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ROMA - Finalmente o

Ano XXXIX JARAGUÂ DO ,SUL (Santa Catarina), Sábado, 1°. de novembro de 1958 Sacro Colégio chegou a

�!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!�!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!�!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!'''Ó!!�!!!!!!l!!��!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!�!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!l!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! uma decisão sábia e íus
re na escolha do novo

AGRfl\7A-5E 'a situCi�ãoRevive a ��r�.���t·;;':;;,
, y, rr. '

dk d 1953
uma semane de. confer�iJ-

Nova .onda d� 'carestia desespera o pov,o .Lrage la" e, ",' ��:voç�J��p��a ac:r����,
.

Câ
. " da' Fábrí 'de do Sumo P..,.Qntifice.Em consequência 'das dústria, estão sendo- cri-I to, em consequencia o Repercute na mara o reInICIO nca oe A escolha recaIU .ua

novas disposições oam- ticadas pela lavoura. Não pão sofrerá aumento de Pólvora' --- Procedem as denúncias? - Dolo- pessoa do Cardeal Ange.bíaís e das reduzidas resolverão o problema cinco oruzeíros em qui- rosas recordações da pavorosa explosão,. faz. I�, Giuseppe RoncaUi,. pa-
catas de .divisas, os pre- 'do café, cujas exporta- lo. provisóriamente, pois cinco anos rrrerce de Veneza, um dos
Ç08 dos artigos de Natal ções continuam caindo. já está anunciada outra

'. ' "mais desrecedos dlplo-serão êste ano muito
-x-

alta maíor.. assim como A data 6 de novembro ga�hos, e' provocando matas do Vaticano, e quemais caros, informam do outros produtos, .fartnha, de 19M entrou na his.. grItos .d.e desespero ,de surgiu, a última hora, co-Rio. I A população está es- doces. massas etc. Fré· tória de Jaraguá do Sul, 36 famlbas de operárIOS .mo candidato de concilia-
Comerciantes que com- tarreeída ante a onda de tes rodoviários já foram repercutiu por todo o brntalmente roubados de cão já que havia decisões

oareceram ao leilão de aumentos surgidos, após aumentados eI_D 30 por, Estado e na Nação, como seus chefes, e irmãos. ent;e' os príncipes dadivisas organizado pela o pleito de õ de outubro, cento e ·os oníbus tam-' sendo a
.

maior, tragédia E!s que agora é re�- Igreja Católica. A eleiçãoSUMOC para a importa. noticiam de Pôrto Ale- bém sofreram alta
.. Os que enlutou a nossa ter- sucItada aquela tragédIa do Cardeal Roncalli para

ção 'dos chamados artí- gre. A COAP reúne-se produtos farmaceuticos ra. Dez mortos e 8 feri- através do vereador Dr. sucedei' o Pio' XII foi re
gos de Natal, não escoa- diàriamente em sessões sofreram, majoração de dos, além de, �v}lltados Murillo Barreto de Aze- cebída nos cfrculos reli
dem seu desapontamento. extraordínärlas com o 80.por cento. Oombustí- prejuísoa ma�e.rlals, foi o vedo que, na Câmara, giosos ele todo o mundo
Acham que, nessa mar- fim único de autorizar veis �m 30. po� cento. balanço verIfICado na- requereu f�sse constata- com .e maior simpatia,

oha, um quilo de casta- novos aumentos. Assim Cafézmho, ménía, t!1do quele dla, pelas 10 ho- da a .l�g!1bdade o� não com grande repercussão.
nba, custará CrS '100.00 a carne que é alimento aumentou pestes vmte ras, quando a cidade, do reInICIO das ativida- nos meios políticos.

'

e o das nozes e avelãs primordial dos gaúchos, días, depois das eleições. todo o municipio, foi des daquela Fábrica, na-
se elevará a Cr$ 250,00. está se tornando artigo O povo pergunta dé que abalado por três terríveis quele local, segundo de-
A importação do az�i; de luxo, já tendi> sofrido serve o voto, pois Os explosões: três secções núncias havidas quanto

te estrangeiro deeaíu, tres aumentos de preço, eleitos ao tomarem pos- da Fäbríca . de Pólvora, a carregamentos de ex- Fiscaliz,ação de Explosí
como decorrência da s'6ment-e este mês, eaín- se, encontr��ão tudo au- situada além da rua Ab- p!osiv0i! que teriam oeor- vos e Materi�l Inflamá
majoração, pela SUMOC, do o consumo'em 60 por mentado e simplesmente don Batista nos flancos ridos, numa comprovação vel em Trânsltq, houver
dos preços dos ágios. cento. A farinha foi au- declararão nada poder do morro, haviam voado daq�elas atividades, se por bem .P!estar á Oä-
'-x- mentada em 29 por ,.cen, fazer. • pelos ares dispersand� conflrmadas. mara MUnICIpal, e sôbre

Em lugar de fomentar corpos huoianos em tran- Não só () Legislativo, as quais i�formar�D;los
'a exportação, as Instru-

.' mas toda '8. populaçãö 'em .a pröxíma edição,
Y

SOM C aguarçla ansíõsamente NOSSQ elíehe, de hoje, éções '166 e 167, da O

'r as informações que o um flagrante do sepulta-.vão contribuir ainda tDais '

ilustre oficial do nosso mento das vitimas d.para· aumentar o custo
E érett C "t#l: M éd' d 6 d

'

'de vida, acrescentam J x rCI o, sr. apl 00 a- trag 18 e e novem-

·estas 1Ilforma�ões: ."_
.. 'ooeJt,LOpe8� o.p,stosg En- bl-f,l."d,e,_l95-ª, n'} <CßJPjtj.r�

As importações de pa- carregado do Sêryiço de rio u.càJ.
'

p�l de imprensa, petróleo
e trigo foram majoradas
e o dólar de exportação
equiparado ao dólar li
vre para alguns produ�
tos exportáveis. O cru-·

zeiro, porr sua vez, fica
rá ainda mais desvalori·
zado. E o govêrnó rece· ..

berá, sem contrôle de
qualquer espécie, Cr$.
4 biliões anuais.
Essas instruções, em - .

'

bora bem recebidas por
certos setores do comér
cio exportador e ,da in�

, .

.

«ACREDITAS que a vida seja facil? Não,
nada disso: O 'mundo é semelhante a uma

noite escuríssima, em que cada um d� nós
rem de acender a sua Luz se quizer enfrentar
a escurião». - (Gorki). Palavras e gestos, pensamentos e átos, aspi
- Deixa que os mortos sepultérn' os seus rações de todos os matizes, idéias de todas as

\

morros, '- diz o Mestrte.
.

côres --- rudo perri'fica, emude.:e em face do mo-
A uma mulher que procurou Budha pedmdo menro supremo _ a Mórte.

remédio para' a sua filhinha morra, ainda ao colo, E nada mais�
,

disse o grande Siddhartha:
_ Pols que! _ depois de mim, nadá, nada

-
\Fez bem em procurar me para obrer um '

d I d
remédio. Vai á cidade e óbt�nhél uma. semenre (Ie mais, senão o Vi,lCU(), separação irrerne, iáve· os

h d entes queridos, dos bens conquistados com o suôr
mostarda daquela casa onde ninguem .

ája morri o.
do rosto, tudo defin.irivamente acabadó! Mais' alguns

, Não tinha a pobre mãe visitado muitas casas, dias e, a minha lembrança se rerá apagado da
quando atinára, afinal, com d idéid de Budha. Indo

memória dos que me sobreviveram; �enhum vestigiQ,
a um cemitério, deitou a \;,riança no solo, e roman·

deöfro em pouco, restdrá da minha passagem pelado·lhe a mão entre as suas, disse·lhe:
'

terra; até mesmo o bem que fiz Será el)quecido
- Filhinha,> eu 'pensei que a morte veio só

p('los Ingratos 'a quem beneficiei. e nada', nada para
, para ti; e vejo agora que ela é CO.num a todos.

compensar tudo isto. nenhuma outra perspec.iva,,F�nados. alem da do meu corpo, comezâina dos vermes.Dia .dos mort0:S', .
-

,

' ma ' na Oi2;em que a alma sob�evive á morte... Tem forma,
.

' (nquu�tan!e sohloq�1O das almas alar das -

uma aparência qualquer? É um ser limitado ou
'penumbra do_mcog�osclvel" ,

'

i indefinido? .Dizem alguns que é um sopro, de Deus,
Impr,essao gl'aclal da,'

desconhec do.
"

lautras um,a centel,ha
outros uma parcela, d,

o grande
.

Extinsão .,absoluta de ·t�dos os pta�eres e gozos Todo, o Principio dá Vida e da Ir.teligencia. QueCla Vida mater.lal.
.. .

I d N d é porem o que de tudo isro fico sabendo? Que me. Tudo eclipsado no abismo Imensurave o' � a. i�porta 'uma alma, se, ex'inguindo-se.me a vida,
,

'

Tenazes incandescentes da duvida, da incerteza, ela desaparece na imensidade como as goras d'água
do temor ante a nulidade das encomendações, d�.s no oceano? Dizef!1 que a' alma é imater!àL .. Ór�,
vãs exterioridades, tortura inclemente para os reh- uma coisa Imaterial carece de proporçoes determl ..

giOBOS formalisticos do :céu, do inférno e do pur- nadas ...
atório.

'

'.',
,E com o raciocinar. tão esqui�o, sutil, .a�ajot�do,� Dúvida dúvida crué1 amedronrra os desfruta.; eleganremente tenebroso, anatomlca e f)slológlca�

dores dos p�azeres mundanos! t?rnando,o� ac��ru. !'lenre brochado com .a cóla do agn�slici��o, dese- ",
nhadoramente conviros do aniquilamento lDevltavel Jando e temendo, aceuando e repudiando, Jgnpram
da vida terrena. os .imiscuidos n8 vida das delícias, sem luz. 'para

F .-'NA 0·.05

Ao, Eleitorado'
Ao eleitorado altivo e nobre de Jara·

guä do Su�, aos b!,Íosos, 'companheiros da
. Un�ão Democrática Nacional, apresentamos
os 'nossos s�nceros agradecimentos pelo su

frágio livre e consciente nas urnas, ti 3 de
outubro, numa demonstração admirável de
coesão e prestígio partidários.

'

Jaraguá do Sul, outubro de 1968:
.

'

O Diretório

.I

enfrentar as rrevas, que a 'realidade de, ser se per·'
petúa depois da morte.

- Esforçai-vos por sair; pelo pensamento da
vossa acanhada esféra e,. á medida que vos' elevar
des diminuirá.. para vós a importância da vida ma
terial que, nesse caso, se vos apresentará como
simples .-igcidente, no curso infinito da vossa exis-,
tência espirilual, 'única existência ,verdadeira.

Os ,homens têm horror ao Nada� simplesmente
porque o Nada não existe.

.

,
" -- A idéia do Nada tem qualquer coisa que

repugna a/Razão. O homem' que' inais despreocu
pado seja duran.te a vida, em chegando ao momento
supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele'
e, sem o 9uerer, espera. .

'

i

,,"
-' Crer em Deus sem admitir, a vida' futura

róra um contrasenso. ' A vida futura implica.- a con
servação da nossa individ�alidade após a morte.
Com ereila, que nos i,mpor'aria sobreviver no corpo,
se li nossa ess�ncia moral houvesse de perder-se
no oceano do infinita? As consequências, para nós,.
seriam a,s mesmas que se rivessemE)s� .de QOS subir
no Nada. .'

Dia dos Mortos.
,

'
,

.Dia de meditação e recolhimento,
I

derrogando
o d�sejo sempte ,in'contido de prazer,. cQ.oforto e
honrarias. .

,

. "

Na morte não existem aparencias, pois só a
realidade se evidencia, invertendo o conceiro formado
que julgamos ser na vida, e o que realmente sere
mos na- morte.

(De "CrônJcás,Anttgas" .. 1960)
,

.
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Dentre êsses homens destaca-se. merecidamen
te, a personalldade do sr. Eugênio Vitor ôchmõckel,

Elfi� filha de Beínoldo tltular da flrrne corébtl "A Comercial", onde se inl- ::..iiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii� -_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiii==�

- a sra, 4a. Ivone GQt.:. TrieQes e E'icB Marqaardl., ciou, faz .dez anos, como modesto funcionário para --- _

tardi, eapôsa do sr, dr.. José, filho de Víetorí- exercer .. lhe, 'hoje, e direção como sócio-titular, prole
Francisco -Gottardí; �Q Oerrutí e Augusta rendo seus escritórios, de estruturação a'mets- mo-
- o sr. Sergio 'I'homsen Jesuíno.

' derna, à frente de todos os demais no Munlclpío,
nesta cidade; Jorge Luiz,' fiiho de bureau modelar que desfruta em os nossos círculos

Sr. JOSÉ ROCHA Bento Gonzaga doa Saatos. econômicos do mais sólido conceito e jnvulgar pre-

Zenaide, filha de An- ferência. -
'

Deflue na próxima s�-, tonio Fernandes e Rosa-
'

Professor da Escola Técnica de Comércio do
gunda-feirs-

�

o natalícío ria da Maia ..Fernande�. Ginásio São Luiz, Prestdente da, Liga Iaraguàense
do estimado cidadão, sr. .

�arta, filha de Paulo "
,

oJQf!éi Rocha" estabelecido Mariá e Cecilia Oardozo.
de Pu�e�ol, 1·.

de há longos anos com Waldir, 'filhó de Her- s.ecret�r�� da
conceituada, Barbearia eílío Rosa e Ana Correia Assocl�cao Ru
em nossa cidade. Pessoa Rosa.

' ral,. fo� seu no

larga'mente relacionado Luíàa, filha de Fran- me 1ß�I�a.do. por
em os nossos meios no- ciscoWachelrene-Naget unanlJp'dade,tadamente esportívos, o Dimas, filha de Altre-

ta m,b;e m p'!ra
popular "Zépi" faz 1ús do Oeceato e Esilia Oam- a�su�Ir a �eren "

às ínümeres demonstra- pregher.
era dest� Jornal

ções de amizade
.

e de .

Marlene filha' de Al- logo �pos_a sua
estima, pela simplicidade fredo· Ce�cato e Esilia orgamzaçao em '

e' preutcados 'pessoais Cainpregher, .

oo'-:.a fase. de
que lhe _ornam o .caráte�, Luiz Agostinho, filho razeo � o c 1 li I,
o coraçao �onisslmo, .�h- de 'Bento 'Agostinho Se- cergosêstes que
ado a uma Iíbra esportíva 'gundo.

'
. ,raduze!'1, de

que o. coloca. entre ps Ieda, filha de Harry
man e I r a

,

elo

esportístas mais benqUls-. Persen e Mercedes- ftGpke. q�enfe, as capa
tos de nossa terra. Ao Carlos 'I'eréílío.: ,filho Cidades e o es

bom "Zépi" um_ "hurre" de Balduino G. K;uppel. pírtro cívi�o do
de congratulações, e ao ,..

, nosso Ilustre
sr. José R9o,tla os cum- direfOr;;. gerente,
priInentos de- todos quan� Falecimentos joinvillense de
tos labutam em o ·'Cor· nascimento mas

reio do POYO". .' Pedro João Gualberto, jarag�àens,e �e
-: o sr. Walter MeIer, filho de Jôão Gualberto coraçao.

, .

resIdente no Alto, do Pereira.. ,
Apesar de alheiO ao campo político· partidário

Paraná;
',., . .

. M:atihle -de Freitas, fi- ate ��m recenfe��nte, cha.mou o, dO sr. Schmöckel,
� o sr

..
MauriCIo HélIQ lha de Avelino João de

a UOIao Democr�t,ca Ndclor.al, ,sob cuja bandeira
de AI�elda,- -na Lllpa, Freitas e Ester. Ana de concorreu ao plello de out�bro como' c,andidato a

----

Paraná! . .

"Freitas. d�putado eSfadual, merec�D�o, apesar de m'c?fito' em -.--......
---

-.
- o love� .Hu!Dberto Marcos Lehnert, filho tals. campanhas, .um sufr�g.1O 'surpreen�enfe que o

IPalJlo. Bo�toIIDl; fl�h? do de Fra.nCi.·scO Lehnert.
.

!,roJetou de maneIra auspl�losa numa e�idenciação M U· O A Ssr. Vitorio BortollDl na. Leopoldo Hadlich, com I�concusa. de �e� pre�fíglo em Jaragua do Sul e '

Lapa, Paraná. 65 anos de idade. cldade.s clrcunvlzmhas. •

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

DIA' 4 : Frederico,
.

filho de I I

Carlos Dunkes e Ana Estes regisfos nos ocorrem, impondo-se ao

Sra. JUTT� MARQATTO Siqueira Duukes,
.

transcurso no dia de· amanhã, de màis uma data Fruiiferas e
.

O "C�rnétl, Bocial re- ,Maria, filha de 'LuiZ natalícia dó, noss.o benquisfo Direfor-Gerente, sr Ornamentais ..
gistra a. passagem de Zeplim . e de' GaroUna EugêniO Vifor Schmöckel, aniversário que noticiamos -

mais um natalício da Zeplim...
' desfa maneira, infringindo-lhe a sua proverbial mo-

distinta dama, sra. da. déstia e simplicidade de conduta, a o(.ullar, ornan·

Jutta Marcatto, espôsa do do-o. caráter de primorosos princípios cívicos, mo,
'sr. Durval Marcatto, d.es- R,'eeistro

. Civil rais � intel�cludis, se.mpre inclinado. às causas pÚbl!.'
tacado industrialdos nos. cas, as quaIS se dedica -cQm �ntuslasmo e aprecia-
80S circulos econômicos. Aurea Müller Gru:bba, Oticial vel despreendimeDlo.
A ilustre aniversafi- do K e gis t r 0,. Civil do, "" .;

ante, .. dama de: escól de IO. Distrito da Comarca Ja-
' Porlsso, anteclpando·nos aos mUitos prertos de

,nossa álta sOêiedade, raguá do Sul, Estauo de consideração e amizade .qu�e 1)a dAta cJ� a(m:!Dh� lhe
"Sociais" transmite ante.-' S�nta Catarina Brasil. ,serão prodigalizadas mui merecidamente, nós, cá do

cipadamenté seus. vot�s faz sáber, q,ue ��II!parece- "Correio do Povo", redação, administração e cífici,

de perenes, f�líCldad-es ram no cartôno eXlbmdo os n(J8, abraçando-o, auguramos ao prezado, chefe e

junto à sua excelentíssi-, d�cumentos exigidos pela lei amigo, perenes, venfuras e maiores Vitórias, com os' ::>eçam CaJálo-

ma Família. ' afIm' de se habilitarem para nossos, cumprimentos aos qu�: lhe são caros pelos go Ilustrado
'-4 O sr. Feiix Scheller, casar-se:,· laços de sangue.

.

em Cambé; Paraná;
_ o jovem Aloisio,

Edital n. 4,49,9id� 23 10,58.

T Roland Behren� t e
filho do sr. Inácio <, o' Isolde da C6sta
Jnaselli; Ele, brasileiro,' ·solteiro',

,

- o sr. ,L69poldo . A'

d'" '1' d
Sebwar,tz, em, Garjbaldi; me�aDlco, OIBtC1 18 �. e

O sr. Ervlno Merie-..
r�s1dente em Guara�Ir1m

'gotto;
'.

"... ,
,

filho d,e Oscar Behrendt
.

_ a sra. da. Wanda e de Agnss Lemke. Ele, brasílefro, solteiro,
Fodi Döl'ing, espôs8 �o Behrendt.

.. ... ' lavrador. domiciliado e

Equino Doering nesta El�, ,brasllIHra, so.Helra, residente n�ste distrito,
s�... .' .

' domestICa, s rSlilldente filho de Adolfo Weiss 'ecidade", '::. '..
'

neste distrito, a Estrada ae' Ida Weiss
81-: ,JULiô. RAMOS Hapocusinho, filha de

T�anscorre na '.pl'.o;xima Jo�o LúciÇ) .da CólÍta· e de

quarta-fe-ira o aniversário .Olga, Rohweder da .costa.
d<i distinto cavalheiro sr. N°. 19�

/ Julio Zacharias Ramos, Edital n. 4 500, de23 1O-f$8.
gerente da firmaLeopoldo -HonorR tto Ferraza e

,Grubba S/A., e pessoa .

Maria Eichiuger
'sólidamente radicada em' Ele brasileiro solteiro
os circulos politicos, so- la�rador, domi�iliado � E _para que chegue ao co:
ciais e esporti:vos. ' residente neste distrito,

nhecImento de todos!mandel
em Nareu Ramo!:!, filho de pas�ar o presente ed�tal que

Maximino Ferrazza e de'
sera publicado pela Impren:

Maria Fl'anceski Ferrazza 5a. e em cartórIo ond: sl;ra

DIÄ 7. Ela, brasileira, solteira. ahxadodulant� .

I,) dIas
..

SI

_ ,o sr. Alfredo Alber- dome5ltica, domiciliada e' al�eD1'soub�r de algum Im

to Staehlin, nesta'cidad�; I'esidente lieeta cidade, �éf'1tment,o acuse-o para' os

_ a sra� .da. - Clara filha de Antonio Eichin�' bns le�als:
ÇHowatzki. ,espôsa do Sl"i . ger' e de Ema Eichinger. AOREA MÜLL.ERGRUBBA
Vitóri9.-Glow�zkL 'N°. 1!;J8 Otidal

CORREIO DO POVO SABADO DIA 1-11-1958
j .. & __-_.&ha

[]ocI.A _�
-

S�I· S�!:.gUáE������rgu!���! lai�������e!ida.
. �

DIA 8,
�n- -_I

des, em tornar-se 10". do coração de tenros quanto.

I 'Aniversários I aqui se radicam e, através do correr dos anos, por
- ,-,a srta. Alzira Winter, força de suas quelldades cívicas, morais, profissio-

---,....,,.----- filha do sr. Pedro Winter Dais ou Intelectuais, contribuem pare o desenvolvi.
AMANHÃ:

.

- a jovem Valdi:via, mente sempre metor de seus vários setores através
Illha do sr. HermenegIldo dos quate a cidade, 'o Município se projeta no con
Manes. 'cetro munícipe e estadual.

- a sra. da. Ruth Lem
ke, espôsa do sr. Alvino
Lam�e. em Bío da Luz
Vitória.

'PIA .3:

, Nascimentos

Ed.ital n. 4.501, ctß2S'10 58,
,

Re,inh-ard ,Weiss e

Ed'elträud MueUer
•

I ,

. ,

Ela, brasileira, solteira
doméstica domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocuzinho, filho de
Wilhelm MoeUer.e de Elsa
Marquardt Mueller.

N°.199

DIA 6:
- o sr. Otto Meier.

IIYó" . M�e, Filha,
Todas devem usar
a FIUI01iEDATINA !

rlIECK§AlW= §}E'
'O IPlE1RÀIRllO'§

I

I
I

que sejam reservístas é te
nham regular instrução. In
teressados queiram apresen-'
tar-se na redação dêste Jornal,

A spb:adores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C âmaras de är, Bcmbss para Bicicletas etc.
D esnatadeiras "WESTF:ALIA", Descascadores etc.
Fogões economícos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alimenticios e Conservas em "geral
H armoníos "TODESCHINI" (Catalogo a disposição)
I magens religiosas de "pRATA BOLIVIANA"

L arras para ágn& de Cristal e Vidro
Ao aol e Brasso (para limpar metaes)
L iquidlficadores "WALITA" e VEN'l'ILADORES
M' áquínas de costura "VIGORELLI" "ELGIN1' e'Zig-Zag
Novidades em 'geral, sempre em stock
O Ieo de Peroba (para limpar moveis)
p anelas de pressão "MARMICOC" • "LARES' div. tam,
Quadros de Paisagens e flores

.

.R efrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
. Selins para Bicicletas e Sobrecapas,
Talheres Inoxídavel "HERCULES" e "ZIVI"
tJ tencílíos em geral. para Dona'de Casa
Vasos de Cristal e Vidros para Conservas

. Xadrez (Taboas de Imbuia e Figuras) ,

'y píranga ILustre para Sapatos) "MAlwEL"
Z iv! "Artigos de Cutelaria em geral" ..

V.S. encontrará pelos menores preços da praça

'na conceituada CASA REAL
I

C huveíros elétricos "FAME" e outros tipos'
Acordeões "TODESCIDNI" e "UNIVERSAL"
Soda -causüce "'pYRAMID" e outras qualidades
,A rtigos parI! presentes eP.,l geral (sempre novidades)

,

Radios "Siemens- dO Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de Côco
A luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e

"STEATITA"

CASA REAL
Ru,a CeI. Emilio C. Jordan; N°. 141 - Jaraguá do Sul

, (defronte ao Cine Bullr)
.

N. 1.037

MILHOES
OE PESSOAS TtM USADO CO.
,B,O. RESULTADO O POPUW

DEPURATIVO

ELIX'IR 914
a SlfIUS'ATW TOSe o'I_S.
o .�� • Baço, o co,.çào..

. EStomaco. " PUlm_. a Pel.
"rodua Ooree ßO$OMO" "'ma.
CIsmo.� Queda d9 Cabe
.. Aneml... Aborto�.

__ CaJsuliID o m�o
atom. o pOPy'ia, d.pural'Yo

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiro�, Maci-'
eh:as, Jôbolica
beiras, eie. Ro
seiras, Dahlias.
Caméli(js, Cô-

. hiferas, Palmei
ras, etc., ele.

ELIXIR 914
� .. orpDlamo. A,rada.
.. coma um 11c6,. Aprovado cc-

'.,0 auxilia,' no traum.nto da SI.
Flus e REUMATISMO da mea'.'
lAa oll••m. pelo O .. N S. P_

Leopoldo Seidel

ICorupa,

iiiiiõ �

I.III!I---_..-_II�! !Il!!iE-II!!!i!l !1E!IE!i.

V.IJ?R.A.'ÇAS'
MASSA p. VIDRACEIR

..

Q, ESPELHOS IIILAPIDAÇ.t\O, MOLQURAS, -QUADROS, ES-
TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES e CANELETAS

I,Vidpavapia Japaguá
de SteffeDs & Hille

A úniei ,da cidade
�

-', FAÇAM UMA VISITA

Rua Pres,. Epitâcio Pes�Qá, 48
.

-- larag�á do Sul'

H " li ; n

Dp. Reinoldo Mupara

===11=A.,1l0GADO II r
Esérit6rio ao, I�do da· Prefeitura }

JA�AGUA DO' SUL
.

� i
��������,.���
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Convidamos os acionistas .desta socíedsde a
Para quem interessar possa, trltl!scre�o ns $� reunirem em. assembléia gerl;ll ordinária, em

�--,--

I
intriga o Edital �r. 2, r�cebida da. Diretoria de

nossa séde social, à Estrada Itepocuzínho, às 14
Veículos, e Trânsito Püblíco de Florlanó1!0lis, co- horas do dia 29 de novembro de 1958 para délí
mo se segue, ED!TAL N!. ,2. O Snr. DIretor d� berarem sôbre a seguinte
Veiculos e Trânsito Públloo, no uso de suas .atrf- 'OR'D ,'.

.

buteõéa. . , EM DO DIA.
Y '--' • •

Leva-ao conheeímento de quem Interesser 1°.) Exame, discussão e aprovação do balan-

possa. que existindo no Estado, inúmeros veíouloa, "ço geral encerrado em 30 de agôsto de

ilegalmente transferidos e emplacados pela Pre- 1968, demonstração da conta de lucros e

feitura Municipal de �ajes, e, em cumpriQlento á perdas, relatÓrio da diretoria e parecer
recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do conselho fiscal; ,

no mandado de
'

Segurança' impetrado, pela Pre- 2°.) EJeição da nOva diretoria;
feitura Municipal de Lajes, publicado ,no Diário 30.) Eleição dos membros do conselho fiscal'
Oficial do Estado, ediçäo de, 4 de Setembro do e seus suplent�s;,

\

corrente exercício, que decidiu por sua unanimi.. 40.) Assuntos div. de interêsse da sociedade.

dade, sêr da exclusÍ\ja competência do Estado, o AVISO. Acham-se à disphsição dos senhores

registro e emplacaménto de veiculos e, tendo em acionistas os documentos a que se refere o art. '---"-_,.

vista ao que dispõe a Código Nacional de Trânsito. 99
I

do decréto-lei n. 2627 de 26 de setembro de 1940. Ci)I@E _lSI!jIi8I8l!1B88_�Iifi�S8S881i!iI!!B�;"""'�
DETERMINA - a08 Senhores D,e,legadoB de ' Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 15 de outubr<.l

Polteia, que. expirando o prazo de trintjl, dias, a de 1958. '

çontar da pubU"ação do presente, realizem, a JOÃo LUCIO D� COSTA - diretor comercial

apreensão de ,todos' os veiculos que ..ainda ,não ROLANDO PISCHER diretor técnico
estiverem registrados, e emplacados pelo, Estado,
confor�e determina, o citado Código Nàcional de ,....----.....---......;.....--......---,,;...----

Trânsito. O H
I,

, Para efetivação dêste' emplacamento, torua- , rgãC?s e . armonios "BOH�"
se necessário que ào invés do certificado de, pro
priedade expedido por aquela Prefeitura, o� pro
prietários de veiculos apresentem o competente
,certificado de origem ou uma certidão da Prefei
tura Municipal de Laje.s mencionando o inteiro
teôr do certifiQado' de origem.

Determina,. também, que os Srs. Delegados
de,Policia, deelll' ampla publicidade a-presente
determinação afim de que os proprietários de
veiculos tenham o necessário conhecimento.

Diretoria de iVeículos e Trânsito Público, em'
Florianópolis, 21 de Outubro de 1958. (�s.) JULIO
CAMPOS GONÇALVES - Diretor.

.

José Izidoro Copi'
-

Delegado áe Policia,

Edital .de Praça
o Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello,

Juiz de Direito da Comarca de Jarsguä do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma df:' leí, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edital,
com o prazo de 20 días, virem ou dêle conheci
mento tiverem, ou Interesser possa, que ·findo o

prazo legal hão de ser arrematados, por quem
.,...,."7/.... mais dér e maior lance oferecer, em frente às

portas do'Editicio do Forum, no día dez (10) de

novemQro vindouro, às 10 horas, os bens penho
rados a Leopoldo Melcbioretto, nos autos da ação
executiva que .lhe move Sebastião Nau, e abaixo
descriminados: .

'10.} -. UMA CARROÇA, em ótimo estado de

conservação. para dois animais, avaliada em

e-s 5.000.00.
2'".) - DOIS CAVALOS, tordiJhos negros,

avaliados em Cr$ 6 OOO,OO� �
, Assim serão os referidos bens arrematados

por quem mais dér e maior lance oferecer acima
do preço .da .avaliação, isto é, Cr$ 11.000,00 (onze
mil cruzeiros). POderão �eferid08 bens serem exa

minados, por' quem Interesse tiver, na residência
do executado Leopoldo . Melchioretto, no lugar
Poço Grande, município de Guaeamlrlm, onde se

---------- encontram depositados. E para que. chegue a no-

Campanha de ticia a público, se passou o presente edital que
Educação será afixado no lugar de costume, às portas do

Florestal Forum, e publi�do pela imprensa local "Correio

O Serviço Florestal do Povo",' na.forma da lei. Dado e passado nesta

atenderá a todos os .

cidade de Jaraguá do Sul, aos dezesseis dias do

interessados em asSUD- mês de outubro do ano de mil .novecentos e cin-
tos relacionados com eoenta e olto�, Eu, Am�deu Mahfud, escrivão, o
silvicultura. tanto, na bs

.

( ) A G F
.

d M II J'
parte refétente a eon-

su' erevi, a yres ama erreira e e o. DIZ

sultae; e om o para de Direi�q. Oontére com o original, do que dou fé.

obtenção de mudas e Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1958.
sementes.

'

P$ra melhores escla- O Escr�vãO: AMADEU MAHFUD
reciDlentos consulte o
,.Acordo Florestal".

Emprêsa Jomalistica
"Correio do Povo" Uda.

• 1958 •

Dire,tor·Oerente:
Eugênio Vitor 5chmöckel
Diretor de RedaÇão: ..

l'Iugusto 5ylvlo. Prodöhf

Impressão:
Soe. Oráfica Avenida Uda.

Impressor: .

, Odilon Motta

Composi�ão :

fJdemor Grimm .

Rudlbert'Burchordt
Antonio. Molheiras

PRISÃO DE :VEHTRE
fSlÔMAGO. fiGADO E· UlIfSDHOS

Proporcionam bem-estar ger;áf.
facilitam a digestão.' descon
gestionam o fígado, regytafi-

zam as funções do
..'

ASSINATURA:
f\aual • • • • Cr$ 100,00
Semestral. , I. Cr$ 60,00

ANÚNCIOS:
Mediante coatrato e a

tabela, em· vigÖr.

BNDBReço:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catlirina

-

AOÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
Iidades.doMunicipio. Corres-'
pondentes em todas as cidades
do fstado de Sarda Catarina.

.
-

"CORREIQ DO POVO" não
cndossa os conceitos emiti
dos em altigos de seus cola.
boradorn.' •

-

Orgll u' maior panetraçlo
!lO Interior do nordésta

catarln8ns8. '

Indústria Textil "JA;RITA" S/A.I
Assembléia Geral Ordinária

,

CONVOCAÇÃOOeleuocil ßII�liar de PoUcia de )arogud' do 3ul
. Jaraguá do Sul, 2,4 da Outubro de 1958.

Acabamento perfeito
Sönoriàade agi'adavel

Preços modicos
.Harllonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
Capelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em' 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Demais informacões
come Representânte
Geral para os Estadoe

, de S. Catarina e Paraná
"

.

'

ex. Postal, 39 • São Bento do .811
Estadö' de Santa Catarina,JEDI-TAL

O Doutor' Ayres G.ama. Ferreira' de Mello,
Jti,iz Eleitoral da 178• Zona,' Jaràguá do Sul � Es
tado' de Santa Cata.rina, na forma da lei, etc; ..

FA·Z SABER a quem interessar possa'� que
foi dt\signado.o dia 5 de novembro pr'Óximo, às
15 horas, para ter lugar· a audiência" de

. diploma
ção dos candidatos eleitos aos cargQs de Pretei·
,to e Vereadores dos mnnicípios de Corupá. e Ja
raguá do Sul, bem assim dos respectivos suple�-:
tes, na el�ição realizada ,no dia 3 de 0lltubro p.p. ;
Dado e passado ne�ta CIdade de Jaraguá do Sul,
808 vinte oito' dias do mês de outubro de mil ·nQ
:f:eöentos e cincoenta e oito. Eu, Amadeu Mabfud. '

escdvã6, o subscrevi. '"'

'

, .

'

,

'

• (a) ;a,r_s' 8.. Ferreira de Mello
'. . Juiz 'Eleitoral da 17·� Z�na

Para venda de um imóvel' edificado
com uma . (1) casa de "alvenaria e

uma (1) casa de madeira, situado na

Avenida Marechal Deodoro da Fon
seca. nr. 431 nesta cidade •

A SOClEDADE .DIVINA PROVIOtN
CIA. desta cidade, desejando vender em
concorrência pública o imóvel de sua pro
priedade constante de um terreno com 2100
metros

'.

quadrados, edificado com' uma (1)'
'basa de alvenaria. uma ,(1) casá de madeira
e outras benfettoríaa : situado na' Avenida
,Marechal Deodoro da Fonseca, nr. 431, nes
ta cidade de Jaraguá do Sul, torna público
que serão aceitas propostas no corrente ano:

,

Os intereesadoa deverão apresentar
suas propostas em duas vias, em envelopes
fechados, não podendo as mesmas conterem
vícios de qualquer espécie ,e que possam
suscitar. dúvidas tais como rasuras, entreli
nhas, etc.

Os. interessados deverão eavíar ao
. Grupo' Escolar "Divina Providêneia", men
cionando na parta externa do enveJope que
contém as propostas, os

:

seguintes dizeres:
"Proposta para Ooncorrência Pública."

As propostas serão abertas
.

pela Reve
renda Irmã Superiora e na presença dos in
teressados .

A Sociedade Divíua Providência, assiste
o direito de recusar tôdas as propostas, caso
nenhuma delas satisfaça os interesses .da
mesma.

Os interessados, ·quando I desejarem,
poderão examinar o

'. referido local do imö«
'

vel, colhendo informações no próprio.
Jaraguä do Sul, 22 de agôsto de 1958.

P. Sociedade Divina Providência'
(ass.) Irmã Luduéria Ihauren - SuperioraN.149

Aos nossos Assinantes:
-.> -

Pedimos a todos os nossos prezados
.

assinantes, ainda
.

em atrazo cóm o paga
mento de suas ssstnaturas, a fineza de nos

enviarem com urgência, os seus débitos, a

fim de evitar a suspensão do fornecimento
do nosso, jornal.

.

Empre'sa Jornalística "Correio do Povo" Lida.
I '

Eugênio Vitor Scbmäc/cel
Diretor-Oerente

FOTO PIAZERA
DBPRONTE Á PRBPEITURA -; JÁRÄGUÁ DO SUL

Fotografias em Oeral - fotocopias de Documentós -

filmes e Material ·foto - Aparelhos e AcessÓrios

A pedido, atende a dOlllicilio e tambem'
em loo::alidadea iriziDhaa

.

Dr. Waldemiro Mazurechen
4JA:SA. DE SAlJDE

Rua' Presidente Epitácio ,Pesôas N°. 704,

I (antiga resid�n.cia de' Emanu/el Ehlere)
, Clínica geral médico ':' cirurgia de' adultos e criaóças
.. P,artQI' . Diathermia Ondâs curtas C:Y Ultra-curtas
- Indl'!totermia - 'Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Inira-vennelhos e. aLuis. .
�
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·Beilage des."Correio do Povo"

Die wkklichen Ursachen
von Rheuma undGicht kennen

__----_ ____! wir noch nicht. Wohl aber
wissen wir, dass nicht selten

LO KA L E S verursacht, erregte. tiefe Cruzeiros (Vorschlag von rheumatische Erkrankungen
Teilnahme. "Correio do Francisco Modrock), mit verborgenen En�en-

VOO der Reise zurueck - Povoh" ueberrri�telt'l�er tief .

- Nssociação Rural - ::::a�:=:�g��. ���rp3fe:� . Im seínem Arbe!ISzim- hlgken ., ," r e.p e tl e r t e
in welcher er sich beruf- ersc uetterten I arm ie sein [aehrliehen Zuschuss von Herden gehen Bakterien oder mer sass Herr, DIrektor Fräulein Busebia.
Ilch nach São Paulo und Beileid. 50 tau 8 end Orueeíros Giftstoffe aus, welche das Olymplo, der Her ausge- "Qanz recht! ... drei und

, der Staatshauptstadt bege- Schweres Hagelweller _ (Vor�chlag von Augusto R,heuma beeinflussen oder un- ber des "Paulistaner Land- mehr lehre bewahren ...
ben hatte, k.ehrte' Hera verursachte verg'. Woche SylvlO Prod. o,�hl), terhalten. Haeufig sit�en sol- wirt" und diktierte der Donnerwetter!. Schon
A S I P d hl

• A
-

à 1l'" ehe. .Herde (Granulome ge- SI h" C''' I
.' . d' d O kl' I Sugusro y via ro oe ansehnlichen Schaden in ,.

-� SsoCl8Aça� !Uater- nannt) an den Zaehnen. Wur- enograp tstín, r-reu em wie er as .re inge! o

z�rueck, .und ue.ber�ahm der 'Cm e' end von Oa- Dlda�e e Inf�nCla (Mutter zelbehandlung oder Entrer- Busebla, das Ende eines eine Plackerei! Den gan
WIeder die ôchrtftlelnmg çador it d�r Sued-Linie

u. Kinderheim) - Zu- nung derartiger Zaehne brin- Ar,ikels über die Gemüse- zen Apparat heu ich noch'
des "Correio da Povo" schuss von 50 taus=nd gen, das Rheuma in manchen p'fla'nzontJ'en: "Das also In c;;:.tu"cke! Da" verwün-

, .

.

unseres Staates. Derüber· ,
Faellen schlagartig zur Hei- '-

d dí f>h "

h
.

h
.�. � ..,

Herrn l?Lo�oehls. R � I se 30 Minuten andauernde Cruze�ros (Vorschlag von Iuns, Aber eben nur manch- sm re anptsac hc sten schte KJingling, Klingling!
'verb�nd sl�h mít seinem schwere Hagel zerschlu� FranCISCO M?drock). mai! Daneben &leht man viele Mittel, -den Gemüeesemen Wer kann das anders sein,
schrtnsrellerlschen B�ruf, Pflanzung beschaedigte

- H�ndeJs8�hule. des voell1ße oder teílweíse Versa- friséh zu erhalten.,." als so ein Reklamant oder,
zwecks �erausgabe selO�� Haueser �nd Anlagen. GymnasIUms Sao LUl� - ãi:�e W�i�!c:t::r������� ZiJ erhalte��'... wider- Blutsauger!"
zukuenft!gen Romane 10 Die betroffene Bevoelke-

50 tau sen d Oruaeíros beikommen. " holte das Madchen, wor- Als aber der aufgebrach-
der paulístaner Haupstadr. rung riehtete sich hilfe- Zus�hu�s (Vorschlag von auf der Direktor fortfuhr:" te Herr Olympio sich am

suchend an die+Staatsre-
IMurIllo B. de Azevedo). Trotz dieser wich tigen "Ntchrsdestoweníger hat Telephon gemeldet halle,

..,....

.

Hospital São José neuen Erkenntnisse haben die es sich im praktischen helrerten sich seine Züge,gierung, die sofort Mas-
_ Zuschuss von 100 tau- guten, und �ewaehrten Rheu- Gebrauch als vorteilhafter p'lõtzlich auf Br machtenahmen ergriff die asus- C

.

(
ma- und GIchtmittel nicht an. . '" ".

serste Not abzuwenden. sen� ru.zel�o� Vorsohlag Bedeutung verloren! Man ist er�lese�, SIch, wenn mo d�m. Apparat einen ver-
MárIO Nicolini). nach wie voi' auf sie ange- glich, frtschén Samens zu bíndllchen Kratzfuss und

AchtußU, Deutsche! - Wir Wie aus der 2 tan. und wiesen, um Schmerzbefreiung bedienen. Bei denjenigen, flötete: "Welch angenehme
verweisen auf das Bun-' 3 ten. Anfúehrung dieser zu erlang�n. Zu ihnen gehoert indessen, welche die Keim- Ueberraschung! Sie ma-

d A f"'t II .

h Ii h
das klinisch, erprobte und f"h" keí " h" .

h I" klíesgesetz n. 44,409, vom U" e u.ng .

erste t IC , empfohlene Togai. Es, wird a Ig, eít . - .
,

c en mie g uc lieh durch
28 ten. Augus' . dieses stehen SICh die -Antraege von víelea 'l'8usenden von In diesem Augenblick Ihre Liebenswürdigkeit. In
Jahres, dass bis zum 30 �on João Lucia da,.Costa Rhe'!lmatikern und Gichtikern ertönte die �Ii[lgel des Ihrer Rolle als schoene
August 1959 die Frist und die Emmendoerfer, mit bestem Erfolg, gebraucht. Telephons, was Herrn Helena aestern Abend

leue Kammer - Die in den .

h M tt
.

d B t'
Bel Gelenk- und Koplschmer. OI' I . . �. '

'

1 h 3 Ok verlaengert 10 welc em a�ca ,

,

o un ,a Ista zen, aber auch bei Erkael- ymplO veran asste, sem war�n SIe, emfach unver-
etzten Wa I�n am. -

GAsuche eingereicht wer .. 'radikal gegenueber. per tungskrankheiten ist Togai Diktat zu unterbrechen. gleichlich, bezaubernd. -

• tober gewaehhen neuen den muessen, ,die laut Erste ersucht um Erhm- von guter Wirkung. Machen "Halloht Hier ,der "Pau� Nein, ich mach.e keine
Kammerraete, w�rden am Gesetz n. 39.869 vom hung des I:>chon festge- Sie noch heut einen Versuch! Iistaner Landwirt". Wer Komplimente entzü-
naechsten Mittwoch, den '

Z h
'

'

Togai verdient Ihr Vertrauen. d ? O
.' .'. .

6 ten., aus den Haenden
308.56 ueber Gueter unci setzten use uss�s vón In allen Apotheken und Dro- ,ort qnz recht, Ich ha,be ckend, hlmmhsch! - Nie

des Herrn Wahlrichlers
Rechte der Deutschen 200 auf 500 tausend Cru- gerten erhaeltl1ch. verstanden, Sie haben die habe ich ähnliches gese-

, bestimmen. Alle nach zeiros zum Bau der Br9-- letzte Nummer nicht erhal- hen- 'obne Ueberlreibung._j'hre Diplome erhalten. Die dieser Frist.nicht einge-. cke in Itapocuzinho, wäh- ten? Ihr Name, bitte, 'Herr - Und Ihr Kostüm, dasDiplomuebergabe fihdet reichten Gesuche bean- rend das Gesuch, der Schmidt? Rua Santa Mo· Ihre herrlichen Formen so
um õ Uhr Nachmittags standeter Rechte unp' a�deren drei Kammerräte Asthma nica 3J. Sehr wohl. Ich wer;. zur Oeltung brachte. Bin-
staU. Y G u e h� r der Deutschen die schon festgesetzte de Sie .Ihnen sofort zuschi- facb ninreissend!"

leuerQog - in noch nicht sind dem allgemeinen SUturne von 200' tausend Wir werden darauf eusf cken. At,é logo. Schluss." "Unverbesserlich! Wenn
dagewesenen Ausmassen G e set i verfallen. Wir Cruzeiros fuer die ange merksam gemacht � das- Während Fräulein Buse- das seine Frau' wüsste.
macht sich jetzt schon als bitten unse�e Leserschaft fuehrten Zwecke aufteilen, die Table,tten .

,

'

bia ungeduldig an ihrem Glücklicherweise bin Ich
Uonsequenz der .Ietzten fuer die Bekanntmachung wollen. Die nae-here Be' Bleistift' kaute, brüllte er auf seine Schmeicheleien,�

h H "E 'f' '" T hWahlen im Lande bemerk- dieses neuen Gesetzes sprec ung des aushal- U 10 zur' ür ioaus: "José I --:- n i c h t hereingefallen",
I

bar. Nachrichten aus den Sorge zu tragen, Nach- tungspla�er (Orcamepto José! - Jo-oo-sééé- Teu- sprach die ge�pannt lau---

Orossstaedten, ,Rio, São barn, Ffeund.e und Be:- da ReceIta 9' Despesa) der C. F. B08HRINGBR fel, wo steckt nur der schende Busebia. Dano
Póulo und Pörto Alegre kannt9 darueber zu un� steht auf der Tageshord- & SOHNB, Maonhein, das Bengel wieder?" und noch- hrerte man wieder' die

berichlen, dass die meisten terfichten, auf dass Jeder, nung und wird in der bekannte und altbewaehr- mals rief der Herausgeber Stimme des verzückt lä-
Preise blitzschnell mit 30% der irgendwie Reohte oder �aechslen' Sitzung statt- te ASlhinél,:"Mittel, wieder d�r "Paulistaner Land,wirl" chélnden Direktors:

.

Aufschlag. festieg-en sind.,G.uet�r zu ford,ern hat, fmden. überall erbaehlich sind. mil Auf�e��t aller Lun- "Ja.? - Ach ja! Bine
Mim befuerchte' mit Recht ,cile Ihm waehrend des genkrafL Jósé t f{annsl allerll.ebsle Id�e t Morgen
dass das Volk unmässige Kriegefll verlustig gingen. . • I d�

nicht hören, wenn ich früh nehme, ich ein ,Autoangesichts der Preislrei HaushalluRgsplan 1950 _
dich r�fe! "'!as ha�t du und dann fa�ren wir nach

bung in den Lebensmitteln wurde vom Prrefekten in t ddennD wlekdf·erk' I?f!! Schhnabbel, d�� Cilntaren.a·h S. ·hWiezu drati,schen Massnahmen d K
..

h
'

u rec 10 sc nau, te ware es, wenn IC Ie eule

schreiten wird., Das Leben Der 8":tmer el�gefJ��\ t. der Brzürnte, als Jas é Abend am Theater erwarte
(les DurschniUsarbeiters.

azu na me.n, wie a Ja rr endlich erschien. und wir soupieren nach
i S- Pld n' -

t
hch, verschiedene Kam- "KauO'ummi" erwiderte der Vorstelluna? Wie? -

n ao au o 1;10 KlO IS merraete Stellung und' ,

8 ,
.. !'. '.

durch die erneuerten Le· .

ht Ab d' ALLERSEELE'NTROST verlegen �der Junge mIt Ob Ich - Nem, nem, Ich

bensmittelp.reise getroffen. r�lc e� 'haen er���tn" ,albernem Orinsen. 'liebe Sie nicht nur" ich
Verschiedene Zeitungen eID,Ü� ureh I

versc l�r ebc "(Ch, we,fde dir helfen, vergöttere Sie, ich bete
weisen darauf hin dass �el ' � ernedmen t.e �c. Das ist des Totensonntsgs stählenp Glück: Bengelt Sofort wi,rst du Sie an!';
Grund zu dieser ploetzli-

_e é� hter �� � 810- Dass in dem hoben, unermessnen All das Zeug hierher legen I "Herr des H i mm e Is!
chen aussergewoehnlichen g:rel�. rn'H alinu erun- Kein unrein Stäubchen mehr den Geist defleckt, Wird's bald!", Jefzt macht er Liebeser-
Prei�treibung die Regie- gl n, Iedm, a:s a unts- Dass aller Sprachen Hülle, aller, Witz Mit der M i e n e eines klärungen' am Telephon I"

rung gab mit der Zusage S a� eSf t °fmten �n Und alle täuschende GebärdA' abfiel; Oulders kam der Bursche. rief die Stenotypisten.
einen neu'en Mindest.Salar

a res. es 1Je eg . sem Dass in so grenzenloser Nacktheit sich dem Befehl nach, worauf indem sie die Hände über

(;Salário MInima) festset- werde;, SIOJ. fOAlgen�e:_ Dia Seela unbArmherzig offtmbart --. der Gestrenge ihm �in BlaU demKopfzusammenschlug.
.. II d b

- uer ule ssoClaçao Oh, dass der Edelsl'nn de ,Edels'l'nn, Papier aab mil der Wei "Saaten Sie i'.c.en .zu wO en, �r Ka efr ,Valo Agrícola de Itapo- �

sunO" �H" .

t h"
-

F" I .8?" d _ehwdas,er�t 10 Januar 1969 10 ra t cuzinho __ von 30 auf 100' Entg�génsprüht 'wie Fuuke zu den Funken, Aboon' ,

t ledr IS d�ocl tem D�aUketm w�n teh SIC. er

treten soli... Der, Fall t d C
. .

h
Ein Meer von Sprühtau, Meer von teuchteseelen,' nen, er Ie e zte IrQ ar unwlrrsc an Jene.

liegt so: steigt O e h a I t ra'hI(V rh�zelros Ilj !- Delll immer nelle Edlen, erdentwichen, Nummer nicht erhalten hat. "Oort bewahre!" enlgeg-
o d e r' L o h n um 50% LIC . dorscC ag )von oao Anbetend nahen' durch die Ste�nennacht! Bringe sie sofort hin ," nete Eusebia, spreUisch

II d·
I

p' f' UCIO a asta. "J hl H
•

o· I" h I d
'

schne en Ie reise au'
_ .Fuer das neue Hos- .awo , err Irek!or", a�, e n. . .

100"10, 200% und 500%... HaI und fuer: den Stras- I
erWiderte José, wobeI er

.

Wollen Wir DIcht um

Der >Geleimte ist und bleibt, �nbau Três Rio da Norte- noch einen sehnsüchtigen el�
� Uhr" zusammen früh-

das Volk. Bis wann? Vila Chartres, je 100 tau- Blick. nach seinem Kau- s�ucken? .fuhr Herr Olym-
dO" 'I h Apoth 'k gummi auf dem Ti�che piO fort lOS Telephon zu

(IRSIllen 101 - erlittHerr sen ,ruzelros, w� c _e , ',. e e warf. Dann machte er sich sprechen. "Ja - abge-
Leopoldo Hadlich, dessen. �um�e aBs d:m Iftredlt JAJOoAGUA DO GUL

s c h I e u o i g s r aus dem macht, also punkl ein Uhr
Leichnam erst nach einigen. �ehr Ben .. kau �r apo .. t:!!I Staube im gewohnten Restaurant
T
.'. Z· ZIO o ruc een.nommen '

-

.

D'"agen 10 semem Immer 'd II" 't d'
"Der AbQnnenten haben amenZImmer, erste Btage.

aufgefunden, wurde. Die, �er ek s<? d �oFI deser MêDIKAMBNTE UND PARFÜMBRIEN wir nicht zu viele" mur- Ich bin uebergluecklich.
Nachbarn namen anfaeng- ruee e l� dei (Von h'g},e- .

',I
melte Olympio, indem er Leben Sie wohl! Auf Wie.

lichts an, Leopol�o Ha- nommen. wir ,,' orsc ag Das Symbol der Rech'tschaffenheit, des sich durch die Haare fuhr, �ersehen!" ,

-

dlich wdere verreist, doch von RaImundo E�men- Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie "lumpige' d r e i h H n d e r t Dann hing der Heraus-
nachdem festgestel.1t wl;lrde do�r�r,. �U���.l :a-)aIcatto am besten zu den gering.ten Preisen bedient., höchsten.s, aber die Kerle geber des "Paulistaner
dass er keine Fahrkarte un rlC a IS a .

,

reklamieren als ob es Làndwir'" den Telephon-
auf der hiesigen Bahn- - BRUECKE ITAPO dreitausend' wären. Zum hörer mit seligem Lächeln

! station weder auf den OUZINHO - Von 20.0 r::;,-;;;;;:;;:·;==-=",:::::::::::.r.r=-·-=:= ,q,==::;;;:====:-.:::-, Henker, Fräulein, Sie l5ind abermals an den Haken;-
Omnibusstellen geloest auf, 500 tausend üruzel- ii •• It •• e la ',,·S c .'If .". 'I wirklich sehr nervös! Las Dann rieb er sich vergnügt
hatte, rief man, nach yer, ras Zuschluss fuer diesen ii ' _

'

AI 'II s�n Sie doch das Spielen die Hände. Seine Züge
1leblichen Rufen .an se!ne.r Bau: (Vorschlag von João ii ,JARAGUÁ DO SUL ,i mit der Tischplalle, - das verdüsterten sich etwas,
Wohnungstuer die Polizei. LuCIa da Oosta). !! I'

- kann mich ganz aus als er das spöttische Oe-
Man fand den l"eichnam -- Gymnalium SãoLuiz ii Medicamentos e Perfumarias I, der fassung bringen. Wo sicht seiner Schreiberin
in verwesendem Zustand -' Maedelabteilung, ,Zu- =1 II war ich denn stehen ge- gegewahrre; doch fuhr er'
ueber seinen E}eU gebeugt. SChU�8 von Or$ 57'3.90:�0 li fSgnbflo de �Op::!i!:�e fi bne�eQ?'" rief er, inde,rn rasch gefasst fort: "Sie

iii
. Der �illsam� Tot des all- (Vorsclilag von Fldehs ii •

j
on lança

,

,",
'. ,'I e� sich das Ha�r mit den haben gehö�t, was ich eben

gemem beliebten uod ge- Wolf).
,

" ,!, que melhor lhe atende 'I F'mgern zerwühHe. I am Telephon gesprochen
schaetzten Me jiadlh;:hl Eso,ola -Ja� - Zu- fi pelos manarás' preços

' II: "Bei denjenigen, indes- habe, Fräulei,n? Natürlich.
:durch e' f8QOOSS �on tausend \b:::.==_ -=::.::::-_.==:--==========� sen, welche die Keimfä-

NACHRICHTEN
Graóulome die Ursacbe von

Rheuma und Gicht? Dl!r Dlml! Rl!dílk�
H.. '!' ores ke:

- Frei na�" Mark '[",atn. I
, - I -, "

.

fahrzeuue-Lizenzen ..,- maes
sen bis zum 21. November
erlangt werden. Wer bis
zu jenem Datum nicht seine
Steuer bezahlt hat laeuft
Gefahr, ausser Besch1ag
nehme des nicht llzenzier
ten Fahrzeuges, eine zy
kommendeStrafe zu zahlen.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO

CârTla'ra Municipal
Ata da sessão do' dia 16 de setembro de 58

Aos d�zessei� dias do mês de setembro do 'and
de mil novecentos e cinquenta e oito, na Sala de
Sessões, Edifício da Prefeitura Municipal, reuniram
se os srs. vereadores João Lúcio da Costa, Fidelis
Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco Modrock,

.

Mario Nlcollnl,: Murillo Barreto de Azevedo, José
Pasqualínl, João José Berroll, Raimundo Emmendoer
fer, Durval Mercano e Brich Batista. Preeldencla :

João Lucío da Costa; ôecrerérfa: Augusto Sylvio
Prodoehl e Francisco Modrock, Lida e posta em
discussão a ata -de sessão anterlor, I .foi a mesma
aprovedé, por unanimidade. com a retificação da
aprovação, em 2a. discussão, do projeto leí n .. 17.

EXPEDIENTE: Impresso do Serviço Inter; Projeto-

II,
lei n. 21, do Executivo Munlcipe], encaminhado, à
respectiva Comissão pena .dar parecer; 'ofícios expe
didos de n. 316 a 326; um exémplar da revista biiiiiiiiiõiiiiiiõiiio;;;;;;;;,iiiõiii;;;;;i;;;;;iiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiioi.;;;i;;;;;;iiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiii�iiiiiiiiiõiii;;;;;i;;;&;'''''iiiõiiiiiiõii,,,,,iiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiii__iiiiii�iiiõiii;;;;;;;;:

Tribuna Legislative; ofício-clrcular n. 23, da Câmara
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7j. Municipal de Itaiópolis; redlograma"do sr. Secretário !!!

de' �egurança Pública. Em o Bxpedíenre propôs o

vereador, sr. Raimundo Emmendoerfer a aprovação
de um voto cóngretularörto e o despacho de um

.

ofício \ correspondente à 'passagem das Bodas de
Prata do casal Mario Tavares ..da Cunha Mello, em

cujo sentido apresentou o requerimento assinado pela
bancada do PSD; com a palavra, o sr. Fidelis Wolf,
Vice-Presidente, em nome da bancada da UDN, se
associou a essas homenagens, discorrendo, também,
sôbre a feliz data assinalada. O vereador, sr, Murillo
Barreto de Azevedo solicitou informações da Presl
dêncla sôbre vários pedidos de Informações enca
minhados ao Executivo Municipal. O vereador, sr.

Ioêo José Berroll requereu um voto de pezarpelo
falecimento do venerando professor Antonio' Ayroso,
cujo cargo exerceu, com proficiência e abnegação,
durante 30 anos, no que foi secundado pelo lider da
bancada do PSD. O vereador Murillo Barreto de
Azevedo requereu providências lunto ao Executivo
para nivelainento do trecho da Rua Marechal Deodoro,
entre a residência nove do sr. Riedmann e do sr.

Durval Marcerro, informando êste a respelto, de que
o competente estudo de nivelamento já fôra feito por
ocestäo da construção da nova residência do sr.

Riedmann. O vereador, Murillo Barreto de Azevedo
requereu transmitisse a' Presidencia o' solene protesto

. da Câmara Municip.al através da rneíorle da bancada
da União Democrérica Nacional,

.

centra as injurias e
infâmias assacadas centra o Legislativo pe.1o sr. iiiiiiiÍiiiiiiiiii__,iiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'-_
Prefeito Muntctpet, inculpando o não haver cooperado
nem nunca haver erendído os projetos encamínhades
pelo Executivo a esta Casa, abusando desta maneira
pare exercer influencia com derurbeção da verdade
junto ao eleltorado, com vlsta às próximas eleições.
Historiou o orador a cooperação dêste Legtslettvo,
assistindo o Executivo em tudo quenrofôsse posstvel
para juntos cooperarem pelo progresso do Municipio,

'

,

entravado üntcemenre, disse, pela inepcia adminis
trativa

. muniéipal. O 'lider dll ba'ncada do PSD
requereu fOssem consignado em ata o seu protesto
contra as afirmacões do orador que taxou de inverí-

- dicas, tendo sido chamado à atenção pela Presidência
. de que ela mes.na, na pessoa do seu Presidente,
vereador -sr. João Lucio da Costa, deve testemunhar1---------------.....-----a favor das afirmações do vereador dr. Murillo B.
de Azevedo, porquanto esteve pres�mte, êle mesmo,
Presidente, a comícios do PSD no qual foram as&a

cadas injurias contra êste Legislat,vo. Com li palavra,
o vereador, sr. Fidelis Wolf soJidariezou-se com o

solene protesto do vereador Barrelo de Azevedo na

salvaguarda da dignidade desta Câmara,. que Sempre
se houve com inatacável solicitude para com o Exe
cutivo Municipal. O vereador, sr. João Jo�é Bertoli,
interprelando os protestos e contra-protestos formu
lados,' opina não caberem ao Prefeito mas sim aos.
oradores que se fazem ouvir nos comícios do PSD.
A Presidência, terminada a discussão, con.sulta a

casa se tais protestos devem sel' apenas registrados
em ata ou comunicados ao Executivo Municipal,
,d e c i d i n d o - s e por esta última forma, somente.

ORDÉM DO DIA: Aprovado em última discussão
o projelo-Iei n. 1-7. Usou da palavra o vereador, sr.
Mllrillo Barrelo de Azevedo, h1storitmdo a atual
campanha eleitoral com vistas à conduta. do PSD
em propagar uma união jaraguàense, para concluir.
com referências à Porlaria baixada pelo MM. Juiz
Eleitoral, que considera ilegal, improcedente e frau
dulenta a pretençd "união municipal jaraguàense"
divulgada em um manifesto impresso, sem .assinatura;
portaria aquela, esclarec�u o orador, motivada por
dOis requerimentos encamiuhados ao MM. Juiz Elei
toral pelos delegados do J:.?RP e �a UDN, protestando
contra a ilegalidade daquela pretensa união, suspeUà '

de vizar exclusivamente confundir o eleitorado diante
da campanha eleitoral para as pr.óximas eleições em

outubro próximo. Nada mais havendo a trõlar, e

como ninguém mais quizesse fazer uso' da palavra.
a Presidência encerra os presenles IrabaJhoB, con\'o�
cando o· Legislativo para ,o dia 14 de outubro vin
douro� a fim de trarar sôbre a seguinte Ordem do
Dia: Trabalho das Comi:ssõ�s.

'

Sala de Sessões, 16 de setembro de 1958.

(ass) João Luclo da C�sla - Presiderit�
.

Alglslo Sf'rio Pl'9doehl - 1�' Secretário
Francisco Modrock - 2. Secretário
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Escritório de Advocacia
.

(
"

- Dr. Hercíííe Alexandre da Luz
.

Rua 9 de Março 682 - 10. andar salas J à IV.

JOmVILLE - SANTA CATARINA.

Contratos
.

Organização S dissolução de sociedades, inclusive parte contabil.
Sociedades Anônimas '_ Defesas fiscais - Justiça do Trabalho .- Oobranças

Desquites - Inventários - 'I'estamentoa Ações de Usocapião
Despejos - Legislação - Imposto sobre a Renda - Importação e Exportação
- Institutosde Previdência, etc...

.

Direção dos advogados : HERCILJO �ALEXANDRE' DA LUZ, ,RUY
PARUCKER, EVI ALEXANDRE VARELA.

'

Horário - Aegunda a sexta-feira das -9 às 12·e das 14 às 19 horas.

.

Edital 'de Praça
O Doutor AYl"�R GalJla Fbrreira - de Mello,

Juiz de Direito da Oomarea de Jaraguá' do Sul;
Estado de Santa Catarina,. na forma da Ieí, etc,

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou ínte
resear possa, com o prazo de vinte (20) dias, que
findo êsse prazo hão d� ser arrematados por
quem mais dér e maior lance oferecer, em frente
às portas do Edificio' do Forum, 0,0 dia 17 de no..

vembro vindouro, às J O horas, 08 bens pertencetr..
tes a Ida Marquardt Woller, Erich Woller e sua
mulher e Olivia Scoz e seu marido Arthur Scoz,
abaixo descriminados: \

1 - UM TERRENO sito no distrito de Coru
pá, município do mesmo

-

nome, nêste Estado, à
Estrada Ano-Bom, fazendo frente na dita Estrada,
com. 21 mts., tendo de fundos em ambos os lados,
30 mts., entre terras de Bleich, fazendo o través
são dos fundos com' 21 mts., com terras de Gott
lieb, contendo a área de 630 mts2., avalíado em
Or$ 16.000,00.

,

2 - UMA CASA de moradía, construção de .

material, edificada no terreno descríto no item '1,
.

avaliada em Cr$ 40,000,00. .

3 - UM RANCHO edificado no terreno des
crito no item 1, avaliado em Or$ 5.000,00.

\

-Aasím serão os referidos bens arrematados
por quem' mais dér e maior lance' oferecer acima
do preço da avaliação, isto 'é, Cr$ 60.000,00 (ses
senta míl cruzeíros). Os referidos bens poderão
ser examínedea, por quem interesse tiver, 110 lo
cal em que se encontram, à Estrada Ano BQm, no
município de Corupá. E para que chegue a noticia
a público, se passou o presente edítal que será

lafixado no lugar de costume, às portas do Forum
e publicado pelo jornal ]ocal "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul�
aos vinte seis (fias do mês de t:lgôsto de mil no ..

vecentos e cincoenta e oit�. Eu, 'Amadeu Mahud,
escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira
de Mello. Juiz de Direito. Confére' com o original,
do que dou fé; ,

Jaraguá do Sul, 26 de agõsto de 1968.

O Escrivão: AMADEU MAHFUD
.

VANAOIOL

\.

� i�dicado
DOI caaoa de
fraqueza, pali
cte.. magreza e
futio.
Em eua fór·

mula aDtrllDa

Vanadaw de
a6dio.. Llcitlna, GlieerofOlratOlt
'Pepaina, DOll elf Cola, etc. de
ação PlOntà • eficaz DOll CtlIlO8

de fraqueza e D8Qraatemas. Vana;
dióJ 6 . iDdicado paia hOU»eDlt mu·
Iheres e crianças, IeDc10 eua fór
mula licenciada pela Bad. 'Pu.
blica.

,/

Dr. Murino Barreto da' AZlvedo
II ADVOOADO

Escritório no prédio "A Comercial Ltda"
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

A CÓMERCIAL'

rF=::::::::::::=:::::::::::::::::::;:::::::::::::=�=:::-'::::::::=::::::::::::::::::=�
"

r

� . Dr. lycho Braha Farnandu Nato r:I! I!" I!

II I A d v o g a � o I iI
U �
" h
·ii • II!! Escritório à avo Getúlio Vargas,67 IIII, II

II (Ed. Hertel) - Ja.raguá do Sul II
!I III II

.

\'\::::::=--=:::=:::=::::::::::::========:::=:::::::::=:::=.;}i

(F==:::==::::;::::====::::::::::':::::::::===é::::�=:::�
II �lo lEmCI8I ]KAUfMANN J!
H MEDI<;O CIBIJBGI.tlO liii IIII Formado pelas Faculdades' de Medicipa das Univer- II

. ii sidades dß C.olôpi;l <.Alemanha) e Pôrto Alegre n·
II �

I!I I!
II CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇA� B IIli CLINICA OÉRAL ii
ii Longa pradCla em Hospitals Europeus I!!! I!ii Consultorio e residência: li" Uii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 'I" I.
II CONSULTAS: ii
'Itl. Pela man.hã: das 8 1/2 ás n horas II
I

.

H

'I
Pela tarde : das 14 1/2 ás .17 1/2 horas ·u

I 'U
• •Atende chamados tambem à Noite ii
�=._�---_._-�------_._-_ ..))•

--.-------------_---...__ '/!:fIIF

Eacrlt6rio éie Advocacia AdmiDiatratlva e Fiscal
CoDtabUidad. - Seguros

Euginio Vitor Schmücket' • Economista e Contador
B.crtt6r1o : A....Dlda Mar.c:bal Deodoro. 111.110 - FOD., 234
a••ldluc:la: a.a C.I. Proc6plo G: d. OU.......a. 148. - FOD., 115

Calx_ Po.tal, 19

.lAIltAGUÁ DO'SUL'
.

SANTA CATARINA

�-----,------------------------------�
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COR.REIO DO POVO 'Convenção Municipal' do P.R.P.
o Dtretório Municipal do Partido de Re-

,presentacão Popular, convoca Iodos os seus

correligionários inscritos hêsre município, para
a Convenção Municipal Ordinária ä realizar-se
dia 16 ;(dezesseis) do correnre mês às 10 ho
ras em s'ua séde, 'silo à Aventde Getulio Var
gas ne. 97, com a segulnre

'

ordem' do dia:
, 1°. - Eleição do novo Dlretörto que

regera os destinos do Partido' durante o biênio
1968/1969 de àcôrdo com o artigo '21, item 3°.
dos Estatutos do Partido.

2°. - Assuntos Diversos.
Iaregué do Sul, ló• de Novembro de 1958.

Roland Dornbusch
" (N. 200)' ,

Presidente do Diretório Municipal

ANO XXXIX .,.._ jARAoaÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 1°� DB NOVBMBRO DB 19M - NO. 2.0011

Em Galas,' Joinvillé
Primeira Feira de Amostras Grande FestÇl
'Popular ...... Ce,ntenário da Sociedade Gióástica de Joinville o reatamento do Papa
-

, Pio Xll começa com a
, 'Conforme' .

já tivemos I ca daquela cidade, no 'So�iedad�. Ser.á a prí- frrise Latina:
ensejo de notíeíar, pre- próximo dia oito.

.

.:
. �elra .F�lra de Amo.sw�s "Miserere mel, secun- ,

pára-se a vizinha cidade Terá o po�o_oportuDl� a realísàe-se em JOlOVI!- dum in i .s e r i c o r d i e m
de Joinville para es gran-I dade de ass�s�Ir, ee' um Ie, para mostrar exclúsí ruam' (Compadecei de
des festividadds que te- lado, a maguíflca Expo- yamen�e .produtos das mim, meus Deus, se

rão lugar por ocasião síção Industrial, que íun- índüstrías .da manches- gundo vossa grande
das comemorações do clonará como Feira de t�r ?starmense.. U�,a 'míserícördte).
100 aniversário' da vete- Amostras durante oito exposição fadada a co- Em seguida diz:
rana Sociedade Gíuâstí- días, nos recintos da lher .retumbante Buce�so, "ßstas palavras que

consíderendo-se a oída- eu, sabendo ser mortal A Sociedade Termos- sínou com os represen-.==========='=========='=========r, de Joinville como parque e débil, pronuncleí ao létriéa de Oapívarí, __ tantes das firmas reven ...

l\t.P'iI'il. rti3ld1\ UO �TIÚAI. ítcs alemäe �" .oU índustríal .do Estado de I .ecetrar temeroso minha
I
Sotelca - na execução dedoras, 'contratos deßl �llil'Y<ru.1U' �llliW IU''')) tmll� @.�U) Santa Catarina. A mes- eleição como Sumo d� seu programa de aquisição dos seguintes

ma Eeira permanecerá Pontífice, repilo agora trabalhos está construía- materiais:
aberta dêsde o dia 8 até com muito maior justi do á nova linha de trans- 1.800 toneladas de es-30'de novembro corrênte. ficativa porque as im- missão entre Capivari - truturas de aço; .

perfeições, omlssõeá e Gapoelras (Florianópolis) 205 quilometros de ca-
Dentro dêste mesmo erros cometidos durante - Vale do Itajaí. bo de açogalvanizado; ,

período a veterana So- tão prolongado Pontifi- Estes trabalhos desen- 24.000 isoladores du-
ciedade Ginástica de cedo e numa época Ião volvem-se em ritmo bas- plos e todas as ferragens'Joinville festejerá o een- -grave, serviram pera es- tante acelerado, compre- para as montagens.tenário de sua tunüação, clerecer mels ainda .ern endendo ínícíalmente ; > O valor dos pedidosörganizando para tais minha mente minhas im- serviços topográficos, íneluíndo despesas conIb==============;===-=-=========:=i comemorações uma testa perfeições. e desmereci- aberturas de picadas e sulares .e

.. fréie é de
mlEilJllEE�� "!jjij5II11E!iISfP popular que de há muito meatos. construção das bases 'das aproximadamente 5.400,000
I \

-

I
vem despertando a aten- Humildemente peço torres'. Dentro em breve (cinco milhões e quatro

Febres (Sezões, M.alárias, ção não só do Municipio, perdão a todos aquêles estes trabalhos entrarão centos mil corôas dima

I
Impaludismo do Estado, mas de todo a quem ofendi, preludl- em uma nova fase com marquesas)

, Maleitas, Tremedeira'l o pais. quei ouescandalizei com a aquisição, pela Botel- Os materiais, fabrica
- CURAM-SE RAPIDAMENTE -COM - I Além. da exibição de atos ou palavras. ca, dos materiais neces- dos na Dinamarca, e den

�'Capsulas Antisesonlcas I ��:) e��iP;jn���i:a�o���á seR��:o��::s ��� n�� ri���� à montagem da ��d::na:ne�eo:er��0íl!��
I.

. M inancora" dadO. e�st:lo 80 públIco empenhem com a ereção Graças aos ingentes entregues a partir de
. de aSSIstIr 8 Segunda de qualquer monumento esforços do Comandante dezembro pr9ximo.

Em� Todas as· Boas· Farmácias Exposição Filatélich e em ,minha memória. CarJos Natividáde; ope- Dentro em breve por'.'Numismática de Santa Basta que meus restos roso Diretor Presidente tanto, a Soteica ligará o

I
�. um produto dos Laboratórios M'INANOORA Gatarina, já devidamente mortais sejam deposila- da Sotelca, junto à alta atual sistema gerador deoficializada. :Sste acon- dos simplesmente num adIItiIlistração Federal, o Capivari aos gran,des..;_ JoínvUle - Sta. Oatarina -

tecimen.to, em s,i, e�tá lugar �agrado que me BancO do Brasil. aten� centros consumidores. doEi!;iIIIII5!l!��i!iR!==-�!
.

u.:n!!!Bl'!IIiI!IBIE! revoluCIonando os melOS será taDto mais grato dendo a grande' signifi- norte do Estad(} coIIfuma.

" .

filatelistas de todos os quanto mais humilde. cação deste empreendi- linha de características
ff===::::::=====::::::'::=:::=:::=:::==::::::==::::::� Estados. Digna de se ver Não preciso pedir que mento, i)ara a região e técnicas das. mais mo
ii

8 [I·
II é ainda, a 21 a. Exposição se ore pelo descanço de para os. paises, autorisou dernas e à altura do d'e

II .

öDeO ö öflßeDll! !I ��i:;,ôr���ct:�:r �:��� �����o:!��ã�e�s �r�� ::q��lia�g��r��a�:f:!: �:�:r��v�::�to ,da terra

i,I,1 SOCo Cooperativa Ce,ntr.al de Crédito Agrieola, I,l,:me de inegualável beIe-1 ções que se ofecerem em que possuia disponi-
za, que anualmente traz pelo 'PoolfHce falecido bHidade de divisas, ten

!! Matr;z - ,F lo r ; a n Ó p o' I; s - Rua Trajano, .76
, II maior número de visi- na sede Apostólica e do em vista não só o.!I -

'., .'

'. ii tsntes de todo o pais. 1 pelos
fiéis. . curto praso de entrega!I �;;;;;::��='����m;;_: ii Para ver tanta coisa Não necessito sequer como, também as melho.

II uma or.ganização a serviço do desenvolvimen- II I em tão pouco tempo va.. deixar um restamento res condições econômi
II to comerciai; industrial e., agro-pecu.ário de ii lerá a pena vistar Join- espiritual, como coslu- ca dê quisição.ii ville a qual, com o Cen- mavam fazer cerros pre- .Para coroar a ativida-'ii Santa Catarina e do Brasil.

, II tenário de sua Socieda- lados ciosos de sua
.

4e ' despendida, no diali ,Seja previdente, 'levando SUdS economias ii de de Ginástica projéta missão, porque os mui- dois do mês passado ali ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de i! a cidade e o Estado no tos documentos e men- Diretoria da Sotelca as-II c�éques para o pagamenlo de seus com�ro- ii conceito do pais. sagens que expedi� te- , "!"!""'__, �_-:II missos.
_ II

"

lacionados com as exi-
'

.

ii Departamentos em: Angelina, Braço do
II, gências

.

de meu .cargo, mo se'fôsse de uma mãe.1 Norte, Canoinhas, Campos'Novos, Chapecó, são suficienles para dar amantís·sima.
.

II Curitibanos, Caçador, Criciúma, Coronel fI �+��
'CI conhecer, a todos os Cidade ao Vaticano,II Freitas, Dionisio Cerqueira, Herval D'Oeste, li (.ure seus males e poupe seil
que por acaso queiram 16 de maiO' de 1956.U ltajai, Irapiranga, Jaraguá do Sul) Laguna, ii bom dinheiro comprando na
conhecê-lo, meus pen-n Mafra, Mondai, Orleães, Pôrto União, Rio do II FARMAGIA NOVA sarnentos sôbre as di. Papa Pio Xli".

h Sul, São Carlos; São Francisco do.Sul, . São II versas quesrões morais 'O testameDlo do Pa·
ii Miguél D'Oeste, Tubarão; Turvo, Urubicí e li de BOBERTO M. HOBST

'e religiosas. pa Pio XII foi redigido.

ii'll: Urussanga.
.

ii ,,'que dispõe de maior sortimen_ Dito isto, des j g n o 'logo que êle se restaJ>e-, .

.' ti to na pr!lça e oférece seus arti· trleu - herdeiro universal leéeu do primeil:o, ataque.U peplU'tamen.to em /araguá d,o Sul II gos à preços vantajosos
a Santa Sé Apostólica

'

de :soluços, em maio eleII
•

á Rua Presidenle ,Epitácio Pessôá nr. 66.. ii Rua MaJ� Deodoro 3 • jaragua da qual tanlo rec'ebi, c.o- 19D6, '

�::::::::::::='::::::::::::::::::=::::::._:...:::::::::=::::::;:::::::::::=::::;:;::::::::::::::::::::::::-)i"��.�� !...--------""!:,--�.o-...-·__-----

Testamento
de PIO XII

Acelera-se a construção da,· nova linha
·Capivarí - Fl.oJianópolis - Vale- do Itajai

Pelo Decreto Federal D. 44.409, de 28-8 58,
fica prorrogado por 12 mêses, a contar da data
de 30·8-58, o prazo da apresentação dos pedidos
de liberação e entrega dos bens e diretos a que
se refere o Decreto n. 39.869, .

de 30 de Agôsto
de t 9.56. Os bens e direitos não reclamados até
a data prescrita serão conslderados vagos e nes

re caso 'passarão a ser imediatamente regulados
pela lel comum.

i

� � � G'� t � � L �I

I '

,

CO1'l TÉ }"\" �
I '

EXCEL�HT&S
ELEMv.NTOs TONICOS

. Fósforo, i:álcio, Arseniato.
e Vaudato.. de s ó d i o

TUinCil dos convalescentes
Tomeo' dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mã�s
que Criam. Crianças ra-

I quíticas, receberão a to

nificação geral do orga.,.
nismo com o

e==============a'(.
PARA FERIDAS,
E C Z E M A S',
I N F l A M A C O E S,
C O C E I R'A S,
,FRIEIRAS,
eSPINH.AS� ET/C.

CONtRA CASPA;
QUEDA DOS Cl·

anos E DEMAIS

IfICÇOES DO ..

OURO CABELUOl
r6N1Co CAPILAR
POR EXCELÊNCIA

.

,

Lavando com (Sabão
, ,

Virgem Especialidade.

.

dia . CIA� 'WlBlf.llEl KND[J§IilAl
. .

JOllIDlfnUe
O ideal pa·ta cozin,ha, lavanderia e la'Vádàira,

.

p'ortanto não ,deve �altar em casa alguma.
\

2

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


