
Inocência
Durante sua esta

da na Europa, infor
mam

.

noticias da
. Capital da Repúbli
ca, - o CeI. MiJlde
lo, presidente da

COFAP, re aliz o u

pesquizas sõbre o

custo da vida. Nos
países visitados, êle
distribuiu um ques
tionário, em Iran
cês e inglês, visan
do assim obter da
dos sôbre o proble
ma de preços, Num
de seus itens, per
gunta o presidente
da COFAP S6 "a lei
da oferta e da pro
cura desempenha
algum papel na fi

xação do preço de
venda ao público
para es diferentes

gêneros".

As Obras dc Dospit.al
"São !losé"
Conforme é do conhe

cimento geral, com exce

ção de ligeiros trabalhos
ocasionais, as obras do
"Novo Hospital" como

t a m b é m é conhecido,
aeham-se p a r a li z a d a I

desde algum tempo por
falta de recursos. Incon
formados com êsse estado
de coisas, numa obra
destinada a prestar os

mais relevantes serviços
à toda a coletividade
jaraguàense e mesmo das
visínhanças, um grupo
de cidadãos locais, vem

de tomar a si a iniciativa
de conseguir levantar os

meios. necessários para
uma rápida conclusão das
obras, em si já bastante
adiantadas.

aonfraternizaQão
dos PODOS

.

Eisenhower a favôr de um

entendiJ;DélÍto geral
Em mensagew lida pe

lo Secretário de Comer
cio Lewis L� Strauss

Noyo SBcratário do
lotarior da Justiça

Apêio indispensável do povo.

Se hã muitos anos, he
mens de Bem fuudaram

.

'.e oOD'strmram ö-"'Velho
Hospital São José", hoje
o Povo de Jaraguá do Sul
conoluirã, num gasto d.

e pro- gratidão 8 reoonhecímen
to àq ueles bravos, a

construção do novo e

moderno Hospital que
levará o mesmo nome.

Elo�doGovêrno doEstado ao
Dr. Paulo Konder Bornhausen

lá estarem como pacien
tes, oomo visitas a amigos
ou parentes seus lá aca

mados ou em tratamento

indústria, bem oomo paro' quizer, à cidade e popu
tíoularsa, tanto da oidade lação de Jaraguá, um

como do interior do mu-I estabelecimento hospita
níoípío, . solicitando sua lar à sua altura como

Trata-se, evíden
temente, de uma

pergunta eseandalo- É evidente e de todos
�a, de tão inocente, soaheelda a ' inefioiêooia _, ,

, e. é íncrtvel que ela e precariedade das insta-

II tenha sído feita por lações que oferece o hos-
alguém que tem a pUal atualmente ainda

II seu cargo o oontrõ- servindo, - o "Velho

I/Ie
de preços num Hospital São José".

pais inteiro. Muitos serão os que já
============== tiveram oportunidade de

e, eertificando-se, nessas

oeasíões, não atender
aquêle nosocõmio, de há
muito, às necessidades da
crescente população do
lugar, como também, aos
preceitos hodiernos de
instituições dessa n�
reza.

.

Sem possuirmos em

Jaraguä do Sul um hos
pítal mais amplo, confor
,ável e atendendo aos

modernos requisitos da Concedendo exonera

ciência médica, natural cão ao dr. Paulo Konder

mente jamais poderemos Bornhausen do alto oar

contar com um maior ou go de Secretário do In

melhor corpo de médicos, terior e Ju�tiça. o gover
inclusive assistência mé nadar Herlberto Huelse,
dica especializada que após assinatura do !lto.
tanto nos falta, obrigan-

I endereçou-lhe a segumte
do' nos a procurar recur- carta:

ante a reunião do OOß-
sos nas cidades visínhas,

" P r e z a d o amigo dr.
gresso Mundial das Oâ-

de Joinville e Blumenau, Paulo Bornhausen. A.o
maras Junior, o Presí-

ou quiçá Curitiba as conceder-lhe a exonera-
. dente reiterou a compre- quais dis�õe justa�ente ção do cargo de S�cre-
ensão mutua entre os

d
.

t 1
- tario do Interior e Justi-

Povos e as naeões O as ms a açoes que ora
. .

• •
Y •

nos faltam mas o nosso ça, solíeítada em sua

rresIdente dISS� que os
novo hospital comportará, carta de 13 de �ovembro

Jovens que assístem ao I
.

d P P desejo manííestar ao
Congresso Internacional oubmraas v].eáz qcUon� urloast• as p�e'zado amigo os meus

representam "novas espe- .

aSI p nas: "

��u ��um fu�ro Coo�e������, _

maís deslumbrante parai
oferecer um hosp�tal nols COI-sas datodos os homens." A moldes do. novo �ao José,

mensagem presidencial uma. renda muito mais

diz, em- parte: "Eu Ia- conslderáve� que o atual, VI-da ,.

mento não poder rece r��resenta tsto a. 'p08�1-
bê-los pessoalmente, po-

bilidade de amortlzaça;<> NAPOLES
rém sinto-me mui con- favoráv�l dos emprêstí-

- A policia Informou
. .

tente com que o Secre- mos fe�t�s ou a faz�r que Alberto Raia. de
Notíelas procedentes tário Strauss tendo podi- p!lra delxa·l� em. condi- dezoito anos de idade,

dos Estados Unidos infor- do ler minha mensagem. çoes de funcionamento.
abriu fogo com um.

mam que o presidente Os delegad9� proced�n- É, pois, vísandc o têr- espingarda de caça oon

Eisenhower deelarou que
tes de muitas N�ç?es mi�o das obras exterJ?asl t�a uma senho�a e sua

.

d dê' que se reunem aqUl SIm· e mternas do referido filha por acreditar que
a lO. epen nCI� da ?O- bolizam a independên· estabelecimento e, basea- as mesmas f o 8 sem
mUDldade mundIal eXIge cia da comunidade de dos na renda que, em «bruxas». Acrescentou a

a compreensão mutua e nações, o desenvolviman- virtude do !:leu maior policia, que felizmente. a

inteligente de todos os to..�o� assuntos p!)liticos. número de leitos e apar- pontaria do. jovem é

povos par. que deste modo SOCIaIS e economlCOS em tamentos especiais llpre- péssima. de mo.do que
.
'." qualquer parte do mun- sentará, um grupo de não atingiu no alvo: mas

s"e possa
..

consegUIr uma do, que tem mUI'ta I'm- b d 'd d- b

I
a nega o.S CI a aos em como co.rre em, conse·

prosperIdade reciprooa portancia para cada fim pr61 da caURa comum, guiu fugir para as mon-
e uIDa paz justa." de nós." proourará o comércio., tanhas;

cidade moderna
gressista que é.
Os empréstimos a serem

angariados, - pois não.
se tratará de doações, -

serão garantidos por cau-
.

telas oficiais, 8.orteA.eis
.

•

anualmente, em número
variável, proporetonal
mente às rendas auferidas
em eada exercício. AI!I
cautelas assim sorteadas,
serão resgatadas aos seus

portadores.

cooperação ,financeira, a

fim de, com o seu apõio
sempre pronto para apê
los desta natureza, entre

gar, muito breve, se Deus
1-

Estamos certos, poís,
que a bela. desprendida
e humana iniciativa que
a si tomou um grupo de

I
pessõas idealistas, "para
a grandiosa tarefa que é
a conclusão do nosso

novo Hospital São JOlilé,
encontrará o mais Irres
trito. apõio e melhor re

ceptividade.

melhores agradecimen- tido á sua apreciação,
tos pela eficiente e leal credenciaram-no ainda
colaboração que dispen- maís, á admlraeão de
sou 8,0' meu governo todos os catarinenses e,
nos poucos meses em que particularmente ao reee

esteve á frente daquele nhecimento do govêrno
importante setor admí- do Estado, que lhe fica
nistrativo. a dever assinalados ser-

A maneira exemplar viços.
com que se houve no Renovando a expres
desempenho do cargo de são do meu agradecí
Secretário do Interior e mento, formulo . os me

J u 8't i ç a, a cuidadosa lhores votos pela telící.
atenção que dispensou dade pessoal do ilustre
aos problemas daquela a m i g o e envio-lhe es

pasta, o espíríto público minhas muito cordiais

que revelou no trato dos saudações. (ass.) Heriber
vários assuntos subme- to Huelse - Governador.'

aia.· Telelenlee
aatarinen·se
Da Cia. Telefonica do feitas do seu próprio

Catarinense recebemos telefone.

a seguinte carta: Desta forma, não serão
prestados outros serviços
aos clientes que não 811-

tiverem rigorosamente
em dia, Avisa outrossim

que não mais entregará
récibos pars conferir,
entretanto aceita qual
quer reclaQlação fará a

devida restituição quan
do for 'o caso.

- A- Cia. Telefonica
Cstarinense aviss seus

distintos assinantes e de
mais eilenies, que as confe
rencias e fonogramas de
verão Ber pagos no

_

ato

quando feitas. na taxa da
Cia. e no dia imediato
impreterevilmente, quan
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Sr, Ve.n.ão.cio
Nicoluzzi .�

l ,r. '. . ';" ':'" .; �-

Sentimo-nos bem em

noticiarmos pare ama
lihã o natalíció do esti
mado cidadãO; sr, Ve-,
nâncio Nlcoluzzl, chefe,
das oficinas da ôocte-:
dade 'Gráfica Avenida
Ltda., onde durante 10,n
goe anos vem prestan
do o profícuo Iebôr de
seus conhecimentos ri-
pográfi.cos. "

Sobrinho do saudoso
sr. Venâncio' Pôrto à

quem a nossa terra
Iélrga folha de serviços
prestados deve, o sr.

VenancioNícoluzzl, corri
_

a slmplícldede de .aeu
coração e sua prestírno
sidade sempre presenje,
soube grang�ar vastos
círculos de c-amizades
que na data de seu na
tal terão oportunidade
de tributar-lhe as home
nagens a que faz júz.
Nos, do "Correio 'do

Povo", gerência e re
dação, inclusive todo o

pessoal, seus colegas,
da Sociedade Gráfica
Avenida enviamos a êle,
enreclpadamente, , um

grande, um e a o r m e

abraço, com fertas mes
ses de felicidades junto
aos que lhe são caros

pelos Ieços de sangue,
ao mesmo ternpo em

que lhe' des e j a mos
maiores triunfos em sua

brilhante 'carreira' de ri
p6grafo à frente dos
trabalhos da "Avenída". '

SABADO'DIA

"

:FALBCrMENTO

··�t ",;-
,

"

oi'
'

Nasciti1f�nto$ ,', :

"

,_�A_n_i_v_,e_r....;.s,á_r_i_O_S-lr

Ilvó:,;:Mã_e, Filha�,
_

Todas "devem usar'"
B flUllHfEDATllllft .:

,
Conservação

do Solo
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II JD)lo lElKCIHI l[AlUfM[!NN. II
ti M.ßDICO CIRUBGIA.O IIii II
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II

" "
II CIRURGIA - SeNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B 'Ili CLINICA OERAL I!
II II

ii Longa praUea em Hospitals Europeus II
II Consultório e residência: II
li II
li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 IIli I

ii CONSULTAS: li
II ti
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
II ii
ii Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
II II

ii Atende chamados tambem à Noite ii
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Mediante contrato e a
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em todos os Distritos e leea
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"CORREIO ÕÕ POVO" não I
endossa 08 conceitos emiti
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_ :
Orglo de maior penetração

DO Interior do nord6ste
catarinense.

Campanha de
Educação
Florestal
O Serviço Florestal

atenderá a todos os
interessados em assun
tos relacionados

-

com

silvicultura, tanto na

parte referente a con
sultas, como para
obtenção de mudas e
sementes.
Para melhores escla

recimentos consulte o

"Acoreio Florestal".

Catalogos Gratis

IDemais intormacôes v
,

com o Representante � ;;;i:

Geral para os Estados
de S. Catarina e Paraná

PAULO KOBS - Cx, Postal, 39 - São Benlo do Sul
Estado de Santa Catarina

MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército

êe. R. M. 5a. 0.1. 16a. C. R. M.

�2-5a. Delegacia de Recrutamento Mililar

J�nla de Alistamento Militar de Jaraguá do Sul - S. C.

Dia do Reservista
16 de Dezembro de- 1958

Dala de DPresenlac8o: do dia 1°. I 16 de Delem�ro de 1058
I - Está sendo solicitado o eompar eeimento entre os dias 1°. e 16 de

Dezembro no corrente ano. do seguinte pessoal da Reserva do
Exército, nos Centros de ApreFentação de Reservista, munido do
Certificado de Reservlsta ou documento equivalente:
Ao -- OFICIAIS E ASPIRANTES.A OFICIAL R/2:
Todos os Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2, quer estejam ou não

convocados para o Serviço do Exército.

B - PRAQAS RESERVISTAS:

1.) Todos os Subtenentes e Sargentos da Reserva remunerado ou

não, assim. como os Cabos e Soldados reservistas possuidores de Curso
de habilitação a promoção a Sargento, provenientes do Exército ou das
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, desde a úhima classe Ileen
oiada (1938) até a de 1928, inclusive.

2.) Todos os Cabos e Soldados reservistas da La. Categoria das
classes (ano de nascimento) de 1936. 1937 e 1638, inclusive,

II - CENTRO DE APRESENTAQÃO DE RESERVISTAS:

A - De preferência e havendo oportunidade, os Reservístas de·
vem apresentar-se, nas Unidades, Estabelecimentos e Repartições do
Exército ou no Centro de Apresentação mais próximo de sua residência.

1.) Para os muniofpios de Jaraguä do Sul e Corupá, o Centro de
Apresentação de Reservistas, funcionará na Junta de Alistamento Mili·
tar, no Prédio da Prefeitura Municipal de Jaraguä tio Sul, no expa
diente normal.

2.) Aos faltosos serão aplicadas Saneões (Multas) do Art. 124 da
Lei do Serviço Militar.

.

III - Solenidades do dia 16 de Dezembro de t 958.
-

A - Às 8 horas, hasteamento da Bandeira Nacional, no Prédio da
Prefeitura Municipal e cauto do Hino Nacional, pelos presentes.

B - Discurso alusivo a data.
C - Às 18 horas, -arriamento da Bandeira Nacional.

Jaraguä do Sul, 12 de novembro de 1658.

Manoel Carvalho Lopes Waldemar Orubba
Oap. DeI. 5a. D. R. Presidente da J.A.M.

Orgãos e Harmonios - UBOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicas
. Rar.onioS: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgios: �ão construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Dr. MU'rilio Barreto �8 Azevedo
I ADVOGADO I

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

laraguá do Sul

VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS
LAPIDACÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES

TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANELETAS

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMSRIGUEIßA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dreta l
SERVE PARA QUALQUER IDADF.. CONFOR-

-

ME o n, I, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria]
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre t"JO),t mesmo uma LOMBRIGUEIRA

.1NANCORA para o seu. tilhinho.
t um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

Atenção, Proprietário Rural
Importante Lei do Govêrno do Estado

, P a r a conhecimento a parte já anteriormente
geral, divulgamos abaí lançada, á qual íncorpo
xo a lei ns, 1.906, de 13 rar-se-á
dêste mês, que é do Art. 2°. - A declara-
teor seguinte: ção de que trata o ar

tigo anterior será feita
Art. 10. - O proprie- em requerimento dirigi

tärío de terras rurais do ao coletor estadual
que no prazo de noveno da localidade e espeoí
ta (90) dias da publica- ficará a área total, situ
ção desta lei fizer de- ação, no mês dos eon

claração das áreas que frontantes e os respeetí
possue, fica pelo exces- vos títulos de aquisição.
so declarado, isento de Art. 30. - Esta lei en
tôda e qualquer multa, trará em vigor na data
passando a pagar o ím- de sua publicação, re

posto referente a esse vogadas as disposições
excesso juntamente com em contrário.

Delegacia AMxiliar de Policia
de JaragB. do SuL

DelegaCia Auxiliar de Policia
.

de JaraDuá do Sul

AVISO AVISO
Por ordem do sr. De

legado. d. _

Polícia � por Por ordem do er. De
d.etermmaça.o da DIreto legado de Polícia e por
ria do �enI�o de ge�su- determinação da Direto.
ra e DIv�rsoes �ubhoas lia do Serviço de Fisca·
de Florianõpolís, no� Iização de Armas eMu
termos do art. 29 da LeI nicões etc ... de Floríanõ
�. l633 de 20/12/56. yon. polia, de conformidade
v_Ido todos _os propr.letá com o Deoreto N0. 1, de
fi_OS de, . �alao de Diver- 18/1/1939. Al't. 63. Con
soes Publ�cas, Canch�s .de vido todos os proprietâ
Bc;>cce, Cinemas, RadIOS rios de armas de fogo,
�Ifusoras, Snooc�er, So· para comparecerem nesta
c�e�ade Recreativas e Delsgaeia, até o dia
símílares, para compa�e- 31/12/58, a fim de portear
ce�em .nesta Delegac�a, suas armas e revalidar
ate o d_Ia 31/12/58, a. fim SUIiS carteiras de licenças,
de registrar e revalidar perante àquela Diretoria.
o alvará anual, perante
àquela Diretoria.
Na inobservância dêste,

os infratores ficarão su

jeitos as penalidades da
lei.
Jaraguá do Sul, 28 de

Novembro de 1958-

Osnl MOl/er
Escrivão de Polícia

Os infratores do pre
sente aviso, serão muUa
dos e punidos na forma
da lei.

Jaraguá do Sul, 28 de
Novetnbro de 1958.

Dsni MUller
Escrivão de

-

Polícia

agora sob nova direção profissional de
ADOLFO L. FIEDLER

Bar e Restaurant�Puli" I

Nome tradicional de hospitalidade
em Santa Catarina ,

-x-

Oferece nova e remodelada cozinha de 1�.
ordem. Para as Festas: Vinhos finos, Fiambre.

Bebidas nacionais e estrangeiras -

Rua Marechal Deodoro

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SA.IJDE

-." Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterizaçäo

- Ráios Intra-vermelhos e aluis.

Dp. Reinoldo Mupsp.

II ADWOGADO, II
Escrit?rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL,

rr:=:::=:'�=::::::'=�:::::=-�::::::"';=:::::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::'::� �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J:

ir .a •• " e I. "'. e .11.·· II Dr. Francisco Antonio Piccione
� "
II II :MI::l�.DICO

I ii
-

- JARAGUÂ DO SUL - II Cirurgia Geral de adultos e crhmçab C11-
'I .. nica Geral -- Partos - Operal'ões -

1'1 II Y

Medicamentos e Perfumarias II Moléstias de Senhora", e Homens.

III Simb�lo de Honestidade II Especialisaa em doenças de crianças

I
A única da cidade - FAÇAM UMA VISITA II OonfIança e Presteza li Atende' no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS I

ii A que melhor lhe atende II (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
I�ua Preso Epitácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul

ii e pelos menores preços II JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs,.

•-_.--ii!i!IIIi__�1 !j 'SIIIi!liiEl _ l�........ :.. . . ,,..,. .1i I_�OH.UP�-_!!�N�A CA�AKJ(NA I
� _. �•••- ...--- .... • ... _ ...__::::,1

Vldp89apis Japaguá
de SteffeDs & Bille
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Deutsche Beilage des ··Correio do Povo··
.

Wie steht es mit nnserem
.neeen Hospital "São José" ====L=OKALES J ��� �������b:�I�! ::!�d���h8���k�!Jg!�

Vielen geht die Entwicklung von Iaregué do Sul G
. n

.

V I' h
.

d N hb LEIEISMIIIELTEUERUIG Diese Vorschleege sei' - uiseppe Koncali als Papst gründete er in Bergamo
Im erg elc. mit en ac arstaedten zu langsam. J h XXIII
M h I macht sich letztens mit tens der Kernmerreere die o annes , zum neuen das erste "Haus der ôtu
anc e meIDen,· es aege an der Uneinigkeit andere Ob h d K

wollen mehr Industrie angesiedelt haben andere ver
drastíschen Auswirkungen der UDN angehoeren, er-

er irten er erholt- deuten' in Irelien. 1925

missen ein modernes Horel, vielen fehlt' ein gut ein-
im ganzen Lande bemerk- weckten die heftigsten De- schen Kirche gewählt. Seij wurde er in Bulgarien zum

gerichtetes Kino. Alle haben recht und mil der Zeir
bar. In der Staershaupt- bauen seitens der Vertre- dteser Bekanntgab liefen Bischof g�weiht, WO er bis

kann das alles noch kommen. stadt fand eine Protest- ter des PSD, die seemtll- zahllose Glückwunschtele- zum Jahre 1950 blieb.

kundgebung statt, die von ehe VorschJaege beansren- gramme von den Regie- Später wurdie er zum

Aber was nicht von allein kommt und was wir kommunistischen Elernen- deten und ungueltlg er- rungschefs eus aller Welt apostolischen Delegierten
sofort brauchen, ist unser angefangenes Neues Hos- ten ausgebeutet, zu Lleber- klaeren wollten. Bei der ein, unabhängig von ihrem in Griechenland und der

pitall Da nuerzr jetzt kein Kritisieren, wie man das griffen ausartete und des zweiten und letzten Ab Glaubensbek-enntnis. Mon- Türkei ernannt. Im Dezern

Krankenhaus haette besser bauen sollen das hat auch Einschreiten von Polizei stlmrnung, ergab sich fol- senhor An�elo Roncali ber 1944 erhob ihn Papst
nlchts mit dem Glauben und noch weniger mit Politik und Feuerwehr erforderte. gendes Resultat: Fuer el�t�t�mmt einer Bauernfa- Pius XII. zum Nuntius von

etwas zu tun. Es gab verschiedene Ver- diese Vorschleeze stimm mllíe und wurde. am 25. Paris. Den Kardinalshut

Tatsache ist, der Bau steht, die- Kassen sind wundete. In Jtajai ereigne- ren die Kammerreete João �ovember 1881 ID ôono empfing er 195õ ebenfalls

leer, alles verkommt Die Mauern wirden. gruen, weil ten sich ebenfales solche Lucio da Costa Fidelis II Monte geboren. Er SIU- aus den Händen Papst.
das Wasser unabgeleitet in den Fundamenten steht Protestkungebungen die Wolf, Augusto' Sylvio diert� am Episkopalen Ptus XII. und reiste im

in die fertigen Raeume schleegr der Regen weii als tragisches Ergebnis 2 Prodoehl Francisco Mo- Semmar von Bergamo selben Jahre als Patriarch

Glase und Fluegel fuer die Fenster fehlen. Du;ch die Tote und diverse Verwun drock, M'aria Nlcoltnl, Jo- und.später em römisch.en nech.Venedíg ab. Kardinal

weitlaeufigen Gebaeude toben Horden von Kindern dele zu verzeichnen hatten. sé Pasqualini und Murillo ôernlner, wo er t904'seIßI RODcali verfasste zahlreí

waehrend zur gleichen Zeit das alte Hospital auf de� Ebenfalls wurden ôech- Barreto de Azevedo gegen Theologen-Diplóm er híel, ehe Geschichtswerke, des

B�rg in keiner Weise mehr den Arispruechen gerecht schaden verursacht. Waeh- die Stimmen von Erich !m selben Jahre .wurde er erste erschien bereits 1908.

Wird. rendessen meldet man aus Batista Raimundo Ern- 10 Rom zum 'priester ge-

Welcher Arzt interessiert sich fuer ein Iaragué der Bundeshauptstadt, dass mendo�rfer, Durval Mar- weiht. Vo.ti 1905 bj.� 1914

wo nach der Untersuchung die Kranken nach Joinville' engeslehre der sehr ems- certo und João J. Bertoli war er Prlvatsekrerär von

Blumenau oder Curitiba empfohlen werden muessen' ten Lage, der Herr Arbeits- .. .. Monsenhor Tedeschini,
weil er ihnen hier keinen Platz im Hospital anbiete� minister dem Herrn Bun- ReIspreIse _ Nach der Bischof von Bergamo.
kann? Haben wir hier genuegend Aerzte aß Plaiz? despraesidenten eine Aus- Auf�ebung der COAP - Am ersten .Weltkr í

e g e

Nein t u�d Nein t muss man entwerten. Auf was legung des Problems un-
Prelstebelle kostet die nahm er aknv teil und

wollen wir warten? Hilf Dir selbst Und der Himmel rerbreítet hat in welcher' Sorte Santa Catarina wurde nach seiner Betör

wird Dir helfen t
'

er die Noeter: der unbernlt- nunmehr im Kleinhandel derung zum ôenuãrs-ôer-

Der tore Punkt mdss ueberwunden wer den I
retten Klassen hervorhob je Ktlogremrn Cr$ 26.000, geanten Kaplan ao ver

Warum sollen wir dem Hospital nicht Geld borgen?
und andereeíts energische d!e �?rre.n Brejeiro, Pra

Man hat darueber noch nicht nachgedacht und ist ja
Mussnahmen vorschlug rao, VlforJa usw. Cr$...

auch. noch nie darum gefragt worden. Fuenf Monate
den Pretsspekulenren das 50.000. ACHTUNG, Foerdern Sie die Ausscheidung

arbeiten, den Neubau fertigstelIen und einrichten dem
Handwerk zu legen.

.

An alle lichwaehle, _ Alle Auslaender:
Ihrer Harnsaueure !

verwarlosten Grundstueck ein menschenwuerdiges "Correio do Po,o". _ Wir eingeschriebenen Waehier,
Die wesentlic:he Ursache von

f dI' h A h b
.

Oicht ist die ADhaeuifung von

reun IC es nse en geben, das alte HospUal frei Irren unsere w. Leser- die aus irgendwelchen Wenn Personalausweise Harnsaeure und von anderen

�achen zum Verkauf und umziehen, nachdem vorher schafr um Entschuldigung Gruenden am 3. Oktober (Carteira 19) von Auslän Stoffwechselscblacken in den

Im Maerz 1959 mil einem richtigen Volksfeste aller wegen Unterbrechuug un- nicht gewaehlr haben, dern verlorengehen, muss Oe�ebeÍl des �oerperl, vorzugs

�Ias�en unser_ Hospital eingeweiht wurde. Ist das nicht sere Herausgabe am letz- koennen in 'einem an das nach Bekanntgabe der
weise in de.r Umgebung der

richtig gedacht? Das alle Hospital hat sich gut ge- ten t6ten. ds. Mts. Die Wahlgericht gerichteten Ausländerpolizei dieser �::::!e�ndNs�i�It::� :::h d::
tragen, �as neue hat ganz andere Moeglkhkeiren sich' voo uns angeforderte Pa- Schreiben die Gruende Verlust 1. 3 Tage lang im den kleinen Oeleaken der Finler
zu renneren, sodass man sich nicht um seio Geld piersendung traf zu spaet darlegen, warum sie der "Diário Oficial" verõffen- und der Zehen IUéhren Harn.

zu fuerchten braucht. ein, wodurch unsere Zel- Wahl fernblieben. Die Frist tlIcht werden; 2. muss saeure-Ablagerunge�zuschmerz-

Eine paar Menschen haben Geld und Zeit zur
lung an jenem Sonnabend f�er ein� solche Rechlfer- beim pelegado dos Es- ;:!�:un::: la::;IB�i;:gu�=!:

Verfueguríg gestellt, um die Arbeiten am Hospital
Dicht herauskommen konnle. llgung hef 12m 5. ds. Mts. trangelros ein schriftlicher hemmungen. - Die Einhaltunn

sofort wieder aufzunehmen und zu beenden. Ein PAlST JOHallES XXIII -I
ab. Als. EntschuldigungS-.. Antrag, dessen Unterschrift einer puri.narmen Ko�t allein

Unternehme .... , ohne Ruecksicht auf. kl'rchll'che oder u b d ..

d h gruende gelten Krankheit von einem Notar beilau- lehRuegt DIcht, um Olcht und
e er em wir 10 er eu· k r h B h' d 'b" A

R eama Zll bekaempfen. Mag

politische Zugehoerigkeif, ohne Stellung und Rechte ligen Ausgabe einen bio- oerper IC e \? lO erun� Igt. Ist, um usstellung braucht d�7.u noch Arzneimittel

Im be�tehendeo Hospitalverein. Aber was bedeuten graphischen Auszug ver- gen, peisen oder auch ei- einer neuen Carteira 19 welche die Ausscheidung de:

Wemge fuer einen so grossen Bau? und mil w·Dlchen oeffentlichen richtete an
ne oerufliche Taetigkeif, eingereicht werden. Àuf Harnsaeure aus den Krankheits·

n h II
�., die an dl'esem T .

ht dl'es G h k berden und aUI dem Koerper
K.ec t wo en die:se paar Menschen die Arbeit leisten, den Herrn Bundespl'aesi- age mc es esuc ommen foerdern, die Entzuendung be-

die dem ganzen Munizip jebührt? denten ein Dankesschrei- unterbrochen werden k?nn folgende ,�S!euermar.ken: seitiren, die Schmerzen �um

ben in welchem er die
te. Wer ohne stichhaltigen C_r$ 10,00 �elo de Imlgra- ·�ersch'YiDde.n bringen und die

Man hat daran gedacht leinen Hospitalverein zu katholischen Beziehungen �rund semer Wahlpflicht ça!); Cr$ 1,50 Sêlo de Beweghch�elt der Muskeln und

gruenden, der d.en Familien seiner Mitglil"der eiD� z
.

h B '1' d
DIcht genuegt har wird Educação e Saúde' 3 sind Gel�nke �I�der herstellen.

Vorzug t II K kh
WISC en raSlIen un .

C � O
•

'
, •. .' : EIß klInIsch erprcbtes und

.

ss e ung 10 ran eitsfaellen sichern soll, was dem Vatikan hervorhob
mit fljp t 0,00 biS Cr$., Im FI.nanzsekretarJal 111 der empfohlenes Mittel auch bei

Im Interesse des ganzen Munizips liegen wuerde. und seinen paebstlichen 1.000,0� bestraft. Der

Be-I
Avemda Rangel PeSlana Sc�merzen in den Oelenken und

Dazu gehoert Zeit die Idee duszuarbeiten und den Segen dem brasilianischen tr.ag �Ird notfalls gerich- 500 Cr$ 170,00 (Sêlo por Ohedern, Hexenschuss, Nerven-

Vereio zu organisieren. Volke t.1t
thch eIngezogen. Verba) zu hinterlegen' 4. ec:bmerzen !lnd f·rkaeltuDgs-.

. Um gleich die ersten Gelder fuer die Wiedér-
er el e. ..

d
. 'd� krankhe1ten Ist Togai. TogaI-

aufnahme der Arbeiten zu schaffen, habe-n s'lch fre'l- Munlzipal- klmmer D r Feuerbrunsl in Ilumenau - Qmu�sen em Ant!ag Ie T�bletten haben Unguaehlten

H-e S h S h d uluung vom Fmanzse-· HIlfe und Schmerzbefreiung ge-

willige Kommissionen gebildet, die den Handel und aushçlltungsplan fuer das e r grossen c li en kretariat nnd die Veröffen- b!ach�! TOial hilf. Arbeitsfae

Industrie, die Landwirtschaft u,rld Privatpersonen Jahrgang 1959 erregte in entstand �us der Anfang IIichungen. im "D rá r i o hlgkelt und Wohlbefinden wie

aufsuc�en werden, die gegen sichere Papiere ihr Geld der Kammer sehr lebhafte ds. Mts. Im Gebaeude der Oficial" b' I t d
der herzustellen. Togai wirkt

tuer dieSEm guten Zweck einen zeitlang zur Verfue- Debatten, hauPtsa�chlich Praefekfur statfgefunden�n Der Antrae�g�s��mW[�r�� ,�:ó�s..::����es:�t· 4���e::�:!
gung stellen wollen.

.
. an Hand verschiedener Fe�erbrunst.Wertvolle hiS- General Osorio 166 2 haben sich in lobender Weile

. Grossmuetige Menschen, haben das alte Hospital seitens der Kammerraete torlche Dokumente wurden Stock abzugeben
' .

ueber die Wirkung dei Togai

angefdngen und hochherzige Menschen sollen jetzt vorgeschlagener Verbes- I?aub der Flammen, wie'
. geaeuese.rt. Machen Sie noch

das neue Hospital "SÃO JOSÉ" von Jaragua" do QuI serungen.
. Hervozuheben handschriftliche Aufzeich- �eate belDen Versuc�! Kaufen

bdu d' nungen von d U.I
sie a er nur TOgll. In allen

een en. waeren, Ie von der Mehr- .

r. u umenau Apoteken und Drogerien erhael-

Ein F,eunti tie, Statit. heit angenomnen Antrae- aUBser VIeler Mefte, Bue- GEsueHT t1ich.

ge: Fuer den Valo Agri. eher, Zeit�mgen die mit
cola do Irapocuzinho Cr$. der Geschichte von Blu· werden :-
70.000,00, von João Lucio menau verbunden waren.

da Costa; Cr$ 200.000,00 Was dem Gebaeude selbst
ruer das Hospital São Jo- anbelangt, ordnete der Herr
sé, von Mario Nicolini Staatsgouverneur an, den
Raimundo Emmendoerfer' Wiederaufbau auf Kosten
Durval MarcaUo und Brich des Staates aufzunehmen,

Batista; Cr$ 500.000,00
fuer die Bruecke am Ita-

--------

pocuzinho, von João Lu
cio da Costa; Cr$ .. � ..

57.390,00, fuer die Maede
labteilung desGymnasiums
São Luiz, von fidelis
Wolf; Cr$ 50.000,00 fuer
die "Escola Jaraguá", von
Francisco Modrock; Cr$.
50.000,00 fuer die Asso· der C. F. BOf!HRINOER
ciação Rural, von Augus- & SÖHNE, Mannhein, das
to Sylvio Prodoehl; Cr$. bekannte und altbewaehr-
60 000,00 fuer die Associa- te Asrhma-Mittel, wieder
ção de Proteção e Assis- überall erhaeltJich sind.
tência a Maternidade e

Infância, von Francislo
,---------

Modrock; Cr$ 60,000,00 Evitar i n c ê n á i os·'
fuer die Escola Técnica florestais é defender
do ComérCio, von Murillo a riqueza nacional.
Barreto de Azevedo.

- Den Namen Iohennes
nahm der neue Papst in
Verehrung für Johannes·
den Täufer an und in

Erinnerung an seinen
Vater, der ebenfalls diesen
Namen trug. - Die Krö
nung des neuen Rapstes
fand em 9. November statt.

Offeriert 'feçner: P BIN S T B W BIN B

In- und AuslaendiBche Getraenke
Wir werden darauf auef

merksam gemacht das·
die Tabletten

Josel Mael, dessen letzter
bekannter Wohnsitz in li
nha Abrdntes, Mun. Santa
Rosa, RGS, war, übersie
delte nach Pôrto Alegre
und von dort nach Santa
Catarina, von wo die letzte INachricht eintraf. Wer ir
gendwelche Angaben über
den gegenwärtigen Aufen
thalt von Josef Maag oder
seine Kinder Maria, Cata
rina, Wally, João und José
machen kann, teile· dies
freundlicherweise mit an:

Lucy Glass, Caixa postal
68, Santa Rosa, RGS.

Unter neuer Fuehrung von Adolfo F. Fiedler
Ein in ti.r GastwirtscbaFt best bekannter Name.

"Emn"

.

NEU EINGERICHTETE KUBCHE

Asthma

Rua Marecha' Deotioro

Apotheke "Sobulz"
--x-

Helmul Müller - Wer.kann
Auskunft über die derzei
tige Anschrift. des Herrn
Helmuth MUller geben?
Mitteilungen siniJ gefälli
gerweise zu richten an die
"Brasil·Post", Caixa pos
taI 6401, São Paulo.

JABAGuA DO SUL

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

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

Frutiferas e

. \

Ornamentais

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiseiro'3, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupa
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORRBIO DO POVO - -

':.t�dr::��: 28��::,�:��:1 Edital di Citaçia di H8rde�ro ABsl�tlladaslrla��-:.r= SoA.

. o dr. Ayres Gama Ferreira de Mello, Convocaç60
Aos vinte e oito dias do mês de, outubro do Juiz de Direito da Comarca �e Jarag�á Pelo presente ficam éonvidadoB os senhores

ano de mil novecentos e cinquenta e alio, pelas sele do Sul, Estado de Santa Oatarína, Brasíl, aciónistas desta sociedade para a assembléla'geralhoras, na Sala de Sessões, Bdlffcio da Prefeitura Na Forma da Lei, etc... ordinária, a realizar-se no dia 6 d. dezembro de
M�nlclpar, reuniram-se os vereadores srs.: - João ,1958, aa 9 horas da manhA, no escritório da firma
Lucia da COSIa, Fldélls Wolf, Augusro Sylvlo Prodo- FAZ SABER a todos 08 que o presente edí- nelta cidade a fim de deliberarem sôbre a seguinteehl, Murillo Barreto de Azevedo, Mario Nicollnl, Io- tal de citaçlo. com o pI:azo de trinta (30) dias,

,

sé Pasquallni, João José Berroll, erich Batista, Rar- virem ou dêles conhecimento tiverem ou interes- ORDE� DO DIA:
mundo Bmmendoerfer e Durval MtJrcafto. Lldll ê posta sar possa, que estando procedendo-se ao ARRO- 10. AprovaçAo do balanço e contas do exer-
em discussão a ata da sessão anterior, foi li mesma LAMENTO dOI bens deixados por falecimento de

cicio de 1958 _

eprovade sem emendas. BXPBDleNTB: Lido o pro- MARIA PIRMANN FOSSILE, no qual figuraram 2 EI i A d dí
jéto deIel n, 24, do executivo Mnnlclpal, que Iseota os herdeirol filhOS Adolfo, A.na, Paula, Sofia, JoAo 0.

.

e ç o a nova lletorl8,
Elz 3°. EleiçAo do conselho fisoaldo pagamento CIo imposto de Indústria· e Profissões, e Ema Fossile, mais 08 herdeiros netos a, 40. Assuntos de Interesse sooial.

a firma Romeu Bastos, com mllterial elétrico. O ve- Irma, Maria e Leonor Fossile, como ausentes,
,reador sr, Raimundo Bmmendoerfer pedtu fassem residindo em lugar incerto e não sabido, pelo Jaraguá do Sul, 5 de novembro de 1958.
feitas cópias de tõdas as emendas apresentadas pe- presente edital ohama e cita aos mencionados JoIo BATISTA RUDOLP - diretor gerente
los srs. vereadores referentes ao pro;éto de lei que herdeiros para, no prazo de trinta (30) dias, eon- ./ EWALDO RUDOLP - sub - gerente
orça a receita e fixa a despesa do exercício do ano tados da pubJicaçAo deste no "Diário da Jlstica",

_

de 1969, indicação esta que foi aprovada por unaní- se fazerem representar ou comparecerem neste '

.

.

mida�e..ORD.B� DO DIA: Projéto de lei n, 13, que Juizo, para falarem aos termoe do. dito arrola- IDdúslrla de Madeiras JANSSEN S .. A.
propoe lnrerdíção de ruas, cujo parecer, por haver mento, sob as penas da lei. B para que chegue a .

sido assinado apenas por um membro da comissão noticia ao conhecimento. de todos, se passou o Aaaembléia geral exlraordlDáda
retornou à mesma Comissão de Legisl.ção e Justiça presente edital, que, será efixad� às portas do C O N VO CA çÄO'

Forum, no lugar de
.

costume, publIcado no jornal
para melhores estudos. Niste sentido falou o verea- local "Oorreio do Povo" e no Diário OficlaI,do São convidados os senhores ecíonístes desta
dor, sr. Raimundo Bmmendoerfer, sobre a transitivi· Batado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá sociedade á se reunirem em Assembléia G�ral Bxdade daquela rua, manifestando também a respeito do Sul, aos vinte e sete dias do mês de outubro traordlnária, ne séde social da firma "INDUSTRIA
o vereador sr. Vice-Presidente Fldélis. Wolf, quanto do ano de mil novecentos e eíncenta e oito. Eu, OB MADBIRAS JANSSBN S. A." em Jaraguá do'
ao uso por parfe da maioria dos habitantes daquela Amadeu Mahfud, EscrivAo, o subsoreví. Sul, neste Estado, ás 15 (quinze) horas do dia 13 de
Estrada, e no mesmo sentido se expressou o verea O b d 1958 d líber

.

Ab
.

dor sr, MuriUo Barreto de Azevedo, respondendo a (ass.) .,res a••a ferreira de M.III ezem ro e , para e I erarem so re a segulDte

um ap..rte do vereador sr, Raimundo Bmmendoerfer Juiz de Direito da Oomarca ORDBM DO OlA:
quando à sUuação daquela estrada em precário estado Cenfére oom o original, do que dou fé;
de ccnserveção e cuja interdição, em dias chuvosos Jaraguá do Sul, 27 de outubro de 1958.
éoblero do referido projeto de lei, fendo stdo aprovada
a emenda proposta pelo' vereador sr. Raimuudo O Escrivão .. AMADEU MAHFUD
ßmmendoerfer, proposta esta que, por escrito, deve-
rá dar entrada na Secretaria desta Casa até a pro
xima sessão. Projeto de leí nr. 23 - Concede auxi
lio á vva, Laura da'Silva, enviado á Comissão de
Finanças após o parecer favorável da Comissão de
Begislação e Justiça, Projeto de Iel nr. 21 que con

cede isenção de imposto ßS planfas da coni!ltrução
da nova Igreja-Matriz São Sebastião, aprovado em

primeira discussão mediante parecer da Legislação e

Jusriça tendo sido despach�do para a Comissão de
Finanças para ultimar o parecer a respeito. Projeto
de fei nr. 22, devolvido ao Bxecutlvo para maiores
informações após o· parecer da Comissão de Legis
lação e Justiça. Atinente a este projeto de lei, que au

toriza o BKecutivQ. a permuta de uma determinada
área de terra, manifestou-se o vereador sr. Raimundo
Bmmendoerfer, em defesa do sr. Prefeito Municipal,
sendo contestado pelo sr. Murillo Barreto de Azeve
do que encareceu a necessidade, como de praxe, de
o Bxecutivo mandar seus projetos redigidos em ter
mos claros, sem omissões ou erros de inlerpretação
dúbia. Ao mesmo respeito opinou, o sr. Vice-Presi
dente Fidélis Wolf, e diante da discussão surgida em

Plenário, o vereador sr. José Pasq�alini pediU nova

,leitura do aludido projeto de lei' que fof atendido.

SABADO DIA
.

n-I1 ..186.8
'

A COMERCIAL

Com a palavra o vereador Durval Marcallo justifica
não haver assinado favarávelmente aquele projeto de
lei como membrQ da �esma Comissão referente á
área de terra nêle determinado, mas em vista de dú'
vida quanto à permuta das mesmas terras por parte
do Executivo. A presidência, em face das controvér
sias surgidas e os debates em Plená�io, submete à Ivotação o retorno do mesmo projeto de lei ao Bxe- .

cuUvo, o que foi aprovado por ummimidade. O sr.

Vice-Presidente, Fidélis Wolf, com a palavra, leva ao

conhecimento da Casa o fdtO bastante esquisito de
um contribuinte, Oscar Kreissig, haver sido contra
lado pelo sr. Prefeito Municipal para fazer um con

serto de estrada em Garibafdi, e ao procurar o Exe-
"

cutivo para cobrarrça dos serviços prestados, lhe foi
dito cobrasse os mesmos serviços, com êle, vereador
Vice-Presidente, sr. Fidélis Wolf e com o verelldor
sr. Murillo Barreto de Azevedo. O sr. Fidélls Wolf,

-----

ern a sua exposição, manifestou o seu desagrado ,...- ---,

face ao acontecido, reverberando a atitude do sr.

Prefeito Municipal como reflexo da campanha eleito
ral, em a qual sua senhoria, êle, Prefeito, maDifesta·
ra os seus bons propósitos de união jaiaguaense.,O
vereador, sr. Raimundo Emmendoerfer solicitou in
formações à Presidência quanto ao pronunciamento
das Comissões respeclivas sôbre dois projetos seus,
enviados à me5ma. Bsclareceu a Presidência ao

mesmo vereador que não havia motivo de sua recla
mação porquanto que a matéria reclamada se acha
va em pauta para discussão da Ordem do Dia em a

próxima sessão. O vereador sr. Durval Marcalfo
pediU refificação quanto às suas declarações em fi

ata anterior, não se referindo, disse, a um caso ex

plfclto de perseguição política, mas em termos ge-
rais, no que se refere a tôda e qualquer perseguição !...- ___;;...._ __'

poUtica. O ver,eador, sr. MuriIJo Barreto de Azevedo,
,em aparte, fez ver ao sr. Durval Marcaffo, que, se a �---------�---..-.-�-..

reclamação procede, sua oportunida� é um tanto
tardia. O vereador, sr. Durval Marcaffo pediU fôssem'
suas palavras registradas em ata o que é feito. Na
da mais havendo a tratar o sr. Presidente, declarou
encerrada a sessão, convocando os srs. vereadores
para' fi proxima sessão, dia 4 de novembro com a

seguinte Ordem -do Ola: 'trabalho das Comissões.
. Sala de Sessões, 28 de' outubro de 1958.

Escrlt6r1o d. AdTocacla AdmiDl.tratlTa e fiscal
Contabilidade - Seguro.

Eugenio Vitor Schmückel • Economista e Contador
E.c:rlt6rio : ":ftDIeia Marechal Deoeloro. 111-110 .. POD., lU
a.aleI'Deia : aaa CeI. Procópio G. eI. Obelra. lU - FOD., 115

CaIxa ..o.tal, 18

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Aos nossos Assinantes:
,

PediiDos a todos os nOS808 prezados
assinantes, ainda em atrazo com o paga
mento de suas assinaturas, a fineza de n08

en,viarem· com urgência, 08 seus débitos,. a
fim de evitar a suspensão do fornecimento
do no�so jornal.

Empresa Jaraallsllca "Correia da p�,o" LIda.
Eugênio Viro, Scbm6c/ce/

, Diretor·Oerente

1°) Mudança da denominação social.
20) Substituição de ações.

'

3·) Reforma dos esremtoe sociais.

Jaraguá do Sul, 5 de Novembro de , 1958.

J01.o BATISTA RUDOLP - Diretor Gerente
BWALDO RUDOLP • ôub-Oerente

-A spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
B tcicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C amaras de M, Bombas para Bicicletas etc.
p es�tadeiras "WESTFAIJA". Descascadores etc.
Fogões economicos "REIS" e elétricos "FAllE"
Generos aIimenticios e Conservas em geral ,

H armonios "TODESCHINl", (Catalogo a dtsposlçlQ)
I m:agens religiosas d. "PRATA BOLIVIANA"
J arras para igtla de Cristal e Vidro
K aol e Brasso (para Hmpar metaes)
L lqutcHficadores "WALITA" e VEN'l'ILADORBS
M 'quinas de costura "VIGORELLI" "ELGIN"eZig-Zag
NOvidades em geral, sempre em stock

-

-

O.· leo de Peroba (para liDipar moveis) , ,

P 1lJlelas ele J)resslo "MARMICOC" • "LARES' div. _.
Quadros de Paisagens e fiores

.

B efrigeradores "PROSPOCIMO" e "CONSUL"
S el1ns para Bicicletas e Sobrecaf,as .

'

'

T aIheres Inoxidavel "HERCULES' e "ZM';
U tencllios em geral, para Dona ''de Casa. '

Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadrez (Taboas de Imbuia e F1�as)
Y 'piranga (Lustre para Sapatos) "n!lVEt."
Z lvi"Artigos de Cutelaria em geral"

V.S. encontrar' pelos ptenores preços da"praça
na conceituada CASA REAL

C huveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINl" e "UNIYERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e outras quaHdades
A rttgos para presente� em geral (sempre novidades)

R adios "Siemens do Brasll" e "Telefunkén"
E spremedorês para Batatas, moedores de Côco

�

A luminio "ROCHEDO" Baterias e peças aVUlsos
L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e

"STEATITA"

CASA REAL
Rua CeI. Emillo C. Jordan, N°. 141 - Jaráguá do Sul

(defronte ao Cine Bohr) ,

N.l.037

;

NA FALTA Df

FOTO PIAZERA'
DBPRONTB Á PREPEITURA - JARAOUÁ ,DO SUL

fot0J."afias em Oeral - fotocopias de Documentos -
fdmes e Material fot,o - Aparelhos e Aceesdrio8 "

A pedido. atende a dOlDlc1l1o e tambem
, ' em localldad.. ,WdIlhcu '

"

APPeTITE

Magreu
Cançàço
Pallidn
�raqueu

"\
'.�__..,."s::�.

Ê iacli8p........
o .-.o do

I O O O L-II O
DE ORH
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CORREIO DO POVO RECEBA GRATIS DEADE JÁ-ATÉ
O FIM DO ANO 'FAZENDO SUA

ASSINATURA D' "A NOTIC1A"
PARA 'I959 COM Rodolfo Fischer

ANO XXXIX - JARAoUA. DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO, 29 DB NOVBMBRO DB 1958 - NO. 2.014

..

BANCOS ALEMÃES----------
voltarão a funcionar II .lI!ÍEllSil'rll .111. li '''1!iiii!i1!!l!l!Ei1ll

durante um almoço da suas negociações e é Comercial carioca,' por Segundo noticias pro- MaleN:ialu��::�deiraAssoc. Comercial do R. de hora de procedermos do motivo da sua'· atua- cedentes do Rio, a Sumoc
_ OURAM-SE RAPID.AMENTE COM _ IJaneiro, afirmou o embai- mesmo modo, em bene- autorizou o restabelící

d H G thí fí' d fé cão no grupo de fomento 'C
. . .

Ixa or ugo ou ler que, CIO o nosso ea e em mento das cartas de crê- ',ap'sulas Antlsesonlcas.ehegou a hora do Brasil busca do crescente for- ás esportações e em dito do Banco Alemão

'1vender para a Busst leelmento da nossa favor da desburocrätíaa- Transatlântico�Banco I Minancora'
".Acrescentou: - "Todos economia." O ágape, in- ção dos embarques de Germânico na América

I I
os outros países Incluíram forma-se, constituiu uma oatê destinado ao merca- do Sul, os quaís funcio-

Em Todas as Boas Farmácias
a União Soviética, man, homenagem ao oonse- do mundial. narão novamente em todo I � nrod t d L b t" MINANCORA
--�------------------�---------�-o �rillório nacioo� A_

um pro uo � a ornon� -

nODO, Ap'ertando Humenlo de 'ubsfdl"O' f:vr:�t��en��p���a�e��r: I - Joinville- - Sta. Catarina �

U I! U !ii1!lllll�11IE!! "II. i ii ':waa:a:aii!IIPI!5il!!!&'E
dos direitos dos citados

O cinto FIP?lis, (Do Oerresp.) bancos incorporados ao
---------,

desastre
- Fcí aprovado o

proJe-IPatrimônio nacional, a "a,I· ser' prevísío oIh
to que aum e n t o u .para fim de proceder a sua Y I

a eíe CrS 50.000,00 mensais os restituição. .
'

••• subsídios dos represen- Congelamento de Preçostantes do povo catarínen- -,

O coronel Mindelo, pre- õxí I
.

sidente da OOFAP, tele. se, para a pr xuna egis
latura, a iniciar-se em 15

grafou ao go-vernador de abril de 1959.
Jânio Quaçlros, solicitan-
do a sustação do aumento
de fretes na Estrada de
Ferro Sorocabana, no Até, nas Fàrmácias
sentido de colaboração
no intuito do govêrno
federal de contenção' dos
preços. Adianta-se que
Jâníos QUlldros encami
nhou o expeclieu te -para
exame ao diretor da
emprêsa dizendo: "Parece
que o congelamento con
siste em apertar o cinto
alheio".

GomérGi,o Russiacem a

- Pavoreso desastre
ferroviário ocorreu as 14
horas do dia 26 no quí
lometro 192 da Rede de
Viação Paraná· Santa
Catarina, entre Ibiporan
e Londrina, ocasíonando
a morte de cinco passa
geiros e ferimento em

outros 32.

O trem dá prefixo
p-13. chamado «Ouro
Verde», saira de Maringá
com destino a São PauJo
e, de-vido ao forte tempo
ral que caia na ocasião,
descarrilou

.

em conse

quência do péssimo esta·
do daIínha. Ao descar
rilar a composição um

dos engates partiu pro
vocando a queda de três
vagões por uma riban
ceira.

Noticias do Rio, .íntor- dada pelo presidente do
mam - Todos os seto- Orgão Controlador de

tpII....-w...........�.. res policiais estão em- Preços, coronel Mindello,
penhados na fiscalização que desmentiu preten,

•1ft"M�""
do cumprimento da ta- desse a COFAP retirar
bela da COFAP, que o arroz, a banha e 08

�1IIIt�NtliIlll��1MI1il congelou os preços de óleos vegetais da tabela
alguns gêneros. Assim o dos gêneros congelados.
indicou o general Amau- Acrescentou que a pro
ry Kruel, chefe de poli- pósito dos preços con

cia, .que aduzíu estar gelados dêsses gêneros,
mantendo o presidente tem surgído muitas re-

� Nepatlna .)/. S. da República ao corren- clamações de- diversas
ela penha, que tA das providências des- categorias do Comércio,
contem -extrato ttnadss a impedir a so- que' alegam ter sido o

l(ep4tlco con- negação 'e o câmbio ne- seu tabelamento abaixo
�enhdo, nor- gro. do prôprío custo de ven-

1ft:ll1l�1I a8 RIO 26 - "A COFAP da. O coronel MindeUo

:/flnFõe8 do está �ee8truturando al- disse tambem que "as

Jlgado. guns dos preços conge- instruções �o presidente
• lados". A informação foi da .RepúblIca .sao no

sentido de ampliar O- nú
mero das mercadorias
tabeladas" .

_�...� O govêrno deseja ampliar a relação doa
. produtos atingidos pela medida

Os feridos foram hos
pitalizados em Ibiporan
e Londrina.

- Está disposto o Pre
sldente Juscelino, alerme
do com a exploração
existente no comércio
farmaéêutico, - a extender
o congelamento dos pre
ço. aos' produtos medi
cinais. - No momento o

problema está ainda na

esfera das cogitações, ve
rificando-se

. porém os

primeiros estudos em torno
.

do assunto, de modo a '

falha-m OS homaos, que possa ser feito even-

tualmente um tabelamenro
justo." . Entrementes, o

,na"'o a,1 Ia' IIS' Presidente da República
vem se mostrendo satis-
feito com a reação popu

NOTICIAS DO RIO - lar ao
. congelamento

-

dos
O deputado Oliveira' preços dos gêneros de
Brito, presidente da Co- primeira necessidade. Em
missão de _Justiça da diversos contactos tidos

Firmas Brasileiras Oâmara, declarou - se com os líderes sindicais

Acumpl.·c.·adas com
contrário a lei de im- e com oa representantes
prensa. Disse o repre- das classes produtoras,

Contrabandistas sentante pessedista cO Iuscellno lhes tem feito
nosso problema é de ver o sentido social da

Segundo informações - homens e não de leis», medida.
Fernado Cadavel, Inspe- e acrescentou não ser

tor da Carteira de Câm neceesäríà uma lei de tr==::::::::::::=:::::::::=:-.:::::::::::::::==::::::=.=:::::::::=:::::::::=:::::::;;:::�::::::::;::::::::::=::::::::::::::::::::::::::.:::=::::::::::::.�bio do Banco do Brasil responsabílídade, por-
regressou de Nova York quanto «o regime vai 11,1 A V I S O i!11trazendo amplo "dossíer' bem assim como está e ,

o qual contem os nomes a solução dos nOSS08 ,II' !I:i�e�i::sir:�li�!�:: ��� �f�:�;::: P��ti���ó���: ii. A Diretoria da Comunidade Evangélica de Rio da Luz I, li
contrabandistas iankees, evolução democrática». I! avisa aos interessados que procederá uma reorganização no cemitério - li
que deram grandes pre- Finalizando ,as suas eon- II· ,d_!l-mlesma, dévendo os familiäres dos mortos antigos, reedificarem os ii
juízos, avaliados em mi· siderações em torno do II tumu os caídQs, pondo·os em alinhamento. Ii
Ihões dá dólares, ao Te- assunto, declarou «Se o It Se os mesmos não reedificarem os túmulos arruinados até li

souro Nacional, através problema fosse de Le- II fim de outubro do corrente ano, a. Diretoria ordenará a demolição dós mesmos. II
do comércio fraudu- gislação, não haveria li

A mesma Diretoria proibe o levantamento de um novo
IIIlento de importação e cri,me de morte nos·1 túmulo, sem prévia licença do Presidente. .

ii (ass.) Alberto Meier IIexportação pafses que adotam. a
,:,'!! (N. 907 • 6 m.) Presidente il:1:;usando licenças e demais penalidade máxima, isto

documentos falsificados. é, a pena de morte». �:::::==:::::::::::::::===:::::::::=::::::::::::==::::::::=:::==::::::=::::::::-.::::::::==::::::::::::::::-.:c::::-P

. J.·!'.If••••�\J'-' J�••\ ••••:O:•••••••••••t�.·..·..·..·�.·..·..y••.,••••••••·.Jli _

� �

f� Vlml.,a de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta �j
�� .

DO BIt. ....11•••11l �1 _

g MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :1
� � � G � t � �. L8 A melhor aparelhada em Santa Catarina B .

{� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �1
l: -jOINVILE- - d· É::�•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••�••••• � ••• ·•••••••t.:·•• •.•,�O::: CO1'iT f'\
..� � .

EICELE.rES
ELEMUTOs rO.lcos

.

i Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d í o

Tonlco 'dos convalellllentes
Tonico

"

do� desnutridos

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

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

----�.--------------

"

PARA FERIDAS,
E C Z E M'A 5,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESP-I N H.AS, ETC.

fR,

.

,

,

COIIRA CaSrA,
OUEDA DOS U·

BUOS E OLMAIS

IUceln DO �

COURO CIBELUÓO.
T.oNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

Lavando., com Sabão
-

(IIIrea Begtstrada)

Virgem Especialidade
da ClA\o WEIlEt f llNJI))[J§IIRllAl JOllffivHle

•

I
o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, porta�to �ãO deve faltar em casa alguma.

•

•

I
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