie mir mit eine gu� Flasche
wurde dem hiesigen land- Politik herebzuzehren, in, Tod fanden, wurden nach- derstreckte. Wein (die hast du vergessen mltzuschlcken) einver-
wirtschaftlichen Ver e i ri dem sie die Stirn hatten traeglich die groessten leibt, was' meinem Magen sehr zu Gute kam, meine
(Aesoclação Rural) seitens jenen ehrenhaften, unant- TOdeSeh�ngen und Nach- Die Schlauen - finden Gelenke und .meir. Gehitn ordentlich oelre, so feU
eines hohen Beamten des astbaren Vorstand einen rufe nlc nur im Staate doch ímmer.wleder Dumme. was das knusprige Luder. Aber denn I Also, lieber
landwirtschafflichelJ Minis- Vorschlag zu unterbreiten, sondern im ganzen Land So geschehen in Mittel- João, der Mensch denkt .und Gott lenkt, wie das so

terlums zuteil, der vor wodurch die Klrchenge- erwiesen. Der ôekreteer berg (Morr;o do Meio), gewesen war bei dem furchtbaren Unglueck wo unser

Kurzem den Verein lnspe- meinde. tatkraeftigste Un- der Nord-Amerikanischen [olnvllle, els : drei gleeu- Staatsgouverneur Jorge Lacerda, Senador Nereu
zierte und folgende Aner- terstützung erhalten würde, Regierung, Fosrer Dulles, bluge Kolonisten von Ramos und Federal-Deputierter ums Leben kamen.
kennung schriftlich hinter- wenn sie... fuer einen, kondolíene. im Namen Schlaubergern aufgesucht Die letzten Reden die sie kurz vor der Tragoedie
lies: "Die Associação dem PSD sympafhtschen seiner Regierung, welche wurden, ihnen ein Geschäft gehelren haben, um Frieden und Zusammenschluss
Rural von Jaraguá do Sul Kandidat als Vereador Haltung auch Portugal und unterbreiteten, mit·Anga- In der Politik, war wie eine Abschiedsrede vom Leben
wirkte ausserordentlích zu wirken und seine Wahl in Frankreich erwiesen halten. be... Geld fabrizieren zu gewesen. Und wie das so ist, auch hier ,in der

. Gunaren der Zusammen- Oktober garantieren wuer- In Jaraguá do Sul wurde wollen. Da die noetlgen Kammer her die erschuetternde Nachrede des Herrn
schlíessung der landwlrr- de .. '. Es ist beschae- am Tage der Beisetzung Mitlein dazu fehlten, erbo- Prodoehl alle Kammerraete fief ans Herz gegriffen,
schaftltchen Klasse, mit mend, erniedrigend dass dem 17. in der kath. Kirche ten sich die drei braven und alle pflíchreten ihn bei dass auch die kommende
seinen 2.023 eingetragenen man wagte solch 'scamur- eine Messe verlesen, .dle Kolonisten, der eine mit Wahl hier bei uns mit Anstand und -Respekt gemacht
Mitgliedern. Trotzdem der ziges Angebot dem Kir- sich am vergo Montag zwanzi�, �ie anderen bei- werden "soll, das man aufhoert mit so ne Gemein
Verein kein eigenes Ge chenvorstend vorzuschla unter grosser Beteiligung den !lut Je. zehn t�usend heuen wie- da geschehen, wo der PSD ein beleldl
baeude besitzt, unrerhaelt gen, und die Frechheit zum 7 ten, Todeslag der cruzerros, dle�e MJUel zu 'gendes Angebot .eíner hiesigen Kirchengemeinde
er einen sehr gut elnge- hatte' solchen Vorschlag geehrten Maenner wider- besorgen. Die, Gauner gemacht haben soll um die Oberhand in der zukuenf
richteten Posto �gro Pe- zu "unterbr�iten, der mit holte.· e�hiehen das Geld, s�gten ligen Kammer' zu gewinDen.' Das ist wirklich traurig.
cuärto, woselbst Milch- aller Energte elnsnmmlg In der letzten Kammer- sie wollen also beginnen Wir sind doch ein kleines Munlzlp; wo sich jetzt
kuehe, S c h w e i n e und abgelehnt wurde.

,

Dem sitzung am vergo Dienstag "Geld zu (abriziere�" und Corupá selbstaendlg machen wird, und �ir das schoene
Gefluegel gezogen werden. ehrwuerdlgen Kirchenvor- wurde den verdienstvollen, verschwanden aufNIIRmer- Distrikt Corupã verlieren werden, und jetzt unser

Ausserdem unterheelr der stand zu jllraguji do Sul tragisch ums Leben ge- wiedersehen. Die Geleim- Munlzlp dadurch viel kleiner werden wird. Warum
Verein Verbindung mit der entbieten wir unsere Hoch- kommenen Politikern einen ren ginge,! zur Polizei und kalten wir nicht zusammen, raeumen auf,mit' die
Aufforstung-Abteilung des achrung seiner Haltung, be so n d e r e n Nekrolog àhnungslos wussten sie Quatschmaeuler die nur fuer sich arbeiten als eine
Ministeriums, toerdert das dieses schmutzige Angebot zurell, durch einen weit- nicht. dass, sie sich dam.it verwandtschaftliche Klique, wo die Bevoelkerung nur

Anpflanzen von Nutzhoel- mit Befremden und berech- greifenden Nachruf des straflieh machten, da sie betrogen und ausgebeutet wird? Werum hoert man
zern und Gemuese und tlgter Empöerung zurueck- I ten, Schrifl(u�hrers, Ve- d�ch "aueh" Geld fabri- nicht auf 'mit diese Verleumdungen, diese Boshaftig-
Vermittlung zur Erhaltung gewiesen zu haben. reador Herr AugusroSylvio zieren �ol�ten •.• Da, mo.ss keír, diesen Eigenduenkel, wo jeder ela grosser Mann
von Iandwlrtscheftllchen Prodoehl, dessen Anspra- man Wirklich saudum sem. I sein will mit grosser Schnauze und nichts dahinter?
Maschienen, und erleesst Was isl los7 - Vor nicht c�e ti�f in allen. Herz�n Eine kuh _ eine beson �ir geb,rauchén. Maen�er die auch. denken

_

koennen,
seinen Milgliedern techní- Iaengerer Zeit reichte -der Widerhallte, und Ihm dle dere .Kuh befindet sich In d�e wo "�mer sie ar�elt�n und �Irken zelg�n dass
sehen, aerztllche und lurls- Praefekt in der Kammer ru�hl'enden Anerkennungen Palhoça, Nahe der Staats- sie fuer die Allgemernheit was leisten und DIcht ans
-tlsehen Beistand, wofuer ein Gesetz-Entwurf ein, semer sae'!1tllchen �er�en heupteradr, die Drillinge R�der kommen ,!ollen um. de.n groesen Mann zu

der Verein im vergo Jahr womitin Ieragué-Oartbeldt, K?lle�en eintrug; mit e.lO- zur Welt brachte, wovon spielen, saudum sind, Gemelnhelten machen dass man

Cr$ 1.186.482,00 veraus- Kreuzung der, Ribeirão Ca, stímmígen Entschluss seine leider ein Kaelbchen schon Sich schaemen muss sehr zum Schaden der Allge
gabte. Ausserdem besitzt cilda-, Alice- und Fausta- Rede als Andenken in die ,wieder diese unfruchlbäre �ein�eit. Aber dennl Ich bete wirklich dass die He.rren
er noch zwei Zweigstellen, Stré:1ssen, eine neue Schulp. P.rotokolle de� Kammer Welt verlassen hat. Die hIer Jetzt zur �ern�nfr .kom�eb, an un�ere Helm�t
in Retorcida mit 175 und mit Ernennung eines neuen elO.zutragen. Dieses zehn muetterliche Kuh erfreut denken, und DIcht .an I�re eigene Vor!elle, denn wir
in Corupa mit 504 Mit- lehrer gegruendet werden Selten umfassende NekYo- 81ch mii diesem Akt aUge- �err Pro.drehl sagre In semer �otenrede �n d�rKam'!1er,
gliedern. Somit projeklziert sollte. Es stellte sicH aber I�g, dessen Vortrag ueber meines Ansehen und gros- der WlDd wehr unser �chlcksa�, Wir wl�sen Dlc�tsich die Associação Rural heràus dass diese Schule eme halbe Stunde dauerte

ser Bewunderung Also' woher er kommt und DIcht wohm der Wmd geh) .

zu Ehren, nicht nur von nicht geschaffen werden wird demnaechst in .der wirkliche Kuhfreuden . ..

.

Ja, so hat er gespr?che�. Nur Einigk�it macht .stark,
,Jaraguá do' Sul sondern kann, da eine andere Staatspresse verreffenthcht aber da muessen Sich die Maenner die Hand reichen,
zum groesseren FortschriU 'Schule in zirka tausend werden, und wird evtl. Grosse Familie - Nach- und nicht scheinheilig sein, alles versprechen, aber
des Staates Santa Cata- und halb MeIer seit langem auch in deutscher Ueber- richten aus dem Distrito hinter den Ruecken, in die Kaffes, draiIssen bei· Euch
rina. besteht und das Gesetz setzung, mit Fortsetzung in Federal melden dass' dort Schlechtes reden, luegen und verleumden. Gruess mir
Zu dieser bedeutenden einen Umkreis von mindes· diesem Beiblatt erscheinen. ,wohl die kinderreichste ,deine Bagasche, und schreibe Neues von Euch, heute

Anerkennung beglueck- tens 4 ta,usend Meter (uer
W "I

.

h·b· Familie wohnt: Vitalino hab ich keine Lusr zum Witze reissen. Euer - Gotllieb.
wuenschen wir den Vor- eine neue von einer ande- .

aBn erelnsc rei un� -

Monteiro, dessen Frau�in
\...

stand unseres landwirt- ren Schule vorsiehT.- Zwei- flOd�t laut geselzllcher 22jaehriller Ehe dem Gat. �---'-----'--------�--J
schafrlichen Vereins der felsohne merkt man, dass BestImmung morgen, .den ten 21 Kinder schenkte. � A Cb tung Abonnenten' J
treu und voller Veraot- der Herr Pi'aef,ekt damit letzten des Mon.ats. �elDen Wie man sieht macht der

I
' ·

Iwortungs.gefuehl fue,r die einen "p o I i tis c h e ntl Absch�uss, un� ISt biS zp� "Vilalino" seinen "vitalen" I,

24 Juh der WahlerauswelS- Wir e r s u c h e n alle rueckstrendigenLandwirtschaft uns e r e s �chachzug zi�hen wollte, I .' Name alle Ehre...

I
Abonnenten unserer Zeitung, ihre Zahlungén IMunizips bestens wirkt. binsichtlich Koederung zur ml.t Stwra.fzahbludng zu erhahl- EI'ne An·lwort _ ertel'l-te baldmoeglichst einzuschicken, damit die Zu-kommenden Oktober-Wahl, te!l'. .

Ir e. auern se r

was ihm aber seitens dei' DleJeDlgen dl� es unter- wieder Mal Staatsgouver

I
stellung unseres Blattßs nicht unterbrochen·

'IKammer unlerbunden wur- las�en �aben Ihren Wa�h- neur Janio Quadros, São wird. Empresa Jornallslica "Correio d�. POYO" Lida.
de. Wieder so ein "Politik- ler�uel 10 der Straffreien �aulo: In. Beant�orlung

.1
EUGÊNIO VtTOR SCHMOCKEL

'ISaechelchen"... Zelt zu bekommen, un.'!. el�es an Ih� g�rlchreten . Diretor.Gerente
noch mehr bedauern wir BrIefes, worm elO Sohn

����������

Oie F luuzeou- Trauoedie __ Diejenigen, die es unler· beim Gouverneur 'janio
Anlaesslich der grauen-

lassen sollten trotz Geld· I Quadros fuer seinen ValeJ, Horoskop fuer den OOOO�OOiU1HOO��iUm
haften' Flugzeug-katastro- strafe ihren Titel bis zum ,einen armen �rbeHer, der Rheumatiker - 1958 www
phe vom 16. ds. Mts. in 24. ds. Mts, einzul�ese�, fuer bega.ngenen Diebstahl

Januar: Schmerzen, Februar: ��ijOO�OOOO�
der Naehe von Curitiba, auf welc�e Fol,gen Wir seit von ,BI�lbarren verkl�gt Schmerzen ••• Ja, Rheuma iat

_-------

bei der di.e drei gros&en langem hmgewlesen haben. wurde, rIchtete der pauhs- bartoaeckig ! Wenn nicbt recbt-
.

I

laner Gouverneur folgen- zeitig und gruendlich eingegri!.Staatsmännern, Governeur
" Sond.era_usoabe ;,-. des des Billet an den Arbeit- fen wird, kann das Rheuma sel� Gale Gelegenheit!Jorge Lacerda, Senador Correio do Povo flOdet, O'eber des Diebes' "Lieber De Traeg�r daI ganze Jabr ue-

Nereu Ramos und Federal- wie bekanot am 27. juli eF d Ab' d' B
.

f
ber begl�lteD. Immer muss d�r Verkauft wl"rdO<'· Le b t L I '.. reun. n el er rle Rbeumatlker auf der Hut seinepullerter O er o ea zu Ehren des 82 Jaehrlgen d�s Jungen. Nehmen Sie und jeden neuen Anfall, jeden

Grue�dung�festes von ja- die Bittschrift, mit ihrem Rueckfall sogleich un� ener�isch
ragua do Sul SlélU. Ausser Herzen entgeO'en Ich W'eiss �k.empfen. - Em Mittel,
MI·tarbel·ten dl'e enn ·zel·· -, e • hlerfuer ist Togai l-

. . .

' W .

.- nicht ob sein Vater wirk- Togai - Tablett�n schaffenhch elDgelu�Je�t, anstands- Iich das Blei gestohlen nicht nur' voruebergehend Er.
I�s vero�ffenthcht werden, bat, aber ich- weiss be- leichterung, sonde�n, mildern

�Iuen wir nochmals alle stimmt dass Andere Vieles s�hnell und .gru�ndhch rheuma
'Ihre Annonzen baldmoeg • hl d

.

I h
.

f
tische und glchtlscbe Schmerzen,

I· h f d Q h 'f I
. s.e en ,as vle me r wleg Entzuendungen und Bewegungs·I� st au er uC rI t eltung als dieses und anderes hemmungen. Nebmen Sie daher

elDgeben zu wollen.
t Blei sich aber in' Freiheit vertrauensvoll das klinisch er·

( befj�den und auf grossem' pr�b!e nnd empfohle�e Tog.al. --o--------
, _ . es Wird auch Ihnen Hilfe brln,

AUS DEM STAAT: russ leb�,n. Gruss -- Jamo gen, wie es achon vielen gehol" IU'iOOOOiUiOOOOOOOOQúadros . f!ln bat. In. allen Apoteken und �
Plleuevaler erschlauen ,.... hat Crog.rien erbaeltllch. �OOOO�OO�OO�OO2Z:S

ein Minderjaehriger, in

Joinville, der zur Verteidi
gung seiner Mutter einen
schweren Stampfer ge-'
'brauchte. Es handelt sich
um den beinahe Vierzig
jrehrigen Paul Gatz, wohn·
haft in Annaburg, der dem
Trunke ergeben, seine Frau
und ihren Sohn des reftéren
schwer misshandelte. Beim
letzten Mal wollte der be-

LOKALES

S ç hmut z i U e "pontik" -

erregte begruêndeten Ab
sehen ,in unsere Stadt, und
wir koennen nicht umhin,
die Bhrenhaftigkeit' und
die traditionelle, parteilose
Haltungs des wJ!erdigen
Kirchenvorstandes der ort
lichen Ev� Luth. Kirchen
gemeinde zu verfechten,
jene schmutzige Handlung
zu 'beklagen, womit gewiB
senlose "Politiker" des
PSD durch ein erbaerm
Iiches Angebot versuchten

fuér Reisplantage
b e s t e n s geeignetes
Land in Lagõa Nova
(GuamiraDga). Spott
billig. Zu verhandeln
mit Herrn Edmundo
Lombardie, hierorts.

-

N. 1.023 -fi

Associação Rural

A C h tun g, Grosse Ausstellung I
Der V\rstand der Associação Rural

bittet alle Interessenttln sich baldmoeglichst
auf der hiesigen Geschaeftsstelle des Ver�ins
eintragen zu Jassen, hinsichtlich der Platz
belegung ·zu der aussergewoehnlichen 8ten.
Ausstellung die am 27ten .. Juli zu Ehren des
"UNSER TAG" und der 82jaehrigen Gruend-
1\Dgsfeier von Jaraguá do Sul (25ten. Juli)
auf dem Posto Agro-Pecuário João Cleofas
stattfinden wird. pie, desjaehrige Ausstel

lung, die im zu diesem Zweck gebauten
PaviUon Artur Müller vorgesehen ist, umfasst·
nicht nur die Landwirtschaft im allgemeinen,
sondern auch die 'hiesige und auswaertige
Industrie.

Asthma,
Apo'theke "',Sobulz"

-

DÊR VORSTAND.

Wir werden darauf euf·
merksam gemacht dass
die Tabletten

"Eufin"
der C. ,F. BOBHRINOER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und aUbewaehr
te Asrhma-MitJel, wieder
überall erhaeltJich sind;

JABAGUA DO SUL,

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu d�n geringsten Preisen bedient.
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r

o cachorro saiu para o necrotério do Hospltel.São
terreiro ganindo. Lá fora José, Instaurado inquérito,
estava Paulo Gatz que o menor N, S. foi eppre
então, entrando em casa, seõtàdo ao dr. Juiz da 2a•
pegou de um' machado e 'Vara e em seguida reco

investiu contra a mulher, Ihido em sala especial da
Para defender a mãe o DRP, onde se acha detido.

menor N.S. íntervlu, dan-
' Edital N. 4.416, de 20·6·58

do um empurrão em Pau-
lo. Bste, então, deixando As' hom'enagens d'e'de lado a mulher, avançou EI b '1' I'
furiosamente conrre õ ra- Jaraguá ,do Sul

e" rssi erro, so teiro, Jesús havia concluído continuaram construindo
,la"rador, domiciliado e S

Paz. Vendo-se ameaçado o ermão da Montanha. sôbre a areia. Jesús e

(C cl d residente neste dístzíto, Antes dé
.

de morte, N. S. apoderou- OD uaão a la. p6glDa) n es de despedir a mul- Seus ensinos não entra-
em Itapocuzinho, filho de íd

se -de uma mão de pilão raguáense representado Adolfo Birr e de Luiza
tí äo, comparou os que ram nos planos da obra

que se achava próximo e por tôdas as suas classes, Birr.
ouvirhm e praticavam as gigantesca. Esquecidos

com ela desfechou uma autoridades, numa' de- Suas Palavras ao homem de que a natureza espí-:
violenta pancada na cabeça monstração eloquente dos Ela, brasileira, solteira, prudente que' edificou a ritual do homem reclama

de Paulo, que caiu ao sentimentos religiosos e doméstica, domiciliada e a sua casa sôbre a rocha; algo mais sólido, absolu
solo, ensanguentado. N.S. de solidariedade ao luto residente neste distrito, os que apenas ouviram, tamente estável ínaístí

dlrlgtu-se então á procura que cobriu Santa Cata. em Itapocuzinho, filhade mas não cumpriram, to- mos noserros do passado.
de seu irmão mais velho, rina e o Brasil Ildefonso Corrêa e de ram comparados ao homem I Jesús veio estabelecer

Oswaldo Silva, relatando. A Câmara municipal, Judith Corrêa. insensato que edificou a 8S bases de um mundo

lhe o ocorrido. Voltaram por sua vez, em a sua
(N.l.034 • I) �ua casa sôbre a areia. novo o Reino de Deus

ernbos à resldencle de última sessão de terça- Edital N. 4.417, (je 24-6-58
-

Muito se falou, após a no qual os homens ex-

Paulo s e alí constataram feira, ·revj'renciou de Herrut Ziese e
última guerra, na reCODS· pressem a sua vida reli-

que esre estava morto. maneira especial .e solê- Irenà Dahlke truçäo domundo. Alguns gtosa pelo binômio de

O sr. Oswaldo Silva ne os eméritos homens anos já são decorridos e amor a Deus e amor ao

compareceu á DRP, onde públicos tão trägícamen- Ele, brasileiro,' solteiro, 08 homens entenderam próximo; 'Esta é uma

relatou os fatos, tendo te desaparecidos, através lavrador, domiciliado e, que a obra -de reconstru- questão de raizes mais

comparecido ao local o de um relato da delega.
residente neste distrito, ção consistia no embele- profundas do que o pon-

-

comissário de polícle, que ção representante do em Rio Cêrro, filho de zamento de cidades ar- to a que pode chegar a

deteve o menor e' íez trens- Legislativo nos funerais Alberto Ziese e de Her- ruínadas,noressurgtmen- sondagem dos polítícos
minia Bahr Zíese.

.

t d
.

d t" dportar o cadáver pera o na Capital, e, simulta- o, e parques In us nais e os economistas. Trans-

neamente, através dos Ela, brasileira, solteira, destruidos, na reeonquís- cende os aspeetos mate-
-------------:0:,.----------- necrológios que coube doméstica, domiciliada e ta de fortunas perdidas, riais da vida para atingir

-.

,Gasad.o· com
ao 1°. Secretário, Verea- residente neste distrito, no equilíbrio, Iínanoeíro o .espírítual.
dor, sr. Augusto Sylvio em Rio Cêrro,

.

filha de das nações ou na divisão "Se o Senbo, nio eclilic.,
Prodoehl elaborar" uma. Reinhold Dahlke ,e de do mundo em zonas de í1 casa, em' vio t,.balbam os

peça oratória que, tra- Ida Trapp. ínäuêncía politica e eco- que • eclilicam" é a adver-

5 'm'u'íher
'

çsndo os perfis dos Ines- ..
(N.l.035 - I) nômico. Tudo continuou tência solene da Palavra

,

,�5 quecíveís mortos, calou Edital n. 4,418, de 26.6.58. girando exclusivamente de Deus.
� p'rofu da ib. t em tôrno de interêsses

,
n mÇn e, merecen- Cópl'a de Pro'clamas 'de (F JA) C' 320

d
.'.

d materiais. A despeito das .

. . .

.

alxa' ,

S. PAULO, (V.A.) _I utensflios e até roupas
o 'S mall!. comovI as 'Casamento, recebida do experiências dolorosas, RIO � Janeiro.

A estranha e singular de cama. O Dom Juan, dcongrabtulaçoes o orador, Oficial do Registro Civil o,s homens teimosamente Rev. Rap'hael Zambroll.·
historia do poligamo Age-I conta 64 �os de idade ,��m!ls as bancadas de Estreito.
nor Vicente Fabricas, e se\J� àhtecedentes re. partldá!las�epresentadas
portador dum docuQlell- vélam tratar.se de cri-

no Legislativo, com o seu Josef Holzinger e

to com o nome d�'" Ani- minoso reincidente con- not�vel trabalh� necro· Ingeborg Clara Breher Aplicações das SU'bve
-

baI Sog�a"Pizza foi de. den,ado em São Paulo e lógl�o transcrito nos Ele, 'alemão, soleiro,
'

"

l')çOeS
V�!itsac1Zi pela policia. O Rio de Janeiro por cri- a�al8 da Câmara .Muni- técnico textil, domicilia- às Associações Rurais
.Casanova foi completa- mes de aprovação inde. çlpal. Foram 30 mlD�tos do e residente neste dis-

mente desmascarado. As bita, furto, estelionato
de ,ß.moç�o, de respeIto· trito, filho de Josef Hol· . �IO (SIA) - O Minis- c1ases agrícolas. Brn 1956,

autoridades prenderam curandeirismo. so. sIlênCIO, e não hu- zinger e de Karolina terIO da Agricultura, alra- o Ministério pagou 65

docum�ntos, fotografias. 'Quanto ao número de
mIlham mas enaltecem Geborene Betz. vés da" sua divisão de' milhões de cruzeiros às

mais de uma centena de casamento que atingira a. todos os olhos umede Ela, brasileira, solt�ira, Orçamenlo, vem orientado associações que requere-
, Chios dos nobres compo

as associações 'rurais do ram de acordo com a lei
cartas de amor, e uma são 6, o primeiro realizado '

-

auxiliar de escritório, P •

relação de nomes femi- em 1932, possivelmente �entes �o �OS80 Legisla. domi'ciliada e residente
alS na ilplicação das sub· as exigências estabeleci-

ninos que atestavam con. o último este ano. Torna- tIvo,. ,��lDgldos em sua no Estreito, filha de José
venções orçamentárias das, Bm 1967, tais sub

junturas. ram-se suas esposas sens�blbdade, .

em seqs Dreher '

e de Gisela
destinadas pelo Congresso venções totalizaram mais

Também foram apre- Francisca, Maria, Nilza', s�ntlmentos crl�tão.s, ma- Dreher.·
Nacional àquelas entida- de 168 milhões de cruzei-

endidas 17 cautelas de Leonor e Laura. Nilza n�f�stados depOls, mcon· (N. 1.042 _ I) I
des representativas. das ros. Bm ambos os exer-

h d
. d�clonalmente através cicios, os pagamentos in-

.pen oras e aliança, re- foi quem denunciou-o a I d' b·
' 'E para que chegue ao co I

.

d d d
lógios, jóias bem como poliCia.

os a, raços ao orador c ulram atrasa os e ois
.

' que soube, com eloquen ohecimento de todos,mandei·

�
----. e três anos anteriores.

cia e sinceridade, tradu- passar o presente edital que I
Cêrca de 700 entidades

zir os sentimentos do será publicado pela impren- M U O A S 'são, anualmente, bénefi-

Comunidade fuuuélica lulh. 8arra do 'KI·O CArro L�gislativo. congraçado sa e em cartório onde será ciais, de um total de mais.
U U I; ante a infausta tragédia atixado dUlante I) dias. Si de 1.400 existenres.

To-mbola que abalou Santa Cata, alguem souber de algum im· I I Bncarregado da Equipe
rina e o Brasil pedimento acuse-"o para o' de. Subenções da Divisão

rins legaif,.
.

Fruiifel'as e de Or�lImenlo já estêve
AUREA MÜLLER GRUBBA Ornamentais

em várLos Estados, onde
OtlCÚl1

� constatou que numerosas

a�sociações rurais estão
ainda em fase de instala-

Laranjeiras, Pe-'

I ção e someore agora, me-
ceglIeiroß, Ka- lhor crientadas, inclusive
kiseiros, . Maci- na �plicaçãQ das subven-
eiras, Jabotica- çõe�, começam ii captar
beiras, etc. Ró- '

f'
terras especiais pa- O h

maJ\)r con lança dos pro-
sei ras, a lias, .

d,utores rurais. estes, de
ra plantação de arroz, Camélia�, Co- receios que precisam ser
situadas em Lagõa niferas, Palmei- .

afastados, para o fortale-
,Nova (GUaramiran· ras, etc., etc. ' cimento da organização
ga). Pechincha:Tratar" .,. da classe agrícola. Muitos
com, Bdmundo Lom- ::>eçam Catálo- agricultores evitam o im-

bardi" nesta cidade.
.

go Ilustrado põsto de ronda. Daí a ne-

N, 1023 _ II r
cessidade de um trabalho

o====::;::;:::=--=?=:;::::=:::::::::==:::::::::.:::::::::::=::::::=:::�::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::==�:::::::::::::::::� Leopoldo Seidel, amplo de esclarecimento,

'I
.

A V I SO·
ii 1 ...------------1

Córupä sobretudó da parte dos

1IIIri (- "SII' - líderes ruralistas e dos

Campanha de técnicos do extensão.
I II Educação ------,----------'--------

II II 1:"1
ii . � Diretoria da Oomunidade Evangélica de Rio da Luz I,

.

III
s;, oreslal o===--::::::r.=�=:::::==::.;..-::::::=::::::::.-:::..,,::::;=:::::::::::::::=�'

II aVIsa aos mteressadps que .�rocederá uma reorganização no cemitério r O Serviço Florestal liE�II •• It••e •• UI e 11111- - II,!II' da mesma, devendo os famIliares dos mortos antigos reedificarem os ii atend8l"á 8 todos os

;1 túmulos caídos, pondo'os em alinhamento..' ri
interessados em assUD- Á II

_ II Se os mesmos nio reedificarem os túmulos arruinados até ii
.

!��c�����na���toc�x:.iI
- JARAGU DO SUL....,.

, II

.n. fim de outubro do corrente ano, a Direlorla ordenara ii demoHção dos meslIOs III parte referente a con- fi Medicamentos e Perfuma�ias II

III
A mesma Diretoria proibe o levantamento de um nov� II

Bulma, como para 11 II

1'1'
túmulo, sem prévia licença do Presidente. .

II obtenção de mudas e j'
.

Símbolo de Honestidade !i '

(sementes.
II -

Oonfiança e Presteza ii
ii ' ass.) Alberto Meier II Para, melhores escla. fi ii

II (N. gQ7 • 6 m.) , Presidente II recimentos consulte o EEi,1 A que melhor lhe atende - II

�-:---.-.-- ......---...----- --_-_-_ ...--... J ,"Acorclo Florestal". '

e pelos menores preços II
..

�_
•••-- -.--------- _._---

..
- -==--==:::=�::::::==:::::=:::=:.-:=:::::::c::� � -_...:._------.---.--- jj

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

Iolnvllle, 23 (Do Cerreep.
- l m p r e s s l o n.e n t e
tragédia desfez sábado
último um lar humilde, on
de por cause . do genio
truculento do chefe 'da
familia desde há muito
reinavam desharmonía e

desaésocego.
O fato ocorreu na resl

dencia de Pé!ulo Gatz, de
38 anos de idade e que
morava na localidade de
Anaburgo, em companhia
de Ana de ,Freitas, com

quem vivia amasiado há
vários anos e com um Il
lho desta, N. S.,

,

de 17
anos de idade. Homem
violento, Paulo Gatz mal
tratava fisicamente tanto

•

a companheira quanto seu

filho.
'

N. S. foi a mandado-de
sua mãe verificar um rui
do que ocorrera na cozi
nha, onde num fogão bai
xo estava ao fogo uma

panela com rouctnho. Ali
chegando, viu o rapaz que
o cachorro da casa tinha
virado' a panela. Bateu
earão no animal "com o

chapéo, para enxota-lo e

Registro Civil

--------------------1Aur.ea Müller Grubba;Oticíal
-,

COrT1unica.ção
do R e gis t r o Civil do, ..
I(I. Distrito da Comarca Ja· " A Empresa Sul Brasileira de Eletríoi-
raguá do Sul� Estado, de dade comunica para os devidos fins e eleitos

!Santa Catanna, Brasil.
que o sr. JOHANN W. THOMANN d

.

f,ªz saber que comparece. � 'A _ e.IXOU
ram no cartório exibindo os �

de ser seu empregado d_esde 26 de abril de

documentos exigidos pela lei
�

1956. _

,

afim de s�a�:r��!�arem �a�a �� ��b��J
O Perigo das Bases Falsas

\

Defendendo a mãe
matou a pauladas o padrasto

, ."
\

Oscar Birr e

Emilia Corrêa

Proibição·
A todos os premiados constantes dos bi·

Ihétes abaixo, solicitamos a fineza retirem Efeus
prêmios no Pôsto Weege (Rio Cêrro), mediante
apresentação do respectivo talão da tômbola:
1. Prêmio nr. 196 11. Prêmio nr. 1334
2� « nr. 1103 12.« nr. 121
3. (It Ilr.. 608 13� c nr. 1217
4. « nr. 1200 14. c Dr. 366
5. c nr: 289 16. c nr. 1440,_
6. « nr. 1169 .16.« nr. 2218
7. c nr. 2311 , 17.« Dr. 971
8. « nr. 366 18. c Dr. 259
9. c nF. 899 19. -' c Dr. 383
10. c nr.' 2039 20. c

.

nr. 1301
(N. 1038 � I)

Proibo terminanteinen
te" ao sr.. Thoma.z Klug
soltar ,sua criação em

meus terrenos, responsa
bilizando'o por tudo
quanto venha ocorrer em

flagrante désrespeUo a

esta proibição.
MaSS8l'3nduba, junho

de 1958.
'(Ass,) PBDRO OBSSBR

(N. 1.027 • II)

Ótima Jportunidade
VENDEM-SE'
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delis Wolf. Ö vereador, sr. Erich Batista, atendendo ;p:;===========;==============';"==
uma sugestão do vereador sr. João Jose ßertolí, pro-

Ata da Sessão do dia a de Junho de 1958. ��:Ias�o��ri����s��r�m: ::��Ii:� ��� ���ad::�;ri���
Aos três dlas do mês de junho do ano de mil de um local condizente á construção da nova Esco

novecenros e cinquenta e oito, nê! ôala de Sessões, Ia. A Presldêneía; em face das controvérsias surgl
Bdificio da Prefeitura Municipal, reuniram-se os ve- das, suspendeu a discussão do proleto-leí em pauta,
readores srs. João LÚCio da. Cosra, Augusto Sylvio incumbindo a Comissão de Educação de um novo e

Prodoehl, Francisco Modrock, Fidelis
. Wolf. Jose mais eusctnro estudo a respeito. Prossegindo,. foi

Pasqualini, Mário Nicolini, João Jose Bertoli, Erich lido o projeto-lei nr. 1, que cria Escalas Padrões do
Batista e Durval MarcaUo. Presidência: João Lücío Funcionalismo Municipal, inclusive o competente
da Costa; Secretaria: Augusto Sylvio Prodoehl e Parecer da Comissão de Financas, aprovado por
Freuetsec Modrock. Lida a ata da sessão anterior, unenlmldade.X) vereador, sr. Jose Pasquallnl, ventilou
foi aprovada sern emendas. EXPBDIBNTE: cöpía novamente a sua proposta havida no exercfcio ante
da lel nr. '10 e Lei nr..11: idem ofícios expedidos rior, quanto ao aumento dos subsídios do Prefeito

· nr. 274, 273, 271, 270 e 269/68. Mensagem á Assem Municipal, não sendo o assunto discutido. O verea

bleia Legislativa do sr. Govercador do. Estado reíe- dor sr. Erich Batista, sugeriu o aumento de um mo

renre contas pagas aos Municípios. O vereador sr. torísra que presta serviço de tratorista, sendo escle
Jose Pasqualini refertuse ii publicação oficial da, recido pela Presidência que o proleto-lél em pauta,
Prefeitura referente vários melhoramentos procedidos, cujo parecer fôrà aprovado, não tratava de aumento
em Corupá. conserto de estrada, construção de boel de vencimentos mas simplesmente da criação de Es
ros. Manifestando sua surpresa diante de tais obras, calas Padrões do funcionalismo municipal,' parecer
que analizou com cencrsmo, prometeu constatar in êsse aprovado em la. dlsçuseêo.' Lido o parecer da
loco' aquêles trabalhos pera então retr roar sôbre o Comissão de Finanças sobre o Proleto-Ieí nr.... que
assunto. Prosseguindo criticou severamente a falfa concede credito especial de Cr$ 2.277.879,70 (? ?),
de água no Edifício da Prefeitura, impedindo o seu aprovado srn la. discussão. O vereador sr, Mário

·

QSO quer nas pias como nas instalações sanitárias, Nicolini focalizou' o pésstmo estado da Estrada de
o que depunha contra o asseiQl as normas de higl Três Rios do Norte. cujas condições vinham causan

ene, .compromerendo bastante a edilidade munlclpal. do sério reclamos de seus moradores, sugerindo en

O vereador, er. João Jose ßertolí discorreu sobre o trasse a Presidencia em ententímenro com o sr. Pre·
Serviço de- Malária em Retorcida, com a morte de Municipal pare urgente reparo daquela via' púplica.
cujo encarregado o serviço de malária ficou acéfalo, No mesmo sentido se manifestou o vereador, sr, João
agravado por vários casos de malária lá ocorridos losé Bertoli referente à situação da Bstrada lrapocü-
Apelou á Presldêncta fôssem tomadas es devidas Hansa, cuja, ponte oferece os maís eérlos perigos ao

"

. - A caçada está presente,
providências a fim de que a aludida vaga, em Retor trânsito, inclusive vários trechos da própria estrada' vivend,o nos corações.

cida, fôsse preenchida com' urgência, esclarecendo a que necessitavam de urgentes reformas. O vereador,
-. - _.E a mata, constantemente,

Presidência, por sua vez, que oe mesmos percalços sr, jose Pasquallnl, abordou o seu requerimento sôo
dá-nos novas emoções.

-

ocorrem na löcalldade de Itapocuzínho, desprovida bre o início do calçamento em -Corupã e solicitou
Tudo isto, articulado"

de um guarda sanitário. Sugeriu o vereador, er. Dur da -Prestdêncle lhe informasse .quais as providências �,d�if!�t:r� ���i:::�dO,
val Mercarro fôsse a reclamação encaminhada ao sr �0!ll�das pelo, Executivo, de vez que, igijora .qúél1guer
Governador do Estado, mas retirou sua proposte em IniCIO daquelas obras. Respondeu.a Presrdêncta. que,

.

, vai por certo perguntar: "

face do esclarecimento prestado pelo .1°. ôecrerérío, levava em considera'ção ,Sls . indicélç(ies dos srs •. Ve.
" � Porque é que 'um velho,âlquebrado,

'de que rel serviço estava subordinado dlrétemenre ao readores e entraria imediatamente em entendimento- I ,� __

jamais deixou de caçar? '-

ao Serviço Nacional de Malária, sugerindo se, ence- c�r:n o sr. Prefeito MuniclpaL -'0 '_vere,afi.or, )11. Sicre" ,.
.;.;.; Eis a minha ópinião:'

min�a�se o assunto através do Posto do Serviço de tarte, congretulou-se com o 'Leglsleüvo, e, em espe- melh<;>r que iudo, talvez�,
Malaria. de Joinville, o que foi aceito por unanimida- dai, com./o sr. Mário Nicolini e demais 'senhores

é a doce. recordação
",

de. O vereador, sr. Mário Nicolini, abordou o pro- inclusive com CI Direto.ria <tá 'Sociedade Agrícola
-

daquilo q,ue lJ; gente fez.

blema do Centro de Pu�riculiura, cujo edifjcio se Valo do Itapocuzinho pelor véjliC}so -a�xílio' conseguP •

,encontra !nacabado, �ugerindo se telegrafasse à C�- do do dinâmico Go�'ernador' Jorge J..ace rda' atra'vés /Í'---...----..---.-- ...-.--...---.....--.,N--.---.-...--...-�
sa da Criança, em Porto Alegre, para obtenção de do sr. dr. Mário ßrusa, . digníssimo. Secretário de r·--·---·------=---···-

..

·-·----------·--·�,I
um auxílio a fim de se, concluir a referida constru·, Agricultura, no' valor de Cr$ 250.000,00, pará' aquela II Associaqão Rural ti
ção, tendo sido 'secundado pelo Vice-Presidente, ve útil entidade rurícula de Itapocuzinho, propondo, no ii - . c:

reador sr. Fi�élis _Wolf que, explanando pormenorh que foi atendido por unanimidade, 11m pfício congra- ii Ate�ção, Lavradores e Criadores! ,1,.1zadamente a questão, leu 'um telegrama. de sua au tulatório àquela Diretoria, ao Governador do Estado. I,
:twta,'apr-evado 'pela-Cé\sa,,,pa,ra ser euvi�do àquele e ao ��r. �ecretório de Agricultur�. Na.da ma.is baven- II A As�ocíação 'R:u.ra.l de Jaraguá do Sul' Il
endereço, oa capilat gaúcha. Prosseguinóõt":o 'orador do a tratar, e-como nh.guem mais qU1ZQS�Jazer,uso ii rea�izará hp próximo .do dia 27 de Julho, II
JocalTzou também a repercussão causada pela decio d�· palavra, o sr. Presidente declarou encerrada a: I -em �h..omenªgem ao "DIa do Colono" (dia !5) . Il

são do Juizo da Comarca, negando o Mandado de s!ssão,. convocandõ- os srs. vereadore.s' 'para o pró- ii a sua �xtJ.'aordinária 8a. Expo�icão A-gro:- li
· SeJgurança interpretado contra a execução da Lei no. Xlmo dia 10 do-corrente, com a segulDte Ordelll do II Avi.cola-In<iustrial, e .pede aos mteressadó_s II
39; Impo,sto de Indústrias e Profissões, e submeteu á Dia: Trabalho das Comissões. Não compareceram à, n' se lDSCreVerE'm o malS breye possivel a fim II
apreciação do Plenário a expedição de ·um ofício presente ses&ão .os vereadores, sr. Railpundo· ·Em· II ,

d
..
e se reservar.o esp�ço dls�oniv.el _nos vá- II

cón'gratulatório a ser encaminhado 'ao MM.' Juiz de mendoerfer e Martim Jos� Hauck. Sala de sessães" ,I rIOS stands._ A ms�rI.ç80 é feIta dIàrIalPente li

'Direito, dr. Ayres Gama Ferreira de Melo, no que 3 de junho de 1958. (a5�.) João' Lúcio da Costa, ii na séde da' ASSOCIação Rural. II
foi secundado pelo vereador 10. Secretário, propondo Presi�ente; Augusto Sylvio. Pr,?doebl, to. Secretário; II A Diretoria ' li
fôsse identico ofício de congratul'ações enviado tam. FranCiSCO Mo<troc!{. 2°. Secretario. li,'"· .

. 11
bém ao advogado·defensor da causa, dr.Arquimedes' '\;:::::::;;;:=:::::::::=::::::=::::::::::=:::::::::=::::::--::::::::.�::::::::::::::::::::::::::::::?
Dantas. O vereador, sr. Durval Marcatro, em nome .----------------"""""'--,--
da 'bancada do PSD, congratulou se com a proposi -

ção do vereador' Vice-Presidente, solidariezando-se
com aquele ofício ao' MM. Juiz da Comarca contra
as firmas interpretllDtes do aludido Mandado de 'Se
gurança. O vereador, sr. Jose Pasqualini congratu·
lou-se com as proposições apresentadas e aprovadas,
quanto GO telegrama a ser enviado à Casa da Crian
ça, .em Pôrto Alegre" bem como os ofícios acima
aludidos. Com a palavra, o vereador 2°. Secretário,
sr. Francisco Mocrock, levou ao conhecimento do

IPlenário a grave situação causada! pela cons.trução
d� uma residência particular à rlJa Cabo Harry Ha·
dhch, em flagrante desrespeito ao alinhameriro na·

quela rua, provocando não só sedos; aborredm�Qfps. -------_-_---------------,
...

a oulros moradores no impedimento da passagem =----------------------.-.-----.--.---.... -

.

livre, mas desagradáveis questiúnculas entre os alu..

didos moradores, fato
.

êste de pleno conhecimento
do Executivo Municipal, conforme se manifestaram
a respeito os vereadores srs. Fidélis WoWe

-

Durval
Marcaflo, havendo ê�te esclarecido que a construção I Vermitugo suave e de pronto
da aludida casa ocorrêra antes do delinéameuto da-' eteito Dispensa purgante e dteta!
quela,...'rua, acresCentando, ainda, que a Prefeitura iria SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-
doar um terreno para a remöção daquela' residência ,

ME o n, l� 2, 3 e 4 .

para harmoniosa solução do caso. ORDBM DO DIA: Proteja a saúde de seus tilhos e a lIua própria!
Lido o parecer da Comissão de Educação reI. ao Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Projeto-Lei nO. 14, que cria nova Escola e novo caro remédios'
go de professor, manifestou se ao vereador, vice·pre- ,... Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEm!
sidente, sr. Pidelis Wolf, dizendo que, á pedido de

.

MIIAICOBA para o seu ·tilhinho.
·

vários moradores daqueia localidade, .jaraguá-Gari- E um produto dos Laboratórios Minancora
baldi, receia-se, com justiça, venha essa nova Bsco- - J O I N V I L L E -

Ia prejudicar a já existente em relação á pouca dis·
tancia que separaria dois estabois elecimentos de En·

1!!-�...
�

....
-

...,.__......iJII.-_-I!J-_-.......sino. Concluindo, propos fôsse a discussção desse II _...._ _

projeto·lei adiado, no que anuiu a Presidência, de I
- - - - - -

volvendo (j processo á Comissã9 de Bducação para, Ur . Murt·llo Barreto' da A di._in 1Q<:0, inteiror-se da sUuação e opinar nõVameDle I
•

. leV8 D,·.
a r(>speifo'. O vereador, sr. Jose Pasqualini,'membro _

" t

da aludida Comissão e signatário do parecer sus-
1

I ADVOOADO' '1' .

penso de disbússã9,' solicitou, 00 que foi atendido, a I _ _'
leitura do projeto-lei de aútoria do Executivo refere· i !
cente' a ,criação dessa Escola, digo do ofício que o I

Escritóri.o l.10 predio (A -ComerclaI LIda)
I
•

acompanha" no qual cgpsta a distância �e .7 qu.i1ó- i RuaMarechal Deodoro da Fonseca No. 122. 1

•
, metros da Escola atudP sm"Oaribaldi para o loc.al a I l' _

. Israguá do Sul -,.. , !
Is!r cdons�r4uido ;)0ó' novQ .e�tadbelecimlento ded ensinoF, e

.

__ __ __

.

__ __ __ __ ,._ ",""
__ __

nao e u· qUn' metros Clra os pe a verea or sr. i·

Câmara Municipal

Nova remessa' do famoso romance de
Augusto Sylvio -

4õ'O ENGENHEIRO MISAEL"

acaba de receber a Livraria Gráfica Ave-.
nida, onde também se encontra agora õ novo
lançamento da mesma Editora

"COLÔNIA NOV� ESPERANÇA"
de Heinz Ribau. Dois lançamentos, dois suces·

.

sos, da "Edição Colon", Livros de Qualidade.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeORA·

- - - -- - - -

••• e.,••ORII �.

PRE-DILEÇÓES
Ruy Baptista

O que é melhor na caçada?
A espera, que angustia?
A viagem? Numa pousada?
A tarde? O romper do dia?

. A espingarda "comedeira"?
O pio de u'a maouca ?
O veado na carreira?
A "boia" do mestre-ouea"?
O raneho ? A companhia?
O tendal? A solidão?
O toque da .oaehorrada ?
As manhas .de um ehororö ?
A furna do catetu?
As águas de uma nascente?
A farofa com inhambu? /'

A ausência de uma serpente?
Uma choça na catana?
Uma trilha frequentada?
O rastozía suçuarana ?
Uma grata enfruteirada?
A chegada do ja6 ?
Uma rêde de oípö ?
Um bugio? Uma guariba ?

.. A sombra de uma bícuiba ?

/

VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS
LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES
TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANELETAS

. Vi�P89a.ia Japaguá
.

,

de Steffens & Hille

A única da cidade F�ÇAM UMA VISiTA

Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul

, \

Dr• Francisco Antonio Piccione
M::IJeu:m:co

Cirurgia ,Gerai de adultos e criançal5 CI1--
.

nica Geral - Partos - Ope1.-ações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especlà.lls.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs. .

.

co H. lJ[J P .A - SAN�A CAlrA.--H.INA

Fernando A. Springmàlln-I
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé

�.
dicas da Universidade do Distrito Federal.

CUnlca Médica - Cirurgia Geral - Partos
• Consultório e Residência: Rua Preso Epi.

tácio Pessôa n. '206 \ex"l'esiden,cia de dr.
Alvaro Batalha).

"

Consultas: Das,9 ás 12 e das. 15 as 18 hs.
1_ '11_11'_ lá__ .11'_ ur_ ida _ "', _'I _'_ 1I1 ..; .... .;. .. 1- I'

I - Atende chamados de Aia· e a nõit� -'-: I
.==:.._ .. '_IUI_III _111_ J 1_'11 _111_111_ .. .a _, .I_.=-::_
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TROUXAS •••

Do "Conto" do Dinheiro Falso
Lesados Três Colonos em QuarentaMil Cruzeiros
Joinville, (Do Corresp.) I nheiro de que pudessem

- Heinz Kogler, Carlos dispor êles, depois de
Osatír e OUo Hosselmir, feUa a falsiüoação, lhes
lavradores residentes ne devolveriam' o dobro ou

Ioeal denominado Morro o triplo da quantidade
Cortado, apreasntaram que cada um entregaase.
queixa na polícia centra Acreditando no neg6cio
dois índíviduos desconhe- da China, Heiuz, Carlos
cidos, pelos 'quaíe foram e OUo entregaram aos
lesados em quarenta mil sabidos vinte mil, dez
cruzeiros. Contaram êles mil e dez mil oruzeiros.
,que em fins da semana respectivamente. De posse
passada apareceram na- do. dinheiro, os esperta
quela localidade, em Ihões disseram que iam
automöeel, os dois viga, agora ,ali parto para
ristas, os quaís, exibindo "produzir" as cédulas e,
retangulos de papal e vl- tomando, Q automõvel.]
dros de preparados quí- 'afastaram-se" do local,
micos, disseram que ,com não reaparecendo até

• 'aquilo podiam falsificar hoie, naturalmente. A po
dinheiro e que-se os quei- Iíeia p r o c u r a Inden
xosos lhes dessem o di-- tífícä-Ios,

Catolicismo, em Marcha
Contra ódios e paixões, partidárias a'

Igreja Católica

Jleferindo-se ao papel preponderante desem
penhado pela Igreja nos grandes debates dos
problemas do nosso tempo, o deputado Geraldo
Mascarenhas reíeríu-se recentemente na Cãmara

Federal á ação do ca-:
tolíctamo, e elogiou os

apelos perrtöncos que Ise sucedem dos seus

ilustres sacerdotes, no I
sentido de que o Brasil
se afaste das contradi
ções dos ódios e das
paixões pãrtidárias.
A Igreja C a t ó I i c a,

acrescentou o deputado
federal, está também
empenhada na exísren
cia de condições capa
zes de proplclar à hu
rrianldade uma vida me

lhor, sem as misérias
que humilham, anlqullam
e revoltam. O homem,
para ser bom, precisa
estar ao abrigo das tn-:
certezas ,e das ciladas
crueis do destino que

muitas vezes o afastam do caminho do bem e' da
virtude. E, eo conclulr o seu discurso, leu a

pastoral assinada' na cidade de Pastos pelos bispos
dd Província Eclesiástica de Belo Horizonte, e na

qual são passados em
- revista os diversos pro

blemas do ' momento, e é fixada a orientação a

ser seguida pelos fieis.

Prêmio: ao Mérito
"Correio do' Povo" JóveDl Jaraguàense

consagrado
De grande significa

ção' cultural e literário
,foi o Concurso de Ora
tória promovido e orga
nizado pelo Centro Cul
tural Cruz e Souza, ane-Ixo ao Colégio Bom Je
sus' de Joinville, dia 14
do mês, no Palácio' de
Esportes. Sua finalidade
é aperfeiçoar os íntelec-

_

tos, aumentar os conhe-
cimentos, despertar o n===='='=================

in�!:�;: ��lO;.�����aD' � RE'GIS/TO POLICIALtes dêste Concurso, con-
.

-

quistou o primeiro lugar
'

_-
o jovem Políbío A. Braga
de Jaraguá do- Sul, filho Bicicleta,_, roubada I ,Desordena.,do SI'. Lauro Braga, ab- O P d G I
negado funcionário do Apresentou queixa na 1

sr. e ro ar.cl�, na-

Minl'stérl'o do Agrtcultu- DAP o sr. Ervino Bnke petor de Quarrelrão de

h
' .' Retorcida denunciou os

ra e nosso _ partícular por aver desapargclde de 'indivíduos Waldemar e
amigo, aos quaís cum- sua', residência, sua blcl- Arno Trenfini por desor
primentamos, pai e filho, e1eta marca Centrum, qua- deos provocadas,

.

em es·
conquistando êste prêmio dro 272058, placa 3.178. tado de embriagues, 'na-'
um jovem 'jaraguàense quela localidade.
para orgulho de n08sa Agressão
terra.

!!ll1l1_1IIII__m'..IIEIIEII"_!iII''''EIIEI:IlE!!!II.1 I. i ! iaEllIEII. Queixou - se ' na DAP
'\

I'
contra João Zair, o Inspe-

Fl!Jbrl!J-s (Sezões, - M,alárias, tor de Quarteirão de Gro-

,.., � !mpalpdIslp-O. ta Funda, sr. Adolfo
Maleitas, TremedeIra· Schneider, por haver sido

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM �

_ agredido por aquêle.

"Capsula� Antise�onicas � I Menor desaparecida
- Mlnancora Esteve na DAP o sr.

Em Todas as Boas Farmácias ·1"' Erich, Schulz, comunican-
.

' , , , , - do haver abandonada a

É um produt� dps Laboratórios MINANCORA I casa, paterna, tomando
"

rumo ignorado, sua filha
- Joinvillé - Sta. Catarina -

menor .Elti, de 15 anos

---'_I_íll.1' !!--r. RI.1ii ".. 'rll de idade.
-

A partir désta edí
ção, "Correio do Povo"
passará a c i r c u Ia r
normalmente aos sá
bados e não maís aos

domingos, atendendo
desta maneira a eons
tentes pedidos de anun
ciantes que agora po
'derão inserir seus

anúncios de- interêsse
local, proporcionando
uma publicidade ante
�ipada, destinada aos

domingos subsequen
tes, o que se tornava
Impossível com as

nossas edições domi
nicais.
Com o presente nú

mero, outrossim .. redu
zimos as nossas pági.
nas, preparando - nos

para a edição especial
em homenagem ao 82°,
aniversário da funda
ção de Jaraguá do Sul,
dia 25 de julho de 1958.

A Gerência e Redação.
"Ameaça de Morte"
Sob ê.ste Utulo divulga

mos em a edição anterior,
nesta coluna policiar, a

queixa registrada na DAP
do sr. Adolfo Belestieri
contra o sr. Carlos Reinke,
em que êste se dizia
ameaçado de

-----

morte pelo
primeiro. Ambos os cida
dãos estiveram em a nos·
sa redlldão, déclarando
haverern·se reconciliado,
em perfeifá' amizade, pelo
que justo se torna divul·
guemos o fato para satis-
fação geral.

'

•
L

COITRA CISJA.
QUEDA DOS CI

BElOS I DEMAIS

AUCÇOU DO I!

COURO CABElUDb.
T6NICO CAPlLAR

POR E XC El Ê N C I A

Numa barbearia um oavalheiro aguarda
a vez. Enquanto isso folheia uma tev,ista e

depara eom o anúncio "Sugestões Tavares
para Vooê". ',' O oompanheíro ao lado aoom

panha a revista e pergunta: À propösíto,
como vai o "eterno"? - O primeiro, ainda
entusiasmado com rel6gios, sapatos e bolsas,
responde: Em fenomenal-liquidação. Que
gente, hein I? , ,,'

Já repararam como o nível das ruas
baixou? Pois é. Para mantê-las menos es
buracadas mandam raspá-las pela máquina.
Macadame que é bom, não, vem. S6 barro
argiloso. Assim, do jeito como vai, daqui a
dez anos haja escadas para dentro de casa.

Aliás, tudo está sendo bem pensado. Serve
para desviar o curso do Itapoeú, si a' ponte
não sair. Ou teremos também a nossa veneza
-- A Veneza Jaraguàense. E, ao envez de
automõveís, vamos usar gôndolas.

I

A falta de crédito por parte da Prefei
tura é tão grande, mas tão grande mesmo,
que basta alguém ser convidado (11 coisa agora
é assim) para vender materiais ou prestar
serviços, o interessado logo responde: Bem,
o sinhô sabe n'ö, seu Perfeito, eu tombem
perciso vivê. S6 si fõr com o aval de vosmecê I
"Até o mês' iuníno influi, 6ra salve com al
gumas bombinhas de parede I

A coluna "Vozes da cidade" da semana

passada levantou a, mais justa repulsa por
parte dos homens de bem. Então a eorrup-

- ção eleitoral do P.S.D. já chegou até ao, qUE!
há de maís- sagrado, a Igreja? Santo Deus
como andamos mal acompanhados em Jara
guã. Si querem dar alguma coisa às entida
des e instituições dêem com o coração. Não
ponham vestes de cordeiro, porque os dentes
e o cheiro do lobo mau, ainda -assim, se fa
zem sentir. Alhures criam-se comíssões par
lamentares de inquerito contra a corrupção.
Aqui o povo mesmo combate por seus m6dos
essa pouca _ vergonha. Diz-se que

, o "eterno" (não é o presidente) vai tentar
um desmentido, diante da surpresa e -do äto
vergonhoso em que foram apanhados. Ouí
dado doutor, com o que vai fazer. Não vamos
aumentar o sofrimento do velho presidente
e o mal que causaram, à coletividade que é
irreparável. Aqemsis, não oonvem implioar
mais os infelizes intermedíãríos. E mais uma

vez, si os Ministérios são generosos e o PSD
o intermediário,

'

dêem e dístríbuam com o'
coração. Não esperem recompensa. Inda mais
dessas de perverter as insütuíçõea religiosas.
Por favor! Vamo:S praticar, vamos manter-o
ditado de "quem "dä aos pobres, 'empresta a,
Deus",

'

f

Vocês que passam pela ponte Abdon
Batista já viram e notaram como ela bálança ?'
Diz-se que obedece a um princípio fisico,
Qual o que! Está pOdre mesmo. Os esteios
de madeira ciue sustem o telhado de, zinoo
caem um por um. Muitos dias são passados
e nem um sinal de reparo. Assim já foi com
a ponte da Barra do Ri9 Cêrro. Qualquer
dia (não gostamos de v___atioinar c,oisas triste-s)
pode aconteoer' delsgraç l. Não acreditam?
Pois dê"m uma voltinha e contem oS esteios
qU,e faltam. Quanto desleixo com as, coiiks
públicas! E a téla de arame, proposta pelo
vereador Augusto Sylvio? Ah t isso é indica
ção da U.D.N. - Não. poder ser. Moraram
porque a ponte não é, reparada?

D. ARAQUE

1P=============;:;a,.
PARA FERIDAS,� j
'E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E t R A 'S ,

E'SPINHAS, ETC.
�..==============:g�

Lavando com Sabão- (Marca B8gt�tra�a)
, .'

Virgem Especi�lidade
, ,

da CllAe WEIlIEt liN1INUSIIRlIAl • 'JonnvHle
Recomenda-se para hospitafs; colégios etc., pela sua qualidade da�infectante.

s�ßÄ���RCt� :
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