
maior penetração no interior do catarinense "De Domingo para 2a•
-------------------,--------------------1 feira última a, conhecida,

firma Bebidas Max WH
helm SIA. foi visitada
pelo larápios. Forçando

t=============-=--=-===-=-==-==============--=---==-============================1 o basculante de uma das
janelas do prédio, em

seguida penetraram por
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

uma porta qne conseguí-
,

'O 5
ram abrir com o auxilio

rI fi'
{ de um canivete. Encon-

,

'

e
traram sem as medidas

"

,i de segurança um' cofre
, auxiliar, do qual retira-

ram cerca de Cri 7.0DO,00
e, em seguida se puze-.

Pu'blíccs· 1�:::�W.·�h,:;��::��,

' da ,orgamzaçao ,comum-
,

'", caram o fáto à Polícia
,

"

' local que, ao que se sy.-
be, já. se encontra numa
pista segura para deitar
a mão no amigo do alheio.

Fundação:
Artur Müller
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Roubos
Não vai muito longe o

tampo eDl' que a UDN
.era acusada de palhaça
das e dê roubo dos dí
nheíros públicos, quando
se debatiam projetos. de
reis que vízavam dar ao

povo jaraguaense. nor- Câmara, onde se gasta-I criticar os vereadores A UDN não têm com-I atraiçoando e ímpaéíen
mas decentes aos seus ram CrI 6.600,00 e exaus- udenístas, jamais corre- promisso _com ninguém. tando um povo pacato e
habitantes, para que mais tivas horas ,de votações, ram do plenário, jamais Nem com o sr. Vitório bom. Os vereadores Erich

==========

tarde não fossem espo- sem que houvesse .um fizeram parede, jamais Lazzaris. Nem coin nín- Baptista, João, Hermilio Muro's eliados nos seus maís jus- resquíclo de bôa venta- deixaram de dar o seu guém. A UDN é livre, Cardoso, Henrique'Boe-
tos anseios; Trabalhava- de. Roubaram aos cofres voto, quer a favor ou como são livres 08 seus der e João Mathias Ver-
se no Interesse da cole- da Prefeitura' o dinheiro éontra. E' uma virtude elementos, cuja única binnen renunciaram sís- p,ass'e 1·ostividade e, mesmo sob de seus contribuintes, que se lhes não pode preocupação é o de bem temàticamente para vice, '

as mais injustas criticas, para satisfação de um negar. Que virtudes se servir a causa do povo. presidente, para 1°. e 2°.
não esmoreceram os bra- caprícho vergonhoso de pode atribuir a08 veres- 'Não defende interesses secretários. Benunelando F i é 1 ao principio de.
vos vereadores udenís- seu Presidente de Partido. dores do PSD, quan�do de grupos e de apadrí- aos cargos num órgão bem informar os srs. pro
tas, na sua dígníttcaúte Dançaildo' oomo.palhacos, obstinadamente se recu- nhados. Manda, para 08 por onde o povo se ma- prietários da cidade de
missão de bem servir, por mais de vinte vezes sam a tudo? quintos dos Internos os nílesta, estão renuncían- Jaragu,á .do Sul, cumpre-
de atender e de desem- renunciaram 'a todos 08 bajuladores e os que da do aos Interesses desse aos cOllluni_çar que ainda

, penhar o mandato que o cargos, o que vai obrl- Querem que a :"UDN intri,ga fazem profissAo e mesmo povo.. Acusam os desta' vez o sr. Preteító,

povo em' pleito eleitoral gàr o Legíslatívo a oer- preencha os cargos da recebem gorgetas. Para- outros de palhaçadas e Municipál -não se maní
lhes outorgara. A UDN rar as suas portas, por Mêsa.: Mas como pode sita não se conhece na são ê I e s mesmos que testou sôbre a revogação
perdeu 'as eleições em não poderfuncionar, com um partido preencher os UDN. Todos trabalham depoís entram no pica- do edital que 'obriga 'à
1958. Disso têm oons- evidente, prejuizo aos cargos" quando os votos para sua' aobrevívêncía deiro para mostrar asua c.onstruç�o, de muros e
ciência. Não reclama. É interesses do ,povo. Dei- majoritários só caem e pa.r� a decência da arte, .arte qué "exercem la8�eio�t."é'm trez,8.ruas,tá�ô consumado. Compor- xará' de funciona-r um para: 08 elementos do coletívldade. Iasendo-se pagar com os �,té oüía 18 de mato de
ta-se na 'sua condição de órgão' da vida 'democrä- PSD? Ademais, .quem é Por isso, marquem bem dinheiros' que são dó 1960. Para a conclusão
derrotado. Nem por isso tica de uma unidade, por o PSD para impôr tais os nomes daqueles que povo. Pobre povo, que das, referidas' obras Ial
deixou de trabafhar e de birra de uma meia dúzia condíções ? Será que OI serão mais tarde respon- teve

.

a infelicidade -de tam aínda 3 mêses e
\ colaborar nos �mpreen- 48 Ineompreensíyets,

'

seus mentores' não se I sebützadoa pelo abuso conhecer só agora os. cinco dias.
'

dtmentes que 'lhe foram :' 'Por mais que se queira enehergam ? que a g o r a. cometem, seus representantes. Vamos aguardar.
submetidos à apreciação.
S'Iu al de bôavontade. ',,:',

",

:J��t�ridod:o�O:r:�:i�:'N' O""m"es H''o'nr'a"'d 'o', S�-,'.T�do ,co.ni submi!,são. Só .
'. .

"
"

.'
.

nao deI�OU até agora "

tratàr-se 'como vencido.' " ,',

' .

"
. " -

'

:Cbc�n���e�:;:ofn::e�� n'a' san ha
.

docombatente .

1 e a i. 'Não .'
"

��:�a�smaoiaC��b����� I
',' "�'"

,

'

" "

dor. E é' nisso' que vai 'A irreflexão de, ,:ere�-I gerente -d� �NCO d-e Ja- que deviam ter réspon; bandas vivia de

"nOiva-I
coveou 'e acabou' acei�

um'a 'divergência 'muitó dores do nosso legIslatJ� raguá. VISItando-se as sabilidade, ao· me s m o do" com alguns verea- taodo, com uma ,condi-

profunda.
','

vo arrastam para o mon- duas personalidades mu- tempo que nos dá noU- dores da UDN, .p�ra não ção" no entanto: O Dr.
.

touro de vis mentiras, tuamente, das relações cia de que o INCQ não

I
precisar procurar a dire� I Murillo, lider da bancada

A incompreensão, a nóm�s dos mais respei- nasceram emprestimos é só vitima de ataques ção do partido. Mas com() da UDN e, o sr. �ugênio
ä falta de bom senso e tâdo's em nossa sociedade. de monta e que estariam na, politica, estaduaL" 8S "noiv8s�' não são da- Vitor Sohmöckel, vice-
a intransigência dos Um dos vereadorés do se vencendo, pelo que o quelas de cair .de beiço presidente no exercício
mentores que

-

se acer· PSD, lógo, após a eleição industrial teve que votar Enquanto' isso, '

novas pelo primeiro Dom Juan do Diretório udenista,
caram do sr. Prefeito,: do. sr. Vitório La��aris, na UpN e não no PSD, facetas aparecem a pú- que aparece, propuzeram teriam de presenciar a

nã.o aceitam a derrota, justificando a sua indig- dando assim, ao partido blico, com relação às que reuniões e entendi- tudo completamente mu

sob h i pó t e se, alguma. nação, saiu·se cO,m 3 s�- do brigadeiro a indispen- últimas eleições do Le- mentos só seriam viáveis dos. Não poderiam da,r
Quando perdem, simples- guinte desculpa engrola- sável maioria, que tanto gislativo. Erich Baptista, com a presença dos -dois palpites.
mente não colaboram da: A vitória, do snf. temiam. o super, o ultra, o supra- diretórios, como se faz
mais. Foi Q que aconte. Lazzaris" fôra imposta, O, registro revela a sumo do presidencialis· entre' gente decente.- O O, impossivel também"__
ceu nas duaª sessões da pelo sr. Oswaldo Heusi, leviandade de .homens 'mo pessedista ne s tas D. :Juan preSidente cor- acontece por aqui.

-

PSf.l

f

Em seguida, o sr. Werner'Stange,' dramá
ticamente, diz, qui o PSD' têll1 uma denú!iC:,ia a

fazer. Nós ficamos de ôlhö. Dever_ia ser algo de
anormal. Ficamos esperando. e diz, enfão, em .

tom -de grande ,vítima de' que o ve-readar Vit9rio
.'

.

'Lazzaris era um traidor. Não compreendemos.;
O' sr. Lazz.aris não pertence: iI legenda do' PSD?
Como pessedista ,não foi eleito Presidente? En
tão a denúncia era ,contra, o próprio PSD. E o

que tem a ver a UDN com ludo isso?
.

.

Logo a, seguir, faz a" revelação: O, lider
Demostenes (refere-se ao Dr. Murillo) traíra o

povo, porque, alegando não ter a NON relações
ami:)tosas com o Pr�feito, mandou os seps liae·
rados votar no Vitório, que tambem não é mais

DeJ:,sona gr�ta do Prefeito, que não tinha mais
entrada franca no, gâbinete do sr. Waldemar
Grubba, que era um trÇiidor, um transfuga, que
tambem, não tinha: mais relações amistosas com.
o -poder Executivo.

Essa confissão do programa do PSD é
bem a' demonstração de que o sr. Vitório já não
era benquisto, mesmo a'ntes das, eleições. Mas
porque? Não é da legenda do, pSD? Não foi
eleito pelõ próprio PSD, ao cargo de Presidente,

(Continua, na 5a. p;�;n.)

A eleição ,da mêsà da Câmara ,Municipal

ACHO JE UMA GRAÇAdeu muito pano para as mangas. O progr-ama
'

,

pessedista abriu �dS baterias para est�avazar a· "

•

.

'

'

•• �onda de indignação, que vai nas entranhas do
'

seu partido, desmorólizado que ficou frente 'ã
opinião pública, diante da atitúde inconveniente
de seus vereadores, nas quais o eleitorado con

fiou bom' senso, sabedoria e· capacidade, e em

êUjos bons' propósitos, foi o povo covardemente
burlado.

,Mas os nossos adversários insistem' em

faz�r da eleição da mêsa o seu cavalo de bata-
,

lha, 'não sabemos a que tHulo', presÜniivelmeqte
para entoar o hino de desesp'ero, de mágoa e de"
revolta por não conterem mais em suas ",mãos
as vontades de seus representantes nf:! Camara
Munidpal. É, no desespero, a confissão pública
da debàcle que se verifica na's fileiras pessedistas.

Não podendo justificar, como partido majo
ritário, as razões do seu fraca.sso, em ;que àté.
udenistas dançam nos' narizes de seus dirigentes,,'
-explodem qual crianças mal cri'adas para sdtisfa-
zer a rebelião interna de sua grei.

.

Na ausência de assunto mais substancial,
que possa efetivamente ser motivo de bom co�
bate, vasculham as menores particularidades para

justificar tão tremenda desgraça que se abateu
sôbre o seu, pãrtido. Não ganharÇlm as ú1ti.mas_
e.leições? 'Como s� justifica' que agora esiejam
por baixo? Até nós estranhamos a má conduta'
dO proceres do PSD.

'

Querendo justificar o fracasso, estranharàm
estivesse no plenário da Câmara, o. sr. EUgênio
Vitor SchmöckeJ, nosso ,dlre"tor, a quem acoimam
raivosamente de "escriba", de duplo suplente, de
chefe inexperiente da UDN, de matreiro politi
cóide, um dos tr�js patetas, orelhudo de jerico,
expert-político e outros adjetivos que vizam me

nosprezar a sua personalidade. Muito bem. E daí?
O que lern a ver a eleiQão da mêsa com a pre
sença do representante do Correi'o do Povo?
O Regimento Interno da Câmara não 'faculta á
presença dél imprensa? E porque a Rádio Jara- ,

guá rrão compareceu? Porque não sabia?' Ou
porque ignoravam a existência desse dispositivo?
O azar, como se vê,. não, é no�so. Cada um luta
com, as armas que, dIspõe.

,
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·8 O C I A 'I 8,
. QUerO. säbado de hole seíe um ótimo dia a to-

DIA 18: dos vocês. Antes das noras o nosso cordial bom dia.

- O sr. Augusto Sarti. UM COMENTÁRIO
, Em um artigo nosso, de dies errãs, falamos- A srta, M a r i a A. sôbre o Cine Iareguã, como se rudo esfi';esse corMascarenha8, filha do sr. rendo às mil maravilhas. Infelismenre temos um faroPedro Mascarenhas:. a lamentar e treta-se do seguinte. Não se sabe como

,_: A sra.'Maria Teo- os técntcos, quando planejaram o soalho e a dispo
tônia de Medeiros, espõsa I sição das poltronas, cometeram um êrro lameniável.
do sr. João Línhares de Falamos dos corredores às adlacenclas das
Medeiros, residente em poltronas. Quase no centro' da sala ficou um grande
Joinville. "buraco" pois, devido serem as cadeiras pregadas

umas às outras, éstes passam diretamente pera a
- A sra. Doracy Cor- elevação do corredor, armando verdadeira ciladarêa, espôsa do sr. Pedro para

:

os incautos. Realmente, aquilo parece umaCorrêa, Tesoureiro da "armadilha", oferecendo perigo, mesmo com as luCaixa Econômica Fede- zes acesas.
ral do Paraná, em Ro- c -

f' d a
A •

Antonio Malli.iros _ O sr. Faustino Ru- lã d'
Lo neo OI uma ou u s vezes que vrrnos pes-n ia. soas caírem, quase deeastrosemente. Qualquer dia

Transcorre em data de bini, residente em Barra alzuém acaba se machucando.d R' CA I
- Dia '6 de fevereiro, "

hoje o aniversário nata-' o 10 erro... A o jovem Renato, filho do Necessário se torna uma providência imediata.
lícío do distinto jovem

- A sra. SII�la, espo- O ld E ld
. Permitam-nos sugerlr que de princípio sejam insta-

Antonío MalheI'roB, típö- sa do sr, S.érglo 'I'hom -
sr. swa o wa ,reSI- I d IA d Ih Id t E t It ú a as ampa as verme as no ocal, a fim de alertar

grato -Impressor da Soe. sen, nes.ta Cidade.
.

iuen e em s r. apoc. dorei d'1 os especta ores, quan o tiverem que entrar nas Ii-
Gráfica Avenida Ltda.

,- O Jovem Artur, filho
:---__ --,-. � leiras. Aqui fica a sugestão. - Richard.do sr. Alfredo Vasel, nl

Ao distinto aníversa- cidade. Jaraguaense! FLASHES
riante os cumprimentos - A sra. Tereza, es- Acontecerá hoje, na Igreja Matriz de leraguédo "Correio do Povo" pôsa do sr. Waldemar Quem dá aos pobres, d S I I

.

1 d S c

com votos de muitas Ie- Rau. empresta a DEUS. ou, o en ace matrlrnonla a rta. Edna Tavares,
filha do casal Sr. e Sra. João Tavares, com o Sr.licidades."

.

- A menina Valures, Seja tambem sócio Marino Lénzl, filho do casal Sr. e Sra. Verdi Lenzi.
.

_ A. sra. Hilda Baade, filha do. sr. Hilário Bona, da AJAN, e procure Os cumprimentos da coluna.
, residente em Rio Cêrro. nesta Cidade. encaminhar á mesma,

,

- A sra. Lourdes Bel- todo pedinte que en-
DIA 15: ,leti Pedri, espösa do sr, centrar em busca de
_ O jovem Arlindo Nestor Pedri, n/ cidade. carídade pública.

Zipt, alfaiate nl cidade. DIA 16;
- O sr, Angelo Pedri.
....:. O sr. Guilherme

Schmidt Jr.
..:... O jovem A i r ton

Fernando Ramos, estu
dantil, filho do sr, Julio
Zacharias Ramos, nesta
cidade.

DIA 17:

A,niversârios I
FAZEM ANOS HOJE:
- A sra, Justlna, es

põsa do sr, Alvaro Ber
toli.
, - O sr. Ricardo Gumz.

- A sra, Erica, espôsa
do sr. Aristides Gonçal
ves, residente em' Ara
quari.
- O sr. Miguel Müller,

residente em Vila Nova.

A história descreve o diabo como sendo um

espffito mau que anda pelo mundo tentando a cria
______________________ tura para o mal., Tem a forma de um homem escuro

com chifre, aza de morcego, pé d,e bode, rabo com·

Civil�� prido etc ..

Cure seus males e poupe seu Nunca ouvi falar que houvesse diaba. E' só
Aurea Müller Grubba, Oticial bom dinbeire comprando na diabo. Na minha fraca compreensão acho que isso
do R e gis t r o' Civil do FARMAGIA NOVA não é bem asSim. Há diaba também. Diaho somos
1('. Distrito da Comarca Ja- .

todos nós quando fizemos um mal e somos um' santo
, ragua' do Sul, Estado de de ROBERTO M. HORST

d f b d h, quan o azemos um em, quan o uma pessoa 0-
. Santa Catarina, Brasil. li que dispõe d� maior sortiínen- mem ou mulher, mata, rouba, calúnia, faz verter 'Iá-
faz saber que comparece-

to na pr�ça e oferece �eus arti-
arimäs de dor ou sentimento dos olhos de uma mãe,,. .. gos a preços vantaJosos e-

ram no cartono eXlbmdo os : de uma famflia, de qualquer criatura, o áutor deste
documentos exigidos pela lei

I
Ru� Mal. Deodoro 3 -. Jaragua mal, este mesmo indivíduo é o diabo em carne e

afim de se habilitarem .para��� osso; as vezes com uma carinha de santo, quando
casar-s� : dentro daquele conjunto de carne e osso está as

vezes exibindo um aro indigno e diabólico. Eis ai o
d,iabo. Si você nunca viu, olhe no espelho... Bem
enrendido, quando fazemos um mal somos neste
momento o diabo. Entretanto o orgulhoso, o bajula
dor dirá:' eu não.

Eu ,nunca fiz mal. Enrão temos 'diante de nós
um ,anjo da cara suja, um sanlo. Temos que cons·
truir uma igreja e colar no altar este santo que
nunca pecou:

.

Deus Nosso Pai Todo' Bom e Poderoso acaba
ria com o diabo para bem de seus filhos, mas neste
'caso a.:abaria com nós mesmos.

Existe es'te lado mau em todos nós pära haver
a cruz da vida, este sofrimento natural que lesus
nos ensinou a suporta nesla 'perigrinação pela t�rra,
porque a vida sem a cruz, não é. vida.

"

O espírito mau que anda' pelo .mundo é o nos·
so lado mau mesmo. ,

O' diabo que' imagino é o homem ou mulher,
, moço ou velho, bonito Ou feio; sem aza de morcego,
sem chifre, sem pé de bode elc.

C,anheci uma' boa velhinhà, ,que me chamavd
sempre':. vem cá meu santo... Mas ouvi também
muitos me chamar': vem cá diabo.

.

FinéÍlmente o diabo não é tão feio' como se
\ ,pinta, leitor amigo •..

Edital n. 4.789, de 6·2-60.
Hercflio Vailart e

Ursula Fodi

Ele, ,brasileiro, solteiro,
mecânico, domiciliado e

resid.ente neste distrito, à
Estrada Nova, filho de
Alicio Vailatt e de Verdi- \

na Vé!i1att.
Ela, brasileira, solteira,

industriMia, domiciliada e

residente nesre' distrito, 'à
Estrada, Nova, filha de
Jacó Fodi Filho e de Ma.
ria Freiberger Fodi.

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que

-

será publicado pela impren-
sa e em cartório onde será -

atixado dUlante· 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

I:ins legais. ..,

_

AUREA MÜLLER'GRUBBA
Oticial

Noyo daotista
instala-se em

Jaraguá
Segun'"do nos foi

informado, instalar- .

se-á 8emana entran
te' o Dr. Guido Ga8-
'cho, com um mo

dernamente apare
lhado gabinete den
tário no prédio da
Farmácia São Se-'
bastiªo, à Rua Mal.
Deodoro (em frente
à Igreja Matriz).
Ao sr. dr. Guido

Gascho almejamos
votos de coristante
progresso nas sUàS
novas, atividades.

Registro

. ALIVIA AS
CÓLICAS

y UTERINAS,
\\ Combate as

� ,. 'rregularida-?:
__,_...-'- es das fun·

ções periõdi·,
cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Sr. Heinz BIosfeld

Transcorre na próxima,
segunda-feira mais uma
data natalícia do sr. Heinz
Blosíeld, sócio-titular da
conceituada firma Blos
Ield & Cía , nl cidade.

O ilustre aniversarian
te, pelas suas qualídades
de caráter e alto espírí
to sociativo, será alvo,
sem dúvida, das home
nagens a que faz [ús, .e
às quaís aos associamos
com' votos de perenes
venturas.

,

Avó.' :Mãe. filha.
Todas devem usar
a FlUIO-9EDATINA !

daraguá- .Soclal
Lol.8 & Richard

TROCA-SE
ou

VENDE-SE
Troca-se uma pro-

.

priedade em Joinville
por uma em Jaraguá
ou vende-se a pro
priedade por, prêço
convenienre
Trarar à Rua Impe

rador (antigél Anita
Garibaldi) n. 897.

"

Hoíe, o calendário é íesrlvo pare a jovem srte.
Sibila Narloch, fino ornamento de nossa Sociedade.
Sibila estréia nove idade. Parabéns.

Recebemos atencioso convite do "Jornal de
Lapa", para participarmos do 3°. Festival do Mare,
a reelízer-se nesta data em Rio Negro.

Também, fomos convidados a apresentar uma
candidata de Ieraguã para o concurso "3a• Rainha,
do Mate", certame a ser realizado igualmenre hoje.

Infelizmente, o tempo não permitiu nenhuma
providência, pois recebemos o convite, já querte-feire.

Nossa Sociedade vê às vêzes com tristeza, o
afastamento de alguns de seus componentes, si bem
que por ,poucn tempo.

É o caso dos jovens RaulOriessen, João Soter
Vieira, Norberto Fischer, João Benz, Paulo Donini e

outros� que no' mês passado, seguiram a Joinville,
onde envergarão a farda verde·oliva.

Felicidades a
- todos vocês, e sempre que con.

I

seguPrem uma folguinha, não se esqueçam de nossa
boa terra. O. K. ?

.

AS ÚLTIMAS
Dr. Guido Fernando Fischer, diplomou-se dia

6 último �m Curitiba. "Jaraguá Social'" envia seus

cumprimentos. - Muiros querem saber quem são os
autores desta se_ção. E já estão descobrindo. Apro
veitando a oportunidade, sinceros agradecemos pelas
referências elogiosas a nós dirigidas. - Até agora,
nada nos foi comunicado sôbre atividades sociais
do Baependi. Será que nem um gririnho de carnaval
não vai sair? - Dizem que o Dalmo adota a se

guinte cerimônia ao ver carros de côr azul (princi
palmente com choferes fumando charufos) guia ime
diatamente seu automóvel pard um lugar fora de
perigo, 'para, e depOis, quando o mesmo pass'a, con
tinua o caminho calmamenre ... - Nem bem falamos
do aparecimento do Co'njunto Moderno de Ritmos e
já soubemos que o mesmo será dissolvido. E' la
mentável. - Loise muito atenta, está observando o
desfile de elegância que acontece seguidamente
(especialmente domingos) na "passarela" do novo
c,inema. Já está anotando os nomes mais em eviden
cia e numa das próxima� edições contará a vocês.
- E agora uma perguntinha: conhecem a dama de
verde? . - O Harnack Bar continua sendo ti POllto
preferido de reuniões de nossa ala jovem. Contudo
eucerra o expediente tão cedo .. Às vêzes, às 21 horas
já está fechado. E' uma pena. - Pena também, é
não termos mais assunto a oontar. Mas, para a

próxima edição daremos um, jeito. Obrigado e até lá.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA· MINANCORA

- A sra. Elfrida, es,pô·
sa. do sr. Cilio Nicolini,
nesta cidade.
- O menino D_onato,

filho do sr. Bruno Frie

'I
deI, residente em Três

.

Rios do Norte.. '--- --'

==============�-=-===

IDIAB'O _ Crônicé: de - Joio G. AyroJo

O que é' o' diabo?

. Vermifuga suave e de pron,to
efeito

.

Dispensa purgante e .dJe.ta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME ,o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a s:túde de seus filhos e a ::.ua própria!
Evitará muitas, doenças ,e poupará ,dinheiro em

remédios t
,

Compre hoje mesmo uq1a LOMBRIIJÚEIRA
. MIII.1I0R! , para, o seu Jilhinho.,

E. um produto dos Laboratório'i; Mipancora
. _; JOINVILLE
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I ESPORTES •• Por HOfB SAIDB I ��'1al;ct;��'�
Reellsude a Primeira da I II ••vefi••e II I
Série "melhor de Três" I Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro I·.··�

,
� III da' Fonseca n", 122, para melhor servir seus c I i e n te s ;

Como ti do conhecime�- na linha média RecaIo, ga foi lançadoo "capítão" I mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios I
lo d,? público, �o .Torn.eio que desenvolveu seu jogo Terclslo, que geralmenIe de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ, m
Presidente Eugênio Vitor dos bons lempos, quando vlarnos no centro do ala·

Iii 'ISchmöckel, será decidldo o Estrela rivalizava com que, jogou bem. Trabalho II
com séde 'em Joinville é São Francisco do Sul; está em

por uma série de Melhor os melhores da divisão bom e combativo foi do H:I condições de, também, 'aceitar causas para aquelas 00-
de Treis, entre 30tafogo Extra. Alnda na linha rné- zagueiro esquerdo Kaiser, II . .. ,

F.C e S.C. Estrela, visto dia foi bom o desempenho O centro-médio Pereira, iii marcas, sem maiores onus para seus constituintes. iii
ter o Estrela derrotado o de Mário. Tivemos um também aprovou. Na linha UI lU
BOlafogo, e conseguin� Dalmo, no comando do de ataque esteve o ponto i�H�I�n���I���H�!�n�U�n�U�I�!�U��!��
Igualar-ee em pontos per- ataque, com um jogo téc- alto da equipe. Na ala
didos. nico excelente. Aprecie- direita, Zíco e Chiquinho,
A primeira desta Série mos um Valério na ponta ótimos, ocupados excen

foi dísputade domingo úl- esquerda, que diga-se de cialmente em dar conta

timo, lendo por palco o passagem era o terror da dos marcadores. Renato
gramado do' S. C. Estrele defesa do Botafogo. no comando, tem sido uma

em Nereu Ramos. No time da Barra do revelação; ,�e a linha es-

Uma partida que agra- Rio Cerro: Mário, bom querda com Antoninho e

dou em cheio. O Botaío- trabalho de defesa, na za- Acácio, os melhores entre

go conseguindo reíezer-se
.

os bons, ótima atueçäo.
do revés sofrido duas se- ==========
manas antes, quando foi
derrotado por 6 a O, pelo
mesmo Estrele, desta vez

logrou um empate com .o

onze de Nereu Ramos.
Empate este merecido pe
ra o. Botdfogo, porquanto
voltou a jogar bem, dándo
muito trabalho à equípe
estrelense que eufórica
com a vírörta conseguida
14 dias antes, parece que
não· se preocupou muito
com o jogo, acreditando
im virória certa. Mesmo I
assim seria' errado dizer
que o Estrela tivesse jo
gado 'mal, pelo contrário,
o jogo como sempre foi
a bese de raça e 'de mui
to esforço. Tivemos por
exemplo' Osnt, no arco

com um trabalho esrupen
do, tivemos uma dupla de
zagueiros, Reginaldo e

Llmberto, jogando um Iu
tebol vistoso, e muito es

forçados, tivemos ainda

MARCADORES: Dalmo
de penalli, aos 20 minu
tos da fase inicial para o

Estrela. Dê aos necessila-

I
Acácio pare o Botafogo, dos o que lhe sobra;

aos 31 minutos da fase seja sócio da AJAN,

Icomplemeutar.
contribuindo assim Ate' os cu nhadpara alimentar e ves-

I OS
,

Placard: 1°. tempo: Es- tir os que realmente

II
.

trela 1 a O - Final: Estre- necessírem. d J KIa 1_- Botafago 1. '"===========! e . .

Vende-'se

Jaraguaense!

Uma propriedade cujo
valer é de Ort 310.000,00
que será vendida por
CrS 260.000,00.
Dem a ís ínformações

nesta redação.

PRISÃO DE VENTRE
ESuiMAGO. FíGADO f IHJESIIHOS

Quadros: E.C. Estrela:
Osni, Reginaldo e Umber
lo; Mário, Benô e Renalo;
Jaime, Nique, Dalmo, Cae
tano e Valério.
Botafogo F. C.: Mário,

Tarcisio e Kaiser; Aman
dus, Pereira e Wallet; Zi
co, Chiquinho (Lombardi),
Renaro, Antoninho e Acé
cio.

Proporcionam bem-esta gerat,
'acilitam a. digest�o. desces
gestionam o fígado, regutari-

zam 'às funções do fr Juiz: José Rocha, com

um srebelho bastante se

tistatório.

. Qampeonato JUVENIL

Auxiliares: Ianuérío Pín
cegher e Leonardo Dias,

NOTA: A segunda per
tida dessa Série, será dis- I ,

putada no dia 21 do cor

reute, em Barra do Rio
Cerro. A terceira, diél 6
de Março, no campo do

r

C. A. Beependí. .......

. Domingo último tivemos ala. rodada do retur-
no. Os jogos apresentaram os seguintes resulrados:

.Em Nereu Ramos: Baepeodi 3 - Estrela J -

- Goleadores: Luiz Carlos 3, para o Baependi e Iuve-
nal para o Estrela. .

.

.

Em Guaramirlm: Seleto 1 - Dom Pedro II 1.
Goleadores: Meluta para o Seleto e Irineu para o

Dom Pedro.
CLASSifICAÇÃO ATUÄL

'

1 ) Baependf e Dom Pedro II com 3 p.p, cada.
2.) Seleto com 4' p.p.
3.) Estrele com 6 p.p.

.

PRÓXIMA RODADA, amanhã
Na Rua Dr. Abdon Balista: Beependí e Seleto.
Em Corupá: Dom Pedro II e Esrrela.

AVISO

Grupo' Escolar uABDON BATISTA"
Matricula

í

Aviso aos srs. pais e interessados que
a matricula para o Curso Primário Elemen
tar e Complementar estará aberta nos días
24. 25 e 26 de fevereiro das 8 às 11 horas .

e das 14 às 17 horas.
Os alunes novos do' 1°. ano deverão FUTUROapresentar: r

(_
> O lulgamento dos ma-

a) atestado de vacina;
R· d J

tddore� de Arda Cury vi-
b) certidão de idade. 10 e aneiro nha precedido de grande
Os alunes das outras séries apresenta- espectetíve, de vez que

"rão o boletim do ano anterior. O
.. .

� por duas vezes fora adia-
As aulas terão inicio día 10. de março

Ministro da J';lSt1ça do o julgamento. Sexta-
às 8 horas. entrou em entendimen- íelra, dia 6 de fevereiro

'Iri,'·�ii.=EiY�IHI-==;'�f-=;;;��::���I:.I.:jl
ZenaiJ. Espezim - Diretora -

I ��i�mAl�:r��: �: ��:��u������!��m��o��
'lJ

_

J.L\\ß\ lU !VlLBU:� r� es t u dà r as soluções
de Ja�ei ro que e�te�deu.

:: -""'DI....O ......11!I».TRL:1...,a.. II
'
se ate as horas Ilnels do

li nA.lnI 'LI 'LI .I1la<1õLJ 'IJIr.lillttlV' li apresentadas para enca- sábado, dele participando

II Formado pelas Faculdades de 'Medicina das Univer- I! JATO' DE A'REIA minhar a situação .futu- os mais experimentados

li sidades de, Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ! ra dO' Rio de Janeiro, crin:tinéllistas brasileiros.

li CIRURGIA -:- SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B 'II' anexo a refrl'te'cnl'ca de R'UDI BR'U'TS I co� a transferência da O corpo de judados, re-

H CLINICA OERAL _

. J.'l capital. Armando Falcão solveu condenar Ronaldo

II
. deverá dentro de alguns Guilherme a 37 anos e

l! Longa p�átiea em Hospitais Europeus
.

dias definir a politica seis .mêses de. prisã,? e o

, H Consultório e residência: �1i!I8I@I8������@ii!!I88@1li11l1218(i do Govêl'no Federal em porlelro Antomo Joao de

'ri II I' FOTO I I
-

"
� Souza, a 30 anos, O me-

i! Tel. 244 - Rua Preso Epitáci_<:> .Pessôa, 405 II '" '

,. PIAZERA .

re a9ao ao ass�nto� At� n?r Cassio Murillo conti-

I! CONSULTAS: II DEFRONTE Á PREFEITURA - JARAOUÁ DO SUL aqUI o Catete vem eVl' nUj cu.stodida pelo Cura-

a II

'1
. tando se Imiscuir no dor de Menores. Consta

I: Pela manha-' das 8 1/2 ás 11 horas II fotogr.afias lem Geral .:_ fotocopias de D�cumeDtos - I bl q d d d d
ii .

"

!i
'

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios pro ema para não se
f
ue os· a Mvo�a dOS a e-

ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
.

.' x....'. r -. esa, em aiO' leste ano,

li, . . ii A pedido. atend� a domi.c�lio e t�mbem •
e po�, as c°!DP lcaçoes lentarão novo juri para

It Atende cham�dos tambem a Node li. em lot;alida�es vizinhas • d� v.ü}a prl vada do re.duzir a pena de seus

�:::::r-::,:====:::�:�=:::::::::::=::::::=::::.-::==::::::::==::::::=cJ! ��__ oaB<!l88!1ilJ .HE��S!llI:iiIIii!8t!II8@ Drstnto Federal. cllenfe.s.

Julgados os

matadores
de Aida Cury

-xxx-

JOGOS A,MISTOSOS PARA AMANHÃ
Na Rua Dr. Abdon Batista: c: A. Baependí x

Botafogo F.C: de Barra do Rio Cerro.
Em N. Ramos: S.C. Estrela x Clube A. Verde.
Em Ribeirão Grande: S.C. Paraná x Avaf E.C.
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Sowietische Schiff 'auf hoher
See beschossen

··í:::=r.::::::::::::::::::::.·:::::::::�=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;\

II.' Dr, �UIUO' f�rnanuo' fi�G��r II
!: II
ii Cirurgião Dentista ii
II li

ii Clinica Cirurgia - Prótese - Raios X "
n !I
II li
ii Consultório: Rua Artur Müller, ns. 142. II

II Próximo à Estação Rodoviária. II
II A partir do dia 15 de Fevereiro ii
II com clínica Diurna e Noturna II
�:::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: :::.:::::::: ::: ::::::=::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::1)

o cidadão Erico Blosfsld, Juiz de Paz em
exercício, do cargo de Juiz de Direito da Comarca
de Jaraguä

'

do Sul, Estado de Santà Catarina,
Brasil. na forma da lei, etc... '

FAZ SABER aos que o presente edital virem,
ou dêle conhecimento tiverem, que por parta de
LUIZ CAR�.oS VILELA VEIGA e sI mulher
SELMA FROHLICH VEIGA, por intermédio de
seu bastante procurador. advogado dr. Murillo B.
de Azevedo. lhe foi dirigida a petição da teôr se

guinte: "Exmo. Snr. Dr. Juiz de Dsreito da Comarca
de Jaraguá do Sul. Diz. LUIZ CARLOS VILELA

a::::::::::::::·::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::-.:::::::::::::::::::::::::::::" VEIGA, e sua mulher dona, SELMA FRÖHLICH

IIIII Representações VI· to"rta' IIII1 VEIGA, brasileiros, casados, êle industrial e ela
prendas domésticas, por seu bastante procurador.

ii DE II advogado abaixo assinado, que em data de 14 de
ii II
II II novembro de 1959, outorgaram a PEDRO IRINEU'

li ii 1&_. E It a S I�"" \1 VEIGA, brasileiro, solteiro, industrial, residente e

ii Av. Marechal Deodoro, 173 F 315 II domiciliado também em Guaramirim, uma procura-

ii
one, ii ção, lavrada nas Notas do Tabelião HERMINIO

ii JARA,GUÁ DO SUL Santa Catarina II CELSO MOREIRA, no livro 11. fls. 27, para o
-

li ii fim de: "assinar em nome deles outorgantes a

i.i. II
GROTON, Oonnectieut Ein weiteres Atom- �: II alteração ou transformação do contrato social da

U· Boot - die "George Washington" - wurde in ii II firma Irmãos Veiga, podendo assinar escrituras,
Dienst gestellt und dem USA _ Marine _ Ober kom- ii ii contratos, distratas, estatutos, promover e requerer

mando unterstellt. Es handelt sich hierbei um die II II tudo que fôr necessário ao fiel desempenho dêste

erste Einhe.it einer Bauserie, die bei Unter waser- II II mandato, desistir de todos os seus direitos, quer
fahrten Polaris-Raketen mit grcssster Zielsicherheit ii !i móveis, imóveis, capital. lucros, contas correntes e

abschiessen koennen. Es soll praktisch unmceglich ii II demaisó ações, onde a mesma firma fizer parte ou

sein, das Boot bei Unterwasserfahrt zu orten und :.ii. 'I
seus s CIOS, dar plena e geral quitação dos meus

zu zersteeren. Man behauptet aber, dass es stets ii I
haveres, fazer hôa, firme e valiosa quaisquer escri-

seine Ziele mit Siche heit erreicht. Die mitgefuehr- ii II turas ou contratos, usando de todos os direitos e

ten Raketen eignen sich fuer Kurz- und Mittel- ii Rub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu n atribuições Que a lei outorgar para o fiel dessm

streckenbesohuss. ii II penha dêste mandato, inclusive substabelecer; como
h - Jeeps - Tratores de esteira e Pneu. li S! vê d� 2°. Translado anexo. Acontece porém que

i,l! Financiados para 3 anos : Pronta Entrega ii nao mars contem aos outorgantes, ora peticionários,
.' ii manterem em vigôr a referida procuração, pelo que
�:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::J} desejam revogá-la. No Código Civil brasileiro, nos

RIO _ Die groessten Kaffe _ Ausfuehr wàehr- Atrs. 1.316 n, 1, e 1.318 é determinado que o man-

end der letzten Iuenf Jahre wurden im Jahre

19561-...Ji��--"<fJo_�-��� Idante ao revogar o mandato, o que lhe é facultado

erzielt. Allem Anschein nach wird aber die Gesamt- em Qualquer tempo seja Notificado da Revogação
heit des im Jahre 1959 exportieren Kaffees noch Reinoldo Mop.ra o' mandatário e os ,terciiros 'poililíveis interessados.

diejenige vom Jahre 1956 uebetreffen. ; , Assim Rendo, requer de V. Excia. com fundamento

=-===l!,===ADVOGADO � } no Art. 724 do Oödígo de Processo Oieí), 119 digne

-------Hochspa,nnungsleitung Sta- NEU VEIGA, de que ficam. para todos os efeitos.Escritório ao lado da Prefeitura

llangrad'-Moskau fertlaggestellt
revogados os poderes da já mencionada procuração

JARAGUÁ DO SUL que lhe foi outorgada em data de 14 de novembro
de 1959, pelos pe�icionários; 2.) - mandar averbar

�"""'__"""(,!�",,,(!I'Jo'I�...-,,->_..4)_-.4l_...w.� no livr.o 11, fls. 17, do Tabelião Hermínio C.180
MoreLra de Guaramirim, nesta Comarca a REVO
GAQAO, intimando-se a êste para não mais forne
cer certidões da referida procuração ou, se o fizer,
que das certidões que extrair fique constando a

verbação da revogação; 3,) - mandar que se ex

'pecam editais para ciência de terceiros, do jornal,
local Correio do Povo" Requer ainda, depois de
cumpridos os preceitos legais. com a' Notificação
do mandatâric intimado o Tabelião para averbar
a revogação e não mais fornecer certidões ou

translados, publicado o edital, sejam os autos en

tregues aos peticionários, independentemente de
translados. D. e A. esta com inclusos os documen
tos. Nêstes Têrmos P. E. Deferimento. Jaraguá do
Sul, 28 de janeiro' de 1960. Em tempo: Dá-se a

..... •.- -oii iiiiiõõi__iiõiõiõiiiiiiõõ__..:! causa o valor de Cr$ 2.000,00, tão somente para
efeitos do pagamento da Taxa Judiciária. juntando

jjr. � -::- � :!i a prova dêste pagamento. Nêstes Têrmos P. E.
,? �-

f� Clfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

�I-
Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais no valor

g. DO 81t......11••••1 .�
de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o seguinte):

f
Jaraguá do Sul. 29 de janeiro de 1960.

� MODBRNA ti PRIMOROSAMBNTB INSTALADA � (as.) MURILLO BARRBTO DB AZBVBDO.
: A melhor aparelhede em Santa Catarina :

�l Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" lJ DESPACHO: Defiro o requerido na inicial.

�: _ J O I N V I L E - :J Expeça-se o competente mandado e o edital para
:::\�� � :1t:: ciência de terceiros, a ser publicada uma vez no
.. �----:: Diário da Justiça e duas na imprensa local.

--

l
JarRguá do Sul, ·29 de jan-elro de 1959.

, (as.) BRICO BLOSFBLD - Juiz de Paz em exerc.

':, NA FALTA DE Pelo que se passou o presente edital, para
ii"" , ,:_�J:.j_: conhecimento de terceiros interessados, e que será

,�ppeTrrE publicadO no "Diário .da Justiça" e no jornal local
"Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mês de
janeiro do ano de mil novecentos e sessenta.

Eu, AMADBU MAHFUD, Escrivão, o subscreví.

(as.) BRICO BLOSFBLD - 'Juiz de Paz em exerc.

A presente cópia, confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1960.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD

MOSKAU - Die Sowjetische Agentur TA8S,
meldet amtlich: Ein sowjetisches Schiff für Hoch
seeforschung w u r d e von Seetreitkraeften Sued
koreas auf höher See beschossen. Das Schiff be
fand sich rund 30 Beemeilen von der Kueste ent
fernt und 36 Seemeilen nordwestlich von Suedkorea.
An Bord des sowjetischen Schiffes gab es Opfer
unter der Mannschaft und betraechtliche Schaeden
am Schiff. - Die TASS meldet weiter dass die
Moskauer Regierung gegen dieses uneerantwortlí
ehe Vorgehen schaerfstens protestiert: die v.erant
wortung fuer alle weiteren Vorkommnisse trifft
allein die' suedkoreanisohe Regierung.

Die Sowjetische Regierung behaelt sich vor,
kuenftig alle Angriffe mit Waffengewalt zu beant
worten und die Angreifer zu vernichten.

Neues Atom-U-Boot in
Dienst gestellt

KAFFEE-EXPORT

MOSKAU - Nach zweijaehriger Bauzeit ist
eine ueber 1000 Kilometer lànge Hochspannunga
leitung fertiggestelt worden. die die sowjetische :----"""""'..-!!!!!!..-!!!!!!........-!!!!!!..-!!!!!!..-!!!!!!!!'!'!'!'!!!�..-!!!!!!..-!!!!!!---..-!!!!!!..-!!!!!!'!!!!!!!!I--

,Hauptstadt mit Strom aus dem neuen Wacser
kraftweck Stalingrad an der Wolga versorgt. Beim
Bau der 500.000 - Volt - Leitung, die nach sowjeti
schen Angaben die groesst der Welt ist" wurden
16,000 Tonnen Stahl.' und Aluminumkabel und 1200
Tonnen Blitzschutzkabsl verwendet.' Die Leitung
laeuft ueber '2500 Hochsspannungsmaste von 30'
Metern Hoehe.

Das Kraftwerk Stalingrad soll � im naechsten
Jahr seine' volle Kapazitaet von 2,5 Millionen KIlo
watt erreichen. Die ersten acht Turbinen des Kraft
werkes- sind bereits in Betrieb.

Dr. farnaßdo' ft. �prinumann
CIRURGIA DO ESTÓMAGO

VIAS BILIARB:S, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

'.,

Diagn6stico Precoce do Clicar Das senhoras

C ans u I t ó r i o - Av. Mal. Deodoro. 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

Stahlwerk fuer Spanien
MADRID - Die westdeutsche Firma Friedr.

Krupp (Essen) und zwei weiteren Firmen haben
den spanischen Huettenwerken "Altos Hornos de

Vizcaya" eine Kredit von 35'Millionen Mark zuge
zagt. der zur Errichtung eines modernen Blas
stahlwerkes mit zwei Ken vertern von je 360,000
Tonnen Stahl Jahreskapaaiteet benutzt werden soll.

----f-

LUSTfGE ECKE
Und es war nicht.' Ironie
Die Sittenpclizei, verhaftete ein ueberzaertli

ches Liebespaerchen. das sich spaet abends in einer
recht spaerlich beleuchteten Strasse unterhielt. Bei
der Polizei wurden dann die Verliebten verhoert.
"Ihr Name,?" - "Marco Antonio" war die Antwort.
- Und Ihr Name,? - "OIeopatra" kam es prompt
'zurueck. ,Der Beamte wurde boeshalt. Derartige
Spaesse brauchte er sich nicht gefallen zu lassen.
"Los. Personalaúsweise 'Vorzeigen. schnauzte er".
- Und siehe da, tatsaechlich, es stimmte, Marco
Antonio und Cleopatra im 20. Jahr hundert in Sãó
Paulo, wegen unerlaubten Aufenthaltes zu spaeter
Stunde und an einsamen Stellen verhaftet.

)

, Magresa
Cançaço
Pellidez
fraqueza ••::::::::::::::::=:::::::::=:::::::=:::=:::::;:::::::::==:::===:::::::::::::::=:::::::::.�
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ii Defronte a Igreja Matriz li
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Apotheke" "8cbuiz"
JARAG�A DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit. des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.
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o liSO do"
":'T

IODOLIIO
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'Jacó - aS�Ó - Municlpio de. GuarBmirim - Santa Calarina
Cultura da Batatinha: Muitos lavradores

'

dêste muníeídío estão ínteressados' no plantio da I nas eleições de 1959? Que mudança substancial ASSEMBLÉIA GERAL ORDINA'RIAbatatinba. Só na semana passada, 8. (oito) .Iavra- teria provocada .semelhante decisão'? O PSD até
dores visitaram o Escritório da ACARESC, procu-

.

agora não contou e temos' a' certeza que não
randn conhecer 09 detalhes de tão interessante conteré, Haverä por traz' dessa' suposta traição
cultura. Já escrevemos mêses atraz, sôbre este uma outra "rralçãozlnhe" do próprio PSD, que
mesmo assunto. Hoje desejamos falar sobre: O até agora estava pera ser cobrada. E o' que tem

p('eparo do Solo n« Cultura da Batatinha. .
a UDN com tudo tsso ?

\

Lavrador Amigo: Não é suficiente que você Defendendo, como devem de'fender o seu

tenha a sua terra arada, para obter sucesso na chefe" o sr. Erich Baptista, o sr. Werner Stange,
plantação. Além de arada, a terra deve ser bem começa � arengar. DiZ que o chefe descobriu tudo,
pulverizada sem (torrões), o maís fino possível, o

na hora "H". Mas, já descobrira tarde. Deíen-

que você consegue com a grade (pente), Gradear dendo a quietude do Presidente peseedlsta, quiz
ou pentear o terreno, nada mais é do que deixá. ofender os "patetas", que no plenário abrem a

lo sem os torrões e restos de outras culturas, boca pera defender os interesses do povo, dízen-

como raizes, "cepos, troncos, touceiras de capim do que falando muito, dizem bobagens. É bem
, , possivél.e tudo o mais que venha a prejudicar .0 bom Más nós não vamos nessa conversa fiada.desenvolvimento da planta. Além disso você pre-

cisa conhecer o estado de fertilidade da sua terra. Queriamos resguardar a personalidade do estra-

.
Nem todos os terrenos se prestam para-o plantio tegista Erich Baptista; . entretanto, já que o pró-
da batatinha. As terras argilosas (barrentas), as prio PSD corta o assunto, aürmemos alto e bom

terras muito ácidas, as terras pobres de NItrogê- som que o er, Erich Baptista não é aquilo que,

nio fósforo e potäeío dificilmente produzirão be- se -díz, Si renunciou' ao cargo de Secretário da

tatinha. Para que você conheça o estado da sua
Câmara é porque lhe íeltevern quelldades pera

terra você precisa mandar analisá-la. Para isso, tanto, é porque reconhecia públicamente a sua

d incapacidade. Cidadão que mal assina o nome,é neeessätío que você retire uma amoslra O terreno de fáto não podia ocupar tão destacado põsto.no qual você deseja plantar a Batatinha e manda
para ser analizada em Laboratório especializado. Pôsto destacado· só no PSD. Na Câmara de

Não só para a batatinha você deve fazer isso mas Vereadores, não. Por isso renunciou e não foi,
também para todas as culturas. Se você está in. como disse, "por motivos particulares". Não

teressado em conhecer o estado de suas terras, acreàitam? Ponham. o homem na secretaria e

'solicite a presença do agrônomo da ACARESO à nas Comissões, e nos convidem pera assistir o

sua propriedade. �le .lhe dará todas as informa- seu Irecasso.

ções de que você .precísar, Finalmente, não penaavamos, fosse o sr.

Werner Srange, tão sensível às nossas palavras.
Não querlamos ofender ao pseudo diretor radia
lista. Já mals de uma vez disse aos seus íntimos,

. e nossos íntimos, que esse assunto do progra
ma não era do seu agrado, mas que era obriga.
do a apresentar o programa, por fôrça de ordem
dos seus superiores. Aliás, uma ótima saída,
para quem não quer nada quando a coíse cái
duro sôbre duro. E' uma bela maneira de sair
pela rangente.'

Mas nós não ecredítemos nisso. Nariz de
cherete, mete-se em assuntos que não são de
sua alçada, daí porque se revela do lado onde
está. E o que' tem a UDN com tudo isso? Nada,
positivamente. Ao contrário. Gostamos daquela

... vozinha sonora, tipo flauta-... de taquara rachada
a pronunciar de quando em vez "Camera", ao

enV0Z de Câmara. Não temos nada, repetimos.
Até gosterlamos que a sua voz fizesse dupla
com aquela musiquinha do início do programa,
rlrnando "forte" com "Loft". E, no meís, acho-te'
uma graça ...

EM
'

GERAL, especialmente
Gaitas e Acordeões

· completo sortimento,com 4 - 8
- 12 - 24 - 48 _ 80 e 120 baixos !l!I!I!!!I!il!Ei!l!!E!!iI!IiiiiEil=M!5I!!!' �t5iiiiiilill!!l!ll;--;�_I!E!I!!l!

nacionais e estrangeiros I '. I
P i aDOS - HarmoDios" O R. J O RN' SO E LT E R
Instrumentos pl ON1I8stra8 I, I CIRURGlflo DENTISTfI I

'

I
'

Bandas 8 Jazz-Bands: '

Violinos - Flautas - Clarinetas IPIstons - Trombones - Saxo- Dentaduras simples e !uncioni:lis Ifones - BaIxós e Saterias I Cirurgia e Molé,sfias da Boca.

completas, ,

Metodos - Cordas - Palhetas

.il-"
Diagnóstico p_recoce da piorréia "

Ie;!EMFIM, TUDO QUE FOR DO III
RAMO, V. S. en�ontra para Consultório: Av. ,Getulio Vargas, 198

pronta entraga n� ,
.

Expedição "LYRA" Musical Je PAIILO KOBS J A R A G U Á DO SUL
SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39 - Sta. Catarina

________
'

'

• ............... UE!mFE' .....

CORREIO DO ,POVO

EOONOMIA DOMÉSTIOA
FRUTAS

As frutas são alimentos de grande importân.1
ela para a' saúde. São ricas principalmente, em

vitaminas. A fruta maís comumente usada entre
nós, é a banana que possui qualídades nutritivas.
Mas uma só fruta não é suficiente. E' necessário
também aproveitar as substâncias nútrltívas con

tidas em outras frutas, principalmente a vitamina
'e em que. a banana é tão pobre, e em que são
tão ricos: o rãamão, a laranja, a uva, o limão, a

goíaba, o morango, o abacaxi, a carambola, o

caqui; 'etc. As frutas de todas as espécies devem
ser Incluídas em nossa alimentação, tanto em

estado natural, - saladas, sucos, batidas com leite,
etc., como sob a 'forma de geleias, compotas e

doces de massa de trutas. Em alguns pratos sal
gados pode-se também colocar frutas, como por
exemplo: o abacaxi e a ameixa sêca ficam deli
ciosas em saladas de frios ou' com carne assada;
o abacate e a maçã em saladas salgadas. Nenhu- =====================

ma alimentação pode ser considerada completa, •
se não contiver, pelo menos uma fruta. A salada
de- frutas, de aspecto e sabor, tão agradaveis, é
uma preparação que nos fornece vitaminas e sais
minerais ':(fósforo, cálcio, ferro) e por isso deve
fazer parte das nossas refeições. E' conveniente
prepará-Ia com bastante variadade de frutas,

A�ARE§C ,

SERVIÇO. DE EXTENSÃO RURAl;..
ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUÁ ,1)'0 SUL

MUD,AS

-

ELIXIR 914
IIIofeneIvo ....rpAlsmo, A,rada.
"' como u,,' l&ca,. Aprov.do coo

mo auxUlar no �mento da SI
PlLIS o REUMA"IS�O da ..,0..
.... o",om. p.!o O. N S. P.

8a PESSOAS Tb 'USADO co.
8011 RESULTADO O PGPULAI

OEPU8ATIVOFrutiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
• IIJU ATAQA Tua O IIWIS.Laranjeiras, Pe

cegueiros, Ka
kiseiros, Maci,
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras; Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Malharia Irveitex SIA.
EDITAL D,E 'CONVOCAÇÃO

o PI...., • 8aoo. o eoraça...
........10. " Pulmen. • Po"
Produ Dor•• no80UO m..

IIomo.Cép""'; Qued Cabe-
.. Anem'" o Aborto..

CGn.u"'om�
• eo.o o pop_I., depuraUvo

:J/

São contidados os senhores, a�ionis�as a se

reunirem em assembléia· geral ordinária, que rea�
liznr'se"á em. nossa séde social sita à Rua 28 de

Agôsto s/no" nesta cidade, às quinze (15) horas do
'dia doze (12) de março' vindouro, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

10. - Leitura, exame, discussão e aproução
das contas r'elerentes ao exercicio encer'rado. em 31

, de dezembro de 1959, notadamente relatório da
diretoria, balançor� geral, 'conta de .lucros e perdas ------------------------------------
encerra'dos em a data supra, bem com o parecer
d'o 'conselho fiscal.

2°. - Eleição da Diretoria para o próximo
triênio.

'

30. - Eleição do Conselho Fiscal.
4°. - Assuntos de interesse da sociedade.

Gu�rami�iJn, 28, de Janeito de '1960.
Odilon. Vilela Veiga Allamiro Vilela Veiga
Diretor·Geren�J! .Diretor - Técnico·

AVISO: Acham-se á disposição dos senho-
res acionistas, no escritório désta sociedade, à Rua.
28 de Agôsto s/no'., nesta cidade, os documentos a

que �e refe�e.. ,
o flrtigo 99, letras a, b,c, do Decreto

Lei nO. 2627, de 26 de setembro de 1949.

Guaramirim,28 de Janeiro de 1geO.
Odilon" Vilela feiua

.
,

Allamiro JUeia Veiaa
Diretor-Gerénte Diretor - Técnico

!Jeçam Calál.o-
,

go Iluslrado

'1LeopoldO Seidel

Corupà

.,------__---_.

INSTRUMENTOS DE MUSICA

Convidamos os senhores acionistas pare a

assembléia geral ordinária que terá lugar na séde
social em Iacú-Assú, Municipio de Guaramirim, às
14 horas do dia 4 de Março do correnre ano, a fim
de deliberarem sôbre a seguinte

ORDBM DO DIA:

10.) Leitura, discussão e aprovação do relatório
da diretoria, balanço geral, contas reteren
tes ao exercício de 1959 e parecer do con
selho. fiscal.

2ó.) Eleição dos membros do conselho fiscal e
seus suplentes para o exerclcío de 1960.

AVISO. Achem-se a disposição dos senhores
acionistas, no escritório da sociedade, os documen
tos de que trata o art. 99, do decreto-ler n" .. 2,627,
de 26 de Setembro de 1940.

Iacú - Assú, 15 de Janeiro de 1960.
Afonso Wagner - Diretor Gomercial

tiadicado
DOI CU08 de
fiaqueza. pali.
�. magreza e
futio.
Em lUa M,.

mula eOUIAD'
V.nada'" de

e6dio. Llcitma, GlicerofOlrptolt
Pepe1Da, DOll � Cola, etc. de

aoio plOIlta e eficaa DOI' Cl8ll8

de fraqueza e oeuraateuias. Vana-
4JÕI " iDdicado pus homea. DlU
Iherea e criànçae. HDdo eua fór
mula IiceDciada pela, 8aI1de ·Pu·
blica.
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Medicamentos e Perfumarias II

q �

ii Simbolo de Honestidade ii
II Oonfíanea . e Presteza ii
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II

I! A que melhor lhe atende
. ii

!' e pelos menores preços i!
�::::::=�:..==::::::====:___:::==-.=_:�:di

\

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas Nil. 704

(antiga resid�ncia de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partol' • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e aLu,is.

Dr. Francisco 'Antonio Piccíone
M:�.DICCO

Cirurgia Geral de adultos e criançal!! Cli
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias . de Senhoras e Homens.

Especia/is,a em 'doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 a's 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

II cc UR lIlJ lP Ao. - SAN�A CCA�AHJ[�A
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ANO XL - JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) NO. 2.071 Dia 2 do corrente reu- tão' Presidente da Casa,
níu-se em Sessão especial sr. 'Wöldemar Schulz
a Câmara Municipal de "Correio do Povo"
Corupá, oportunidade em apresenta à nove Mêsa
que foi eleita a nove Mê Legtslatíva do vizinho
sa, que ficou assim cone- Município e aos demais
liIuida:

.

Presidente, Alvim edis corupeensea, os seus

Seidel; Vice, Adolfo Stein . .efuelvos cumprimentos pe
graeber; 1°. Secretário, Ia compreensão e alto es
Walde·mar ôchulz e 2°. pírtro públicos dos repre
Secretário, Kurt H. Hill- sentenres do povo .

pare uma visita, aos seus brecht.
famllíares, Após empossada a nove
Colheu O desttno nas Mêsa, usou da pele-ira o

últimas horas de domldgo, novo Presidente do Le
as familias Colin e Dou- gtsletivo Corupaense, que
brawa, num profundo gol. enalteceu a magnifica óbra
pe do quel resultou a do Prefeito Willy G. Gess
morte do pequenino Mar- ner, terminando por con
coso Que Deus se 'compa- citar a todos os 'pares a
deça desta inocente. crian- continuar emprestar ao
ça e que o sO,frlmento Prefeito ã índlspensével F6sforo, Cálcio, Arseniato
brut.a� Imposto as. dua:s colabcração até agora , Vanadato de s 6 d i o
femllíes os faça rn_ais UOl'1 prestada, com o que se
das para passar rao dura objetivará a grandeza de TOnlco, dos convaleS1lentes
provação. Corupá.·

Falou em seguida o

vereador Vicente Brugner
ti, do PTB, que igualmim
re elogiou a öbra adrní
ntstretlva do sr. VV i II y
Gessner, agradecendo a

cordíalídede COIr. que fora
alvo pelos démats verea �aIDlO'llllP1l1l01ldores, todos da UDN e, � &M\\Illli Jl
em particular pelo até en-

...:

'SÁBADO, 13 DB FBVBRBIRO DB (1960

r

Trágico Desaslre Enluta as

Femilíos . Colin -Doubrawa
. Domingo -últlrno, logo deflnltlvarnente a 122 me

depois das 18 horas cír- tros do local do desastre.
enlevem insistentes rumo- Imediatamente populares
res de um desastre que procuravam socorrer o

se verificara na passagem menor Marcos, o qual,
de nivel . da Estrada' de entretanto, já não dava
Ferro com a Es t r a d a mals sinais' de vida. Den
Pranclsco' de Paula. La- tro do veículo slnístredo,
menravelmente tais rumo- encontravam se o filho do
res se confirmavam e no sr. Geraldo Doubrawa,
local do acídenre, num sem qualquer ferimento e

ambíente desolador en- a Sra. Eugênio Doubrawa,
contreva-se ferido, deitado que apresentava ferimen
sôbre os trilhos, o sr. tos leves.
Eugênio Doubrawa e mals: Ös feridos e o, menor

adiante o corpo inerte de
uma inocente criança be
nhada em sangue.
É que, naquele mornen- Pessebista (f--':::=====--==:::::::::=::::::===:::::::::===:�

to, setre da Estação local II Dr. Orlando Bernardino II
a composição com a má- t' li II

quina P-212 que levava VO ara Iii Cirurgião-Dentista ii
piJra Corupá uma Litorina li Raios X - Infra Vermelho - Ultra Vipleta II
danificada, ao mesmo tem- cem Ja"n1·0· " II

po que na Estrada Iere ii
- Pr 6 te s e - Clínica - C i ru r g i a, - °1:1gu6 fundos [atual Venãn- ii I ---------------------

cio Pôrto). passelava no O deputado estadual II· H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos II
r

. ' .'

I Raimundo Asfora, do:: sesunda - feira) ::

�?�2�8t.a�se��: lé�c:ê'n i � PSB da Paraíba, revelou li D:s 7 às 12 e das U à. 19 horas ii
Doubrawa e sua espõse que: vai votar no sr: II AY. Mal. Deollere, 36'. (defronte' a Eletrônica) Il
trezl

.

Iilh Jânío Quadros na eon-ru . iie razIam malS um I {)
.

r..'L
.. = . __v

do sr. Geraldo Doubrewa venção do seu partido, ""l.,... . ---- .......------- - ..--

e dó sr. Amandus Colin. mareado para o dia 6 -,-.-------""I!
Ao cruzar o nivel da Es- de tevereíro, que eseo

trada de rerro, consta, o lherä QS candldatos do
carro sofreu uma pane, PSB à presidência e

pelo que foi colhido pela vice. O Ir. Raimundo
composição, apesar daa Asfora asaegurou que os
tentativas para freiar. o socialistas de Campilla
trem, arra�tando o veíçulo, Grailde yotars.o no sr.

�em tombar, numa dis�ân,- Jânlo Quadros.
CM de 122 melros 5ôbre
os trilhos.
O impacto deslocou o

assento dianteiro do car

ro; jogando 'o sr. Eugênio
Doubrawa para o leito da
Estrada de Ferro, enquan
to que ii 60 metros o me

nor Marcos Colin, de 4
.1'10S de idade, era

tarn-Ibém jogado para fóra do
veículo, caindo entre dois Em Todas as Boàs Farmácias
dormentes, e o próprio ,

veículo e a composição I � um produto dos Laboratórios MINANCORA
passavam sôbre o seu

c?rpo, conse�u�ndo, to�a'l m
- Join,ille - Bta. Catarina -

vIa o maqulOlsta frelar illW ,II _
'

- /

morto forem conduzidos,
após. o comparecimento
das autoridades, à casa

do sr. Waldemar Doubra
wa, sendo o corpo de
Marcos, eínda na mesma

noite, conduzido à Ioln
ville onde lhe foi dado à
sepultura.
Recorda - se

.

que o sr.

Amandus Colin transferi
ra recentemente a sua in
dústria pera a vizinha ci
dade de Iolnville, fendo
aproveitado o domingo

l°. Centenário
de Brusque
A 4 de Agôsto do

oorrente ano, verificar
se-ão os festejos do 1°. A musiquinha do LoU
Centenário de Brusque, Ministro'Marechal- Cendt
que culminarä com uma dato, a certa altu.ra de

Exposição Nacional da suas eSfrofes conVida os

,. �. lavradores a cerrarem
Industna, bem aomo fileiras em torno de seu

exposição Agro-Pecuária nome.

e avíoola, patrocinada Será.que o L�tt já
pela Seoretaria de Agri- pensou .bem no sofrlf1�ento

Consoante not i c i a. cultura do Govêrno do dos colonos que precIsam
aqui chegada.. deixou· mandar anualmente os

o Hospital Säo J08é, de E�tado: I?as programa-I filhos para o Exército e

Joinville, o ilustre jor· çoeS'" confirmadas cons· que, nas mais das vezes

nali,ta Augusto SyIYio, tarn os primeiros jogos não mais voltam, deixan
diretor do Jornal de abertos de Sta. 'Catari. do-os em situação �flitivl!.
Joinville, ex-diretor de C. g-' Como soldado ate agora
redaçio dest.. semanário, n�, ampeonato rasl- não se lembrou da cria'çio
após haver·se lJubmetido laro de Xadre.z·� Cam- de. batalhões Agricolas ou

a uma bem sucedida peonato Brasileiro de na instalação de tiros de
intervençio cirúrgica. Xadrez Feminino. Guerra, com o que se

Os interessados po- I' r � S e r v a r á a unidade
Correio do Povo que d

-

d'
- . agrlcola do lavrador e a

lempre acompanhou com, erao mglr-se ao es- continuidade do abasteci
interesse ali atividades critório Central, Caixa mento dos grandes cenlros.
de um de seU8 ex· chefes Postal, 14, em Brusque, '

de jornalismo jaraguaen- Santa Catarina.
se, apresenta / por este
intermédio os seus votos ;;=========;=====;;

de pronto restabeleci- CON FETEmento do mal que lhe
afligiu, augurando ao

Augusto Sylvio novas �
merecidas vitórias para
o engrandecimento da
imprensa catarinenae"de
que, já é um dos
expoentes.

"Correio do Povo"

um jornal a

servi� do POV�
.

.1 a=..�Da 1g

F b (Sezões, Malárias, I
", r"'s . Impaludismo I.., .., Maleitas, Tremedeira
_,' CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
"Capsulas A'ntisesonicas I

Minancora"
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Jornalista
Augusto
Sylvio
Prodöhl

para os folguedos.
carnavalescos, ofe·
rece Soco GRÁFICA
AVE'NIDA.

CONTÉM
EICELEITES

ELE_VoITOs TORICOS

Tonico dOI desnutridos

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

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
msmo com o

o chamado
de LOIl

Jaraguaense!
-

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

Seja tambem sócio Ida AJAN, e procure
encaminhar á mesma,
todo pedinte' que. en
contrar em busca de
caridade pública.

"

PARA FERIDAS, ,j

'EÇZEMAS,
BUOS f DEMAIS INfLAMA"OES;
aucçon DO" COCEIRAS,

i.
FRIEIRAS,
ES P I N HA 5 I E TC.

� ,D

"
.

·Exijam O Sabão· (Ihre•.Repstrada)

Virgem' ,Especialidade
d� Cl&o WETZEt KNJ[J)[J§1[iH!lL .

co' JoAnvHle
o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, pertanto não deve faltar em casa alguma.

)ro.\\ÄO V1RG�� OA tfõ,,_ ç'7O� WETZEt INOUSTRIAL
JOINV/lLf
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


