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IIBrinca� com

I
a miséria
alheia .

)

Segundo se noticia do
C-eará, o Presidente da
Assembléia Legtslatíva
daquele Estado, t e r i a
desviado grande quanti
dade de arroz,. feijão,
banha e café do auxilio
aos Ilagelados do nor

deste, guardando-as em
sua residência. O Iáto
foi descoberto por um
olíclal de salvamento e

Esteve Agifadissima a Ultima S8ssãolt�������������ilj
Á primeira vista pare- a prova

I

dos nove no

I
catastróficas enchentes.

ce. ter sido em Jaraguä, Insultos e 'sopapos entre os plenário, podendo acom-

Mas não foi. Isso acon- panhar, à titulo de con-

teceu numa da'S últímas l. tra-pêso, à tiracolo, o

sessões da CâmaraMu-' Iíderes do PS'D e 'da UDN "técnico" munícípâl, A
nicipal de Blumenau. UDN, nessa Sessão tun-
Em Jaraguá essa Iór- I I clonará só com os su-

ma de estupidez se apre- Os assuntos dlscundos e _ aprovados plentes.
senta de maneira dite- ' O programa, como se
rente. Não tendo a ban- vê, não alcançou desta
cada pessedista condi-, vez o seu objetivo. Oon-
ções e clima para dís- .têm direito de convencer h o oi e n s I de idéias, de porque é pago, e não têm firmou e nos confirma
cutir qualquer matéria, o outro. Cada um têm idéias próprias, ter con- assunto para escrever. IDOS, de que quem muito
valem-sé de mercenários seu ponto de vísta. São vícção do que diz, e não Não acreditam? Cremos fala, só .díz bobagens.

'

de meia pataca para grí- livres. Daí porque quan- só obedecer ao que ou- que o assunto é fácil de
tar inverdades no pro- do a votação é massíça tros mandam. Ai reside resolver. E' convidar os

grama do PSD. E' uma é porque a matéria ob- a diferença fundamental, vereadores (e os suplen
fórma de desabafar o teve o apôío de homens da quallamentavelmente tes, também) para tirar
complexo que não con- livres de coação. Não é acharam muita graça, os --
seguem demonstrar no o caso da votação do infelizes do gozado pro
plenário. Silenciosos, co- tipo "caixão", onde im- grama.
mo .sempre, o chefe ve- pera a vontade de um

reador transmitiu ordena Prefeito e os vereadores
ao seu empregado remu- se submetem docilmente.
nerado para que exPio-I Não pertencem' a uma

rasse diferença de ponto- i d é i a auto-mata, pré
ue-vista entre vereadores I moldada, cheia de acon

udenístas e acreditaram chaves e interesses per
achar muita 'graça, mal sonalístas. O vereador
sabendo que nisso reside não vive só do expe
uma das "condiçõea que diente de ficar sentado
torna forte da UDN local. ou de levantar-se, vo

E' que na "Casa de Da. tando centra ou a favor,
Udenilda'" existe demo- sem nada discutir, sem

cracía e quando se trata tomar conhecimento do
doínteresse público, nem que vai em seu derrodor.
chefe, nem companheiro O município precisa de

...
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Que os meninos bar
bados cresçam e 'apare
çam, E até a próxima.

Muros e
> •

Passeios
Restam 1 mês e nove

dias, Oll sejam 39 dias
para ,a conclusão de
muros e passeios que o
Prefeito num arroubo de
valentja exige da popu
lação proprietária, com
o que se quer "quebrar"
os proprietários urbanos
atingidos. A população
sabe que obras dessa

Máquinas para
naturesa exigem "folego"
e não só "vontade", dai

Falaram d'um projeto f b
·

di heírc porque enfrenta com
de prorrogação de im- a rlcar

'

In ellO igual valentia a multa
postos. Esqueceram-se de de Cr$ 2000,00 a cada
citar outro, já vencido e A 'Casa da Moeda uma jangada, tendo no proprietário, prevista na

que venceu-se porque a acaba . 'de Instalar as anverso uma paisagem lei e no famigerado edí
íntransígência da banca- duas primeiras máquinas amazônica. A côr ainda tal. Não se assustem,
da do PSD, que não que- "Gíorí", destinadas ao é objeto de meticuloso porém, os senhores pro
rendo aceitar qualquer fabrico de cédulas no estudo, afim de dífíeul- prietários: o primeiro
encargo, -p t' o i b i u aos Brasil, até agora con- tar a sua falsificação, proprietário multado e

membros das- Comissões geccionadas por Ingleses sendo ou verde-abacate todos os demais devem
o parecer ao projeto, ou americanos. A partir ou marron. A doença procurar. detender - se,
sem o que não poude de Maio as mesmas de- inflacionária acabará por segundo a lei, esgotando
entrar na ordem do día verão estar produzindo desbancar a nota maís todos os caminhos, in
e com o que se prejudi-, dinheiro Iabrícado no respeitada, ou seja a clusive o recurso à
cou milhares _de contrí- Brasil, iniciando a Ia- abobrinha ou a efigie de Câmara Municipal, por
buintes humildes. As re brícação de notas de Pedro Alvares Cabral. onde os vereadores
nuncías consecutivas da cinco, mil cruzeiros. At!. Pobre dinheiro. Pobre sensatos, por certo, darão
"ordeira" bancada pesse- netas terão no verso a

I povo.
as "tintas" no aberrante

dista são provas disso, efigie de um indio e de edital. Vamos aguardar.
que olhavam mais os _

seus ínteressea que os

do povo. E agora, qual
tábua de salvação, se

apegam a assunto ainda
mais frágil, pois, a pror
rogação do prazo de
pagamento dos impostos, Pinto
embora condenável, será
aprovada pela DON, por
que, excepcionalmente,
neste ano de calamida
des, vem de encontro ao

povo.

\

" ,Arold-oCarvalho
'ouve município Corupá

As fortes chuvàs que chuvas torreqciais. O fe
estã,o caindo sôbre o nomano que ora se assi
Nordeste causando inun· nala é .... o mais intenso
dações em pelo menos verificado desde 1947 e

quinze Estados do Brasil 1949, quand'o foram no

são ocasionadas pela fase tadas as grandes man-

de grande atividãde acu- chas solares que deram

Soll-da''rl-edade da. UDNmulada por, que está inicio às transformações,
passando o Sol - infor- não só no Brasil como
mou à reportagem, o sr. 'em outras p a r t e s do ü sr. Magalhães Pinto, o b r a que despertava,
Junqueira Schmidt cbefe mundo.' presidente dd UDN, en- agora, perspectivas de Somos agradecidos pe-
da Divisão de Meteoro- Finalizando, adianto,u o viou o seguinte telegrama melhores dias para uma la distinção com que nos

logia Aplicada do Serviçol snr. Junqueira Schmidt ao governador do Ceará, vasta região do Nordeste. honrou a direção 9aquele
de Meteorologia. que até' o fim de abril ,e� .. Parsifal Barroso, e ao',' . ,.àustero estabelecimento,
Essa fase de atividades, ocorrerão fortes chuvas presidente da Assembléi'a, Oferecemos o apoio de äQ qual juntamos os nos

segundo explica aquela nos países que acompa- sr. Abelardo Costa Lima: nossas bancadas no Se- sos sinceros votos para
autoridade em assuntos nham a trajetória do sol, nado e na Câmara para que a grandiosa obra

_----.-----.

meteorológicos, é fora notadamente no Brasil, "'Apresentamos soli ..
'

.
iniciada pelos abnegados

d á d d UDN d d I "Correl'o do Povo"do comum e provocou on e as guas poderão arie ade da " iante (as me idas que forem rmãos Maristas, frutm-
um 'periodo de 'grande

I
atingir com gr�nde inten- da catástrofe de ürós, necessárias à minorar o� que num, sempre cres· um jornal a

aquecimento da T!=lrra, sidade a Amazonia, den- que veio frustar o sonho I sofrimentos das popula- cendo em favor desse I serviço do povo
do. que tem res,uItado tro dos próximos diàS. de várias gerações, numa ções atingidas". 8anto trabalho. --:

Par� concluir o gran
diloquànte escrito, pago
pelos cofres da Munici
palidade e pelos mem

bros fanáticos do PSD lo
cal, falaram numa "aula"
dada em plenário por
um vereador d'o PSD.
MaR aula de que? Aula
de aparte, infeliz? Apar
tes com e Dl a D a ç Õ e s

acomplexadas? Ora, 6ra,
cavalheiros! O povo sabe
que -Íss� não exi�te. Só
no bestunto de quem têm
o .. dever de escrever,

Govê,rno
Carvalho O Ministério da Saúde de vitaminas B-l, 3 mil

observando a situação comprimidos de vitamina
calamitosa das popula- C, além de esjiaradrapôs
ções vítimas das encheu- e gases. Feijão, arroz,
tes no interior do Estado leite em pó, etc.' também
de Santa Catarina enviou figuram na remessa. -

5 mil doses de antíbíotí-
cos, 2 mil vidros de sulfa, A. L�gi�o Brasileira de

S. PAULO _ Finan 10mil vacinas antígrípaís, Ass�stenCla por sua vez,
5 mil doses de , vacinas enviou agasalhos e rou-

ciando a 4% ao ano Iarroz, feijão e milho, an�iv.ariolico, l().mil com- pas.

construindo um gigantes prImIdos de sulfato fer-I Jaraguá esta nessa

co centro de abaslecimen. roso, 10 mil comprimidos "boca"?

to na Capital, instálando
500 casas da lavoura no

interior, tãxando as gran
des . propriedad.es, com

prando 200 tratores, inau
gurando u!J1a .rêde ,oficial
de silos no'," Bstado' -
êsses são aspectos da
"revolução agrária" em

preendida pelo .govêrno
Carvalho Pinto em São
Paulo,

'

(

revoluciona

agricultura

AUXILIO às VITIMAS das
enchentes em Santa CatarinaO Deputado Federall

federal justificando pro-
Arolde Carvalho dlríglu jeto leí autorizando
telegrama ao sr. Alvim �bertura crédito cem

Seidel.· Presidente da I milhões cruzeiros para
Câmara Municipal de atendimento munícípios
Corupá, no seguinte catarínenses atingidos
teôr': Acusando seu te- pelas enchentes deste

legrama nove c�rente mês pt Ao esclarecer
tenho prazer informar ao proposição mencionei
prezado amigo e aos expressamente município
nobres representantes Corupá como um dos

povo desse prospero mais prejudicados pelas
município vg discursei cheias pt Sau d a ç õ e s

sessão onten: Câmara Anddo Carvalho.

Atividade s,olar� fora d.o
. comum a causa das chuvas

Çolégio
.

I, A B�rbpleta
'Santa Maria ,e o Besouro
Agradá,vel convite foi

nos dirigido pelo querido Este seria por certo o

e mui distinto Irmão Er- titulo em resposta à la
-aesto José, do Golégio cônica co�'emoração de
Santa Maria, de Curitiba, mais uma crônica bes

para afi;sistir ao áto inau- tialógica do-infra-humano

gural da parte nova do da Rádio Jaraguá. Em se

citado Colégio, a reali- tratando de infra-hum'8.
zar-se hoje, às lQ horas, no, porém, não goza de
à R. 15 de Novembro, 904. nossa parte nem 'desse

privilégio,' . porque as

próprias autoridades já,
condenaram o Ato de um '

"ser" que se d�z huma.no.
Dai porquß só fica <) ti-
tulo. ..

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Sábado, último a localidade de Rio Cerro
foi abalada com a infausta noticia do falecimen-
to de Albert Rahn. O ilustre extinto, que a 18
de maio do corrente completaria 84 anos, foi
vítima de derrame, prostrando por terra rnals
um pioneiro em terras Ia.r-aguaenses. Natural de
Pomerânia - Alemanh�veio ao Brasil em

companhia de seus pais, para fundar nest� no-
va rerra a sua pátria querida, que haveria de
honrar pelas mais justas tradições de exernplar
chefe de familia. Com a vocação nata 'pare o

magistério e com uma fôrça de vontad� acima
do' natural, deu o melhor de seus conheclmenros
a' uma coletividade que hoje chora o seu desa
parecímento, ,A princípio em Arap�ngé1s, �oentão Município de Blumeneu e depois em RIO
Cerro - laraguá do Sul, desempenhou a nohíli
tente missão de ensinar a jovens e velhos e, gra
ças ao que milhares de pessôas esrão .ho!e so
lidamente situadas na vida. Essa mrsseo de
servir ao próximo, sern nada pedir pera st,

dU-Irou 45 anos pontilhada de outras esratenres e,
. � .delicadas anvídetíes, quals seJa� na ausencl.ade um pasror, assistir espiritualmente em bati

zados de emergência e no sepultamento de
amigos e cerneradas que foram antes dêle,
Multe assinatura em documento deve agradecer-
se ao Opapa Rahn, que soube com sabedoria
conduzir a mão bruta do colono, no caminho
do saber. Na época de então, não havia estra
das, daí porque usava o I_?mbo de. um. cavalo
pare as suas inesquecíveis peregrmeçoes que
tanto o dignificaram. foi mais brasileiro que
muito brasileiro, porque procurou seguir o pa
triotismo que é1 seiva da nove rerra lhe infundia.
Naturalizou-se. Tornou-se eleitor. Participou ati
vam'ente nas reinvidicaçóes populares. Cumpriu
o seu dever nesta terra como' ooucos o cum

priram. Governos e�trangei.J'os reconhec�ram Iméritos excepcionais no rude homem do IDte
rior brasileiro. Éra um benfeilor. Daí a larga
eslíma. Daí terem-se descobertas muitas cabeças
já grisalhas quando passavam pelo velho mes
tre·escola. 6 seu enterramento, domingo último,
mostrou como éra querido em todo nordeste
catarinense. filas se formavam para um derra·
deiro Adeus ao homem de tantas e inolvidáveis
virtudes. Ganhando ultimamente um auxilio de
Cr$ 200,00 ao mês da Prefeilura, esses consti
tuiam os seus únicos recursos pelo ,bem que
espalhou. Nunca, porém, reclamou. Cumprira a
sua missão. Achava-se quites com a sociedade
que soube aproveitar os seus. �nsinamento�.Não queria mais dinheiro. Queria era algo mais
sublime: carinho. Este carinho, felizmente, nun-
ca lhe faltou, graças à própria educ.âç�o q�esoube transmitir a muitas g,erações. HOle nao
existe mais o Opapa Ra'hn. foi, para o Além,
mais cêdo ou mais tarde' tamb�m seguiremos.
Que descance em Paz ? pioneiro de Rio Cerro,
um benfeitor de jaragua.

O falecido deixa 9 filhos, 50 netos e 42
bisnetos. A todos, os sincéros pêsames do
«Correio do Povo».
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� O (, I,n I.�__j �t���r���:��:�:it��---, raguá doi Sul, Estado de

I I
- o _jovem

.

A d o 18; r Santa Catarina, Brasil.Aniversários Henn, fIlbo do sr
.. Feh�, faz saber que comparece-,

, Henn Jr., e� Garl�aldI, ram no cartório exibindo os
Fazem anos amanhã: -:- a,lD:emna MarIa �e documentos exi��do�' pela lei

� ". Fätíma, tílha do sr: Joao afim de se habilitarem para...... o.sr. Lauro Völtolíni; Renato Angelo, n/ cidade. 'casar-se:
. -.0 jovem Heinsi Beh- ,

DIA 1.3:�IDg,
a sra. Laura, espôsa

I

_ a sra, Adélia Pradi, Edital N. 4.801,
de 30/3/60

do sr. Ruy Scbmidt,: re-. protessora : AroIdo Schneider e

sídente em Curítíba ; � a srta. Melita, .em "Regina Greuel
- a sra. Lina Prestíní Bstrada Scbroeder; ,

Ele, brasileiro, solteiro,IITomelin espôsa do sr. - a srta. Marliza Tbe- lavrador, domiciliado eAugusto' Tomelln, resl- rezinba Buchmann ; residente neste distrito,dente em -Itapocuztnho ; - o garotinbo Warildo em Rio, Cêrro, filbo de_' a sra. Mathilde Za- José, filbo do sr. João Ervino Schneider e de
.pella, espôsa do: sr. Luiz W e íl e r, residente em Ellza Toms.pavánello, residente em Garibaldi;
·!'ltapocuzinbo. -- a sra, Olga Wacker-

.II
DIA 11: bage, espôsa do sr, Ado.l-,

"

. fo Wackerbage, em RIO
- o �r. Edga.r Schmídt, Cerro;índustríal, residente em

_ o sr. João LinbaresRibeirão Molba;. de Medeiros, residente_._ o sr. Henrique Ja-
em -Ioínvílle :cobi, nesta cidade;
_ a sra. Erica Harbs Edital N. 4802, de 31/3/60,

- o sr. Pedro Zapell�, Karsten, espôsa do snr, Paulo Ricbs eresi�e'nte em Ilha da :fI- Avelino Karsten, em Es- Luzia de Magalhãesguelra;
. . trada Itapoeú ; .'- o� Jove�s Mar.mbo _ a garotínha Rosíle- Ele, brasileiro, solteiro,

e MarIa Myrlam, fII�o� ne Raeder, filba do sr, operário, domiciliado e
do snr. Art�r Bortolíní, Güntber Raeder, em Co- residente neste distrito,
em Itapocuzínho, rupä ; á Estrada Vila Nova, f!lho
DIÀ 12' - � jovem Bruno Henn, de Paul? Erne�to Bíehs.

fl'lb'o do sr, Fellx Henn Jr., e de Juliana Ríchs.
- a sra. Alona Bos-

'bammer, espôsa do sr. nesta cidade.
L e f)P oldo Bosbammer, DIA 14:
residente em Garibaldi;

P I W dI - o sr. au o un er-

.=====:;=;==========:=='====-========n lic'b, nesta cidade:
TI - a sra. Nair Airoso

C�m1lll1l1ln�(dl�e Agrncona L6SC�����ry Bucbmann;
'-

- o jovem José Anto-

�egunda' :Ex�osiçã9�' Na�ioDal de Suínos: ���p�!��e�� c��'a���Sé

Morreu ALBERT RAHN
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Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Oêrro, filba de
Ervin Greuel e de Híl
degàrd Greuel.

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigör

BNDBRBÇO:
'

,

Caixa Postal, 19 '

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

•

AGÊNCIAS:,
em todos os Distritos e loca
lidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

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

, .

Org"\o de maio� penetração
no interior' do nill:'déste

,

catarinense. Ela, brasileira, solteira,
industriária, domiciliada
e residente neste distrito,
á Estrada Vila Nova, filba
de André Corsino de Ma
galbães e de Joaquina
Dutra de Magalbães.

'

Edital N. 4803, de 2/4/60
i

Aldo de Souza e

Egina Sanson

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, domiciliado e

residente nesta cidade,
filbo de Inacio de Souza
e de Ana Zilli de Souza.

AmigO' Lavrádór: DIA 16:
" Estamos' chegando da 'cidade de Coi:Jcórdi�, _ a sra, B run i I d eaonde se realizou Cl '2a• Exposição Nacional de SUl-

Moeller. residente emnos. !)ur.ante 05 dias 2, 5 e ,4 de abril, criado�es �e São Bento do Sul;Santa Catarina,' Rio Grande do Sul, ':'arana, Sao _ o jovem Eugenio,Paulo, Minas Gerai's e Goiás - alí estiveram �ara filbo do sr. Eugenio Wolf;assistir a grande Exposição: Não vamos falar sobre
_ o jovem Eurico Ju- Ela, brasileira, solteira,as autoridades que ali estiver,am presentes (em gran- lio Harbs, f-ilbo do snr. industriária, domiciliadade número) nem da perfeita organização, n�m da

Ericb Harbs, n/ cidade; e residente nesta cidade,cidade, nem d?s. criadores qu� foram premiados.
_ a srta. Maria Gesser, filha de Tbeoba1do SanTudo em Copcordla eSfev� �Ult<:> bom e todo.s que filbà" do sr. Augusto Ges-Ison 'e de Laurentina Ma-lá- estiveram voltaram saflsfeltos. O que desejamos

ser residente em Con- cbado Icontar a vocês é a respeito dos grandes resultados c6r'dia. .

que os' cri�dores, daquel.a região Catarinel'!se e d�
_ Fêz anos dia � do Edital N. 4804, de 4/4/60outras localidades do ·Rlo Grande do Sul e Paran� corrente o menino Már- ..tem cj)nseguido. Não é milagre o que fe� acontecl-

cio, filbo de Reinbold e Egon Krelsig e
do com aqueles tavradores. �Ies consegUJram� o que Irmgard Koebler, resi- Rosa Müller
você tambem-- pode consegUIr se uSlJr a c�be�lI. As dente em Itapocuzinbo. Ele, brasileiro, solteiro,'raças de porcos e�postos foram três: Duroc - jersy, lavrador,' domiciliado eLamtroce eWessex Laddiebac. Para todas elas �o· residente nestá distrito,ram conce,didos premíos tanfo para os machos c?mo em Jaraguasinbo, filbopara as, fêmças. .o, 'que, deseiamos cham,ar m�ls a '

de Oscar Kreisig e deatenção dos criadores e para a grande melhofla de '

Hedwig Bl<;edorn Kreisig.raça que se lern alcançado, e o �IEvado ,í,n�ice de
purezj:) 'daquelas raças. 'fora� realizadas varias De�
monslràçõee sôpre Métoelos' ele Criaçio ele Porcos 2 em

todas elas a conclusão a qqe se chegou" pode ser

resumidos nos itens abaixo. Uma criação d� porc:os.
terá resulrados' se você adotar a s�guinte orlcntaçao:

,

� NA FALTIl D��,'.

1'?-
APPETITE. _�

" I

1 Prim�iro comece, i;J sua ,criação com uma a

ALIVIA ASBÔa Porca.
,

"' Co'lICAS2 - Trafe a pórça, durante 15, dias, ,deixando-a "

,

em recuperação, ar;u�s, Ide, !evá.:la é;lo CachaQo. ,
. UTERINAS'

õ' .-:.. 'Na recuperação; vacine a Pórca' confra a Y\\"Peste dos Suinos" e dê' à Porca Ração Balaceada � Combate' as
com ,14 'a 1.Q.% de Proteína. � " 'rrég\.llar,da-. '4 - Leve"a Porca para ser coberta por um � ,

e's das fun.bom cachaço (varrão):, .

� ,

'o'd',5 - Deixe a Porca coberta mim pequete (pasto) çoes perl -

isolada de outros' aniritais,,� não se esquecendo de '�_ cas das senhoras,
construir alí um abrigo para a Porca.

,
É calmante, e re�,

6 - Tome essa's. 'medidas .todas' -e você vera, guiador dessas funções.,slirprêso e maravilhado as �ifer�nças;. Depois d� .11 O '
, Ela, brasileira, solteira,

Idias. apr.o_ximaq,amenre, vO,ce Jeraos pFlmel:ros leJfoe�, industriária, domiciUadaos' mais iindos que você já teve em sua Vida. DepOIS
e residente nesta cidade, '

então você v,erá que .não ,foi,milagre"o 'que ':aconteçeu.
.

filba de Gtlilberme KorollE que qualqúer' um poderá cons.e�uir o q�e você
e de Garolina Koroll.

'

........ 1 -- ....conseguiu. -Foi' o que a 2a• Exposlçao NaFlonal �e"
/Suinos em Concór�ia mos,rou a todos alí prceseDte�,' 'i>...-�--.��', E para que chegue ao co· I ? '

,

hBons reproduioyes :...... lßôa' aJimentaçao -: in_8- Cure seus �ides e poupe ,seu nhecimentp de todos,mandei .' Dr. Waldemiro Mazurec' enh'
.� .

B It d'o na crlaçao bom dinheiro 'iomprando na p'assai' o PF�sente ed,ital que' CASA DE S.&.u:QE,
talações Igleß1cas� �. 1 ons r�,s!l a . s

.' ,,)
,
será publicado ,pela impren-d� Suinos. , " "

FARMAG'IA' ,NOVA sa' é em, cart6ri� Ç>,?-d� será Rua Presidente Epitáció J;lesÔas N°,_' 704
'

faQa você o mesm(j� ,Proçúré para maiores iQ'
RT 'M' BORST 'afixado dUlante � 'í d1as. Sl ".�1 ,(an, tiga �e,sidência ,de, E. ID,',�n.ºel E41�rs), ,.formaço·es o' EscritórÍo', Lócal, da ACARESC �", 4e ROBE O, "

I "_ ;l
•

I", ,_

I

,', -" , , ., 'a guem sou1..�r' ue a gum 1m- C" 1 éd' d d Itos e crlancas
d 'G '1' V as no 668 jaragua do Sul" d'

-

d '0 tUnen �� 1I0lca, gera m 1C;0 ,_ .c1rurg1a e a u
.

Aveni a elu 10 arg , . -",., ." ,_
" '!l que; !spoe, e 1r_I�1Jls�r, ," rI'e'ài�ento ä'cusb..,o p'a'r'a bs

d Ul t

'
'. � .:;;'f�.,j{�" �, 'l!Il(' ,', ';"(. ':," ,: fo'�na pr�ça,,'e of�'.e'je ,�eus ,rb. 1', I "I _ Partol' . D'iathermia ! On as c,urtas e tr�-cur as.'

'

.

....
....AIiLil\.sm.ESC, '1 i

' 4'.' gcis 'a preços va�taJosos" tin's legais: ',:, ':, t'
'"

• 'I�dutotermia _ 'Bistuti"elétnco, _' Electro-cauterizaçãoSERVIÇ8 DE' EXTBNSÃO
..

RURA.L '," ,R�a ;Mlll� P��do,rQ� 3" ., Ja[a'gH� 'ÄUREA MÚLLERG.RÜB'BA1 '

, .
_ Ráios Inira-vermelhos e aLuis."'"',, 'Y_' � B8.e�ITÓf{fo;tQS:AL'7·�B"'"�t�,R�OU,,""DQ"��' :(� ���� ,

'
'

'OfiCial'... ,..._." � "'

..

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domi�iliada e

residente neste distrito,
á Estrada Jaraguá-Es
querdo, filb,a de Frede
rico Müller e de Linda
Z�ek Müller.

•

Edital N. 4,805, de 4/4/60
Brasílio,Siqueira de Cas

tre:> 'é Rufina KoroH
,

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e
resicente em Curitiba,
lilho de Benjamin Siquei
ra de Castro e de Ritta
Siqueira de Lima.

,",,\.

IODOlIIO'
DE ORH,
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AGUARDEM para 30 de 'Abril e lº-. de Maio,
o grande festival esportivo do C. A. Baependí.

Algo de inédito poro Jaraguá do Sul Esportiva

HOFE"':�D': I Santa Catarina - 100.000 Eleitores
------' Diz o artigo 4°. do Código Eleitoral que "o

. F'u tebo I deSa' I a-O,'
alistamento e o voto ,são obrigatórios para os brasl. -----
leiros de um e outro sexo". Alb t S h ·t

'

Assim, pode - e deve obrigatoriamente - vo- er c wel zer
a primeira grande vitória rar, todo cidadão, maior de 18 anos que saiba ler e

J a"
,

1960 escrever.

pa�a aragu em · Sem a prova de que é eleitor não poderá o

cidadão brasileiro,' neto ou naturalizado, maior de
18 anos, dentre outras vantagens, inscrever-se em

concurso público,' receber venctrnentos de função
pública ou proventos de inatividade, abteil emprésti
mos nas Caixas Econômicas, autarquias, sociedades
de economia mista, institutos e caixas de previdência
social, obter passaporte ou carteira de identidade e

praticar qualquer áto pare o qual se exija quitação
do serviço militar ou do ímpôsro de renda.

Portanto, todos aqueles que já completaram ou

que completarão 18 anos até o dia 24 de junho p.
futuro, dia em que se encerrará o alistamento eleito.
ral deverão se alistar.

'

Na oportunidade, o Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina Lança um apêlo veemente' ao
povo e aos Partidos Políticos, no sentido de que
não economizem esforços para alistar todo o cida
dão maior de 18 anos que saiba ler e escrever,
possibilitando ao estado "barriga verde" um eleito-

f�lliDiIl do t [.Pafaná
rado de 700000 eleitore,.

. �

IMODAS

I ESPORTES-- Por

\

Domingo último o C. A. Baependí recebeu a

visita da Assocteção Atlética Banco do Brasil de
Iotnvllle, e jogando na cancha cimentada do Ginásio
São Luiz, obteve estravagante vitória em Futebol de
Salão, pela contagem elástica de 8 tentos a 1. Os
gols foram assinalados por Chiquito 5, Reiner, Zico
e Piazera pare o Baependí e Lula pera os loinvilenses,

A equipe vencedora formou com Quito depois
Reiner, Pidzera e Zico, Reiner depois Manhke, e

Chiquito. '

,

Apóz o _futebol de Salão tivemos a disputa de
Basquerebol, perdendo desta vez a esquadra Iara
guaense pelo escorre de 41 a 39. Uma derrota, que
mesmo sendo derrota, evidenciou, no entanto as boas
qualidödes da nossa euuipe, porquanto jogando com

i um adversário experimentado e capaz, manteve se

na altura e perdeu por pouco.

-x....;.

A Simpática agremiação de Barra do Ribeirão
Grande, fez realisar domingo úljirno seu festival
esportivo anual. Foi, um grande acontecimento es

portivo, onde uma grande assistência presenciou, um
bom jogo de futebol: S. C. Paraná x Botafogo F.C,
jogo em que o Botafogo levou de vencida a equipe Ido Paraná por 2 tentos a 1.

Na partida preliminar o S. C. Estrela, confir
mando suas últimas vitórias, derrotou o Clube Agua
Verde pela achapante contagem de 4 a O.

-x-

Amanhã: CI Auua Verde x Avaí' EI C'I
Deverá realisar-se amanhã, na Estrada

Nova, o amistoso Agua Verde e Avaí,
-x-

Temporada
da Gama

do
no

Vasco
exterior

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiras, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Iabonca
beiras, etc. Ro-.
sei ras, Dahllas,
Camélias, Co
ntíeres, Palmei-
'ras, erc., etc.

!)eçam Catálo
go Ilustrado

ILeopoldo Seidel

Corupa .

.- -.

MILHO·ES
oe PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPU�

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a SIlU ATW Tose a OBBAIIS.
o FIcadO, • Baoo. o Coràçlo,.
Estomaco. o. Pulm6ee. a Pel.
Produa Dor.. n08 OU08. Reuma.
lIamo. Cacuelra" Queda do Cabe
Ie Anemia. e AbortQ••

C�nsult41 o m�co
.tome o popglar depurativo

ELIXIR 914
lROfeft.lvo ao .rpAJsmo. A,rada.
wt como um licôr. Aprovado ee

mo auxilia, elO tratemanto da SI
FlLIS e REUMATISMO da me.
.... orlcem. pelo O. N S. P.

/

BRUXELAS -I Foi entregue, solenemente,
nesta capital, na presença das mais altas autorida
des administrativas, científicas e intelectuais em

geral da Belgica, O Prêmio dai Fundação Joseph
Lemaire, ao benemérito professor francês Dr.
Schweitzer, o apostolo de Lambarene.

Esse prêmio, que é concedido pela primeira
vez, foi fundado pelo filântropo belga Joseph LI3-

.

maire, o criador da previdência social neste país.
É do montante de 100.000 francos, que serão apli
cados pelo premiado no desenvolvimento de sua

campanha sanitária e humanitária na Africa Negra.
-x- r

•

RIO, 7' (Asapress) - O jogador Orlando
Peçanha, campeão mundial de futebol pertencente
ao Vasco da Gama não é o pai de jan Perer, filho
da suéca Anita Sigrid ôendsrrorn, conforme esta de
clere na carta rogatória enviada pela justiça da
Suécia ao Superior Tribunal Federal, do Brasil. As
informações inocentando o referido craque de futebol
foram prestadas pela pollela suéca, a pedido de di
rigentes do futebol brasileiro.

Conseguiram apurar as autoridades policiais
que Anita Sigrid é uma mulher de vida irregular,
bastante conhecida dos jogadores que dísputarem o

último campeonato mundial de futebol, e que a mes
ma é de maior idade.

Integrantes da delegação brasileira confirmaram
as informações-da Policia suéca.

Na Academia de Medicina
PARIS - Foi eleito membro-não residente.

da Academia Nacional de' Medicina o 'professor
Louis Bugnard, lente de Farmacodinamica na .Fa,,:
culdade de Medicina de Toulouse de 1937 a 1942
e membro, de 1937. a 1939, do "Comité" de Medici
na do Centro Nacional de Pesquiza Científica.

Outras importantes tuneões tem desempenha
do e desempenha o professor Bugnard; desde 1946
vem dirigindo o Instituto Nacional de Higiene, e,
desde 1953, pertence à Comissão Científica do
Comissariado Geral do Plano de Modernização e -

Equipamento assim como ao "Comité" Científico
do Alto-Comissariado de Energia Elétrica.

O professor Bugnard já é membro da Acade-

I mia. de Cirurgia.
__ x _

�-------

O maior Petroleiro da Europa
PARIS - Anuncia·se que no mês de junho

deste ano será lançado um super-petroleiro de
72.000 toneladas "J. Paul Getty", que. ficará sendo
o maior "tanker" jamais construido na Europa.

.

O navio terá comprimento de 257 metros e

largura de 33 metros, será movimentado por mo
tores de turbina de 22000 ca-valos-vapor e desen
volverá a velocidade de 17 nös.

Os estaleiros construtores são os "Ateliers et
Chantiers de France", e o super-petroleiro foi en
comendado pela Tidemar Corporanon dos Estados
Unidos.

Logo após o lançamento do "J. Paul Getty",
os mesmos estaleíros iniciarão a construção de um

segundo navio-tanque do mesmo tipo e destinado
aos mesmós amadores .

(SERVIOO DE INFORMAÇÃO E IMPREN
SA DA EMBAIXADA DA FRANÇA).

VENDE-SE
Um terreno com casa e instalação de

água encanada. havendo pastos, ranchos,
tudo em perfeito estado, com quase 3 mor-

.

gas de terra.
-

Informações na Fábrica de LEOPOLDO

70. ExposiQão flgro-PeGuário da f1ssoGiaQão Rural
COLONO! Mostre a pujança de tua gleba, expondo os teus produtos na 7a. Exposição de

1960, no Pôsto Agro-Pecuárío "João Cleophas". /
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MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALA�A ' m II' 'II m �un��í�ii�: B;;s��ra t��� �

1::::
A melhor a;:>�relhada em San,t,a Catarma.. iii

.8V. G" .,• 1'-11 País,. 2.754 municípios
Rua Abdon Balista (Defr<;>nte a A NOTICIA 1 II :" distribuidos da s'2guinte

::::;.
- j O I N V I L E ...), ' I forma: 119 na Região

:: :

I' Com escrito'rl'o 'ne'sta 'cidade_ a' Av Marechal Deodoro III Norte, 630 no Nordeste,_
••�-, ��....._-.........__.m _

.

III 843 no Leste, 919 no/Sul

·@)It!B88I818FIlél80@lõllJ@llBfTi@lIIgO�PIA@I!III8I8Z@lõllE�R�A@IõlIlll·ldaFonsecano.122,paramelhorserVirseUSClientes; 1.·.·.
e 245 no Centro Oeste.

mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios III
iii de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, III

Ressalte·se que 9 Esta-

DBFRONTB Á PRBFEITURA - JARAOUÁ DO SUL'� , II. dos da Federação têm
,

,

II
com s'éde em Joinville e São Francisco do Sul; está em I mais de 100 comunas:

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos - São Paulo, Minas Gerais,
�i1mes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios' condições de, também, aceitar causas para aquelas, Co- I Bahia, Ceará, Goiás,
A pedido. atende a domicilio e tambem· 'g marcas, sem maiores onus para Beus constituintes. . Paraná, Rio Grande àô'

em lot;alidades Yizinhas �I .
,

Sul, Santa Catarina e

<!J�@S@ti� _SS<!J__,.@ti_:e& • U!MI!IIií�SIil8t!I8� 1I!!EEll!!llllliEi!i!i!E!a!!!III!IiII_IEEI!!i!!!SF.ESljliiar.....i!!!!!!!!lIj1!1S1!!iiFii��illlllil!lEili!i�a__l. Pernambuco.

Hundl!linnl!nminilll!f
ZU dl!n. 'ílnlil�mililehl!n
DDrfi1�lll!n
BONN - Vor.der Presse sondern ein Tun und Han

in Bonn erleleerte Bundes- dein".
ínenrnlnister Dr. ôchroeder Zweitnel habe das BUlJ
arn 18, lenuer, das Mate desverfassungsgericht bis
rial ueber die enrlsemitl- her auf Antrag der BI�n
sehen Ausschreitungen der desregierung eine Par�i
letzten Wochen und die fuer verfassungswidrig er-'

Taetigkeit der Deutschen klaert: 1952 die ôozlallsrl
Reichspartei wuerden sehr sehe Reichspartei und 1956
sorgfaellig geprueft. Der die Kommunistische ParteU
Minister verwies rauf das Die ausfuehrlichen Urteile
im Grundgesetz verankerte des Bundesverfassungsge
"Parteiprivileg" und be- rlchts gegen diese Parteien
toure, aus der Verfassungs seien geradezu ein "Hand
widrigkeit einer P a r t e i I buch fuer den ôtaatsfeínd".
kcennren erst dann Konse- Anhand dieser Ur t e i I e
quenzen gezogen werden, koenne sich der "ôreers
wenn das Bundesverfes- feind orientieren, wie er

sungsgerlcht-dlese Vertas- sich verhalten muesee, 'um

sungswidrigkeit festgestellt nach aussenhin nicht als
habe. Bei einem Antrag verfassungswidrig zu er

auf Festeetellug der Ver· scheinen.
,fassungswidrigkeit einer Die Koellner ôynagogen-
P'a r t e i muessren rechts- Seheendung bezeichnete
staatlich Prinzipien genau der Minister als den poli
beachtet werden. Der Mi tisch interessantesten Fall
níster sagte: "Man kann aller Ausschreitungen. Der
von einem liberalen Rechts· Hintergrund sei hier sehr
staer nicht jenen Schneid vielfaeltig, Man solle da
verlarrgen, den manche so her den für den ê. Februar
gern sehen moechten. Wir anberaumten Prozess ge
sind ein ôtaer, der nicht gen die beiden Taeter be
eine Gesinnung bestraft, sonders beachten.
------------------------------------------

Fiskalisation im Kleinhandel'
RIO - Im Kabinett des

Arbeítsmíntsters versam

melten sich jetzt Vertreter
des Ministeriums und der
Praefektur, um sich ueber
Versorgung und Preise zu

unterhalten, Schliesslich
unterhielt man sich aber
ueber ein Gesetzesprojet
des Bundespraesidenten,

,
das sich mit der Flskalí
sation des Lebensmittel
kleinhandels beschaeftigt.
Diese Fiskalisation soll
weiter ausgebaut werden,

wozu Fiskale ernannt wer,
den wuerden, die keine
Beamten sind. Man wuer

de Leiter von Arbeitersyn
dikaten ernennen .: die man

mit den noeligen Macht
befugnissen aus s tat t e n

wuerde, um als Belteer
denvertreter fungieren zu

koennen. Man eeusserte

Zweifel in die lIegalitaet
dieser Massnehme, worue
ber man sich noch in einer
Zusammenkunft unrerhal
ren wird.

lo Rio firondfdo Sul ist
'II �t

�

'k" �. fit
r Haemorrhoíden

wleeer u reI In, ulen Juckreiz Ekzpme Fissuren, .

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran
kenkassen.

.

PORTO ALEGRE
Die Angestellten der Flus
schifferen haben den Plan,
in Streik zu treten, auíge
geben, da ihre Forderun
gen erfuellt wurden. Nun
wollen aber die Hafenar
beiter in Strei treten, falls
sie keine Gehalts aufbes
serung bekommen.

II ,Apotheke 66�;iehulz"
JARAGUA �,�U SUL

MEDIKAl\1ENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschélffen�eit! des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringeten Preisen bedient.

VILASBOAS DENUNCIA:

Comandantes
Regiões fazem
campanha de

de
a

Lott
Contando o que ocorreu durante a passagem

do marechal LoU por Minas Gerais e Mato Grosso,
o senador João Vi!asboas denunciou, da tribuna
do Monroe, a participação compulsória do Exército

�1)Y-<V'<l......-om-_fe--l��--<fJ�� ..
na campanha eleitoral do ex-ministo da Guerra.

, � DisBe o orador que, em Belo Horizonte, o sr.

D:. Reinoldo Mupapa Lott foi .�ecebido ostensivamente pelo co.mand.a�te
__

• da Região, que o acompanhou em carro oficial,

II Ho II �
I
precedido de batedores do Exército. E em Mato

ADVOGAD� } Grosso o comandante da Região, general Floriano

L
====!±===

}
Peixoto Kell�r, emitiu telegrama circular, transcre-

Escritório ao lado da Prefeitura vendo uma mensagem do sr. Filinto Müller na.qual
_

'

�
a população é convocada para receber o candidato

JARAGUÁ DO SUL do govêrno em Campo Grande.

����� Coação eleitoral nicip�j.s, sôbre as organi-

q=;;;;;::::::::':::::::::::':::::':::::::::=:::::''';:::::::::::::::::::::::::;;;;::::::::::::::::::::::::.:::� "É um general-coman- ���õe�01í�i:�:;s�:s pa�ii�
,

ii .a R .a e •• UR e II "II·· ii �:JlteDN �ri�Ou� �eIi�:� sôbre o povo em geral.
II II cabo eleitoral e se trans- Daí o equívoco do signa-
II - JARAGUÁ DO SUL - II forma em convocante das 'tário do telegrama". _

li ii autoridades federais, es' O sr. Mem de Sá, tarn-
!! Medicamentos e Perfumarias li taduais e municipais, das bém em aparte, opinou:

:'!II Simbolo de Honestidade I! entidades não - governa- "A atitude do ooman-

Oonfiança e Presteza !i mentais, dos partidos po' dante da Região caracte-

li A que melhor lhe atende li [Hticos, do povo em geral riza definitivamente que

ii e pelos menores preços !! para, no dia 30 dêste mês, o marechal Lott, antes de
u n receber e homenagear na ser candidato dos parti-\ ----------------."---�.".".. _ "."-_ ...._ •••" ••"-..,I.I . n G

'

--=::: -.--- --.-- ----.-.---- --- _=' CIdade de \.Iampo rande dos políticos, passa a ser

o candidato das fôrças candidato do Exército,
que elegeram o sr. Jus- porque são as autorida
celino Kubitscheck". des militares que passam
Em aparte, o sr. Afon a promover a sua recep

so Arinos ressaltou que ção".
.

o telegrama do sr. Filin- Concluiu o sr. Vila=boas
to Müller, solicitando os formulando um apêlo ao

préstimos do general FIo marechal Denys para que
riano, objetivou obter o o ministro da Guerra to->
prestígio dêste para uma me as providências ne

'espécie de coação sõbre cessárias para que fatos
os candidatos. dessa natureza não se

"Acredito - declarou reproduzam, e que os
- que êsse prestígio, generais comandantes de
essa coação se façam seno, Regiões Militares não se

tir sôbre as autoridades transformem em cabos
federais, estaduais e mu- eleitorais do sr. Lott.

o ANJO PROTÉTOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIRA MINANCORA
Verrnitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF.. CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

,

MINANOR! para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

MAIS, BILHÕES
para a mudança
Quase três bilhões de

cruzeíroa a mais em

créditos para as despe
sas com Brasília foram
aprovados na Câmara dos
Deputados, dividindo - se

os créditos com a trans
ferência do Congresso
Nacional e a conclusão
das ligações rodoviárias
de Brasília com os Esta
dos da Bahia, Sergipe,
A I a g o a s, Pernambuco,
Paraiba, Ceará e Mato
Grosso.
As ligações consumi

rão, no minimo, Cr$ 2
bilhões e as despesas
com a transferência do
Congresso ficarão ,em
Cr$ 95 milhões, assim
divididas: 500 milhões
para a Câmara, 300 mi
lhões para o Senado, 150
milhões para a possivel
emissora do Poder Legis
lativo . canal da, Rádio

====================
Ministério da Educação.

Visila
do Ministro
da Austria a

S. Catq:rina·

'_

EXCELENTES
ELEMtNTOs TOMICOS

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

Tonlco dos enavaleseeates ITonico -dos desnutridos I

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to-

[niticação geral do orga- I

n1smo com o :'

§alOlg1l1le1Dlij li

Chegou ao Brasil osr.
Bruno Piterman, vice

presidente do Oonaelho
de Ministros da Austria,
para uma visita de dez
días ao Brasil, incluindo .

Brasília, Volta Redonda,
Belo Horizonte, S. Paulo
e Joaçaba neste Estado.

7(epafina )/. S.
da penha, que
contem €xfrato

t:enlrado, no,...
• -th,ai"'�a a8

Lunções do

:ligado.
•

2.754...Jaraguaense!
��

Dê aos necessitados o que lhe sobra; seja
sócio da AJAN, contribuindo' assim, para ali
mentar e vestir os que realmente necessitam.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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"

\ !,' e� \' '.' I'
" -: t960"Jovem;, voéê 'já se alistou·

� A' R AG ,U A D'� SUL '.

'.

para, o Serviço Militar?"
O' O 'N V ITE" .I Todo bresilelro deverá alist�r-se pare o serviço

) -" ' militar, dentro dos primeiros seis mêses, após com-
, • ,', .'

I) M d t
' plerar dezessete anos de idade. Éste alistamento po-Convido os meus amados paroquianos para o cumprimento do 2 . an amen o derã ser feito ao completar dezesseis anos. (Art. 21

da lei da Igreja: Oonfessar-se ac menos uma vez cada 'ano. E do 3°. Mandamento: da lei do ôervlçó. Militar).
Comungar pela Páscoa da Ressurreição. São dois' Mandamentos de obrigação. grave, E você sabia?
ao mesmo tempo que constituem inestimável. previlégio que nós t�m�s, de alcanç�!- a) _ Que em cada Município do Estado de Santa
mos perdão dos nossos pecados e seus casngos pela santa Confissão: nossa umao Catarina e x ist e uma JUNTA DB ALISTAMBNTO

com Deus e a união de Deus conosco pela santa Comunhão. MILITAR (jAM), cuio Presidente é o Prefeito Mu-
nicipal? .

,

b) - Que as JAM são ligadas' à 16a CR e com

obrigações e atribuições definidas pela lei do
Serviço Militar?

c) - Que nos Municípios e cujas' sé des existem
Corpos de Tropa do Exército, funciona d RE
PARTIÇÄO ALISTADORA ou ORGÄO ALlS
TADOR (OA) com as mesmas finalidades?

(Notas n'". l/C e 3/C - 1960).

CORREIO 'DO POVO

.

,

, .'

SABADO DIA 9-4·1960

DOMINGO DE RAMOS - ,10 de AbvÚ
PROGRAMA: r-

CIRURGIA DO ESTÓMAGO
VIAS BILIARES: INTESTINOS.

-

CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagn6stico Precoce do Cancer nas senhoras

C o n s u It ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15�18 horas. - Fone, 384.

24 hs. - Santa Missa de Aleluia com Comunhão
r::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::Z==::::::===::::::�

Pascal dos Moços e Homens.
I- ii ]l}l•. IEIHCIBI KAUfMANN li

II I!
ii MÊDICO CIBURGIA.O II

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO - 17 de Abril � ii
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
ii II

7 hs. - Santa Missa com Comunhão geral. II sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
8 hs. - Santa Missa dos Colegiais e Crianças II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ii

�1-22 hs. - Filhas de Maria e Moças, em geral. 'ii CLINICA QERAL II22-23 hs. - Apostolado e Senhoras, II li
23-24 hs. - Congregad os Marianos, Mo ç o s e 9 hs, _ Missa Solene.. 11'1:" Longa prätíea ein Hospitais Europeus !:�!:.Homens. C�nsultório e residência:
Ja 8 O horário das confissões é: Dás 8 ás 11 hs. e dás 14 hs, em diante sendo, dia 14 para as I ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii
II. • crianças e col�giais, dia 15 para as moças e senhoras, dia 16 para os moços e homens. Os mo- 11 CONSULTAS: ii

radores da cidade são convidados para não deixarem a confissão para as últimas horas da tarde. :1 !!
Os fiéis que receberão a santa Comunhão precisam observar um jejum de três horas em ali- ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
mento sólido e bebida alcoólica, uma hora em bebida não alcoólica. Agua pura é permitida li Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas li
tomar' a qualquer. tempo.. . . . . . . ,. _ II , . nTodos procurem tírar o maior proveito espiritual possível, nestas dias do místêrío da Redenção. II Atende chamados tambem a NOIte ii
Desejo a todos os estimados paroquianos alegres festas de Páscoa e as Bençãos da Paz de \b::::�::"::::=--=:::::::::::::::==::::::::::::=--=:::_�:::=::::::=J
Jesus Ressuscitado. ('

Pe. Donato Wiemes SC) � Vigário de Jaraguá

6Jhs:'
7 hs.

Santa Missa
Santa Missa com Comunhão Geral
Congregados Marianos.
Santa Missa dos Colegiais.
Bençã .

dos Ramos - Procissão
ramos - Santa Missa.

"

8 hs.
9 hs.

SEGUNDA-FEIRA SANT\A. - 11 de Abril

6,30 hs. - Santa Missa e Comunhão.
19 hs. _' Via Sacra - Oonferência para todas

as Moças.
TERÇA-FEIRA SANTA - 12 de Abril

6,30 hs. - Santa Missa e Comunhão.
19 hs. - Via Sacra - Conferência para todos

os Moços. '. .

QUARTA.FEIRA S/ANTA - 13 de Abril

6,30hs. - Santa Missa' e Comunhão.
19 hs. - Via Sacra - Conferência para todos

os Homens e Senhoras.

QUINTA-FEIRA SANTA - 14 de Abril

Instituição da Sagrada Eucaristia e do Saeerdócio
Católico por Nosso Senhor Jesus- Cristo.

8 hs. - Catecismo para todas as Crianças.
19 hs. - Missa Solene e ao Evangélho a tocante

: cerimônia do LAVA-PÉS - Comunhão
Pascal das Crianças e .Oolegiais.
HORÁRIO DA ADORAÇÃO:

dos

SEXTA FEIRA SANTA � 1� de Abril

JEJUM COM ABSTINÊNCIA. MORTE DE

JESUS NA CRUZ,

dos 19' hs. - Adoração da Santa Cruz - Missa dos
Presantificados com Comunhão da Pás- - .......�""""""""""�"""""�"""""""""""""""��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

coa das Moças e Senhoras. Em seguida
se promoverá a Procissão do Enterro,
levando todos vela acesa. Dr. ferDando H. �priQgmann

.SÁBADO-SANTO - 16 de 'Abril

22,30 hs. - Benção do Fogo Novo e do CÍRIO
,

PASCÁL, Canto do Precônio Pascal,
Leitura das Profecias, Ladainha de
todos os Santos, Benção da Água
,Batismal com Renov-ação das Pro
messas do Batismo de todos os pre
sentes de vela· acesa na mão.

r?::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::=:::::::::=::::::==::::::::::::::::::=':::::::==U
li Dr. Günther W. GQsch II
I. ENGENHEIRO CIVIL ::
ii ::

II Projétos, Cálculos -. Engenharia civil em geral !; ...
n - Construções - Fábrica de Artefatos de 'cimento. ii
H H
'!.I. Informações na Indústria, de Calçados 1.:1.Gosch Irmãos S/A. ou com o sr. Hermann
H Schütze à Rua Jorge Czerniewicz, 997 (antiga li
II .

Abdon Batista). H.
�::::-.:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::=::::.-::::=::::::=::::-.:::::::-::::::=�::..J)

I'dúslrias Reunidas J a r a gu á S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
São convocados os Senhores Acionistas da

Indústrias Reunidas Ieregué S. A., pare a Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de
1960, às nove horas' da manhã, na séde social à,
Rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a fim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do día :

I - Aprováção do Balanço e Contas do Exer
cíclo-de 1959;

II - Eleição do novo Conselho Fiscal e·
III - Assuntos de íntéresse da Sociedade.

NOTA: Achem-se ii disposição dos snrs. Acio
nlstas os documentos a que se refere o artigo' 99,
do decreto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de 1940,

'Jaraguá do Sul·, �� 2� de �arç<i de 1960.

Dietrich H. W. Hufenuessler - Diretor Presidente

INSTRUMENTOS DE MUSICA
•

EM GERAL, especialmente
Gaitas e Acordeões

, completo sortímento com 4 - 8
- 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros'
P i'ci:nos - Harmonios
Instrumentos pI Orquestraa

Bandas e Jazz-Bands:
Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxo
fones - B a i x o s e Baterias

completas.
'

Metodos - Cordas - Palhetas
EMFIM, TUDO QUE FOR DO
RAMO, V. S. encontra para

, pronta entrAga na

Expedição �'LYRA�' Musical,Je PAULO KOBS
SÃo BENTO .DO SUL - Caixa. Postal, 39 - Sta. Catarina'

t indicadG
110S caaos de
fraqueza. paU
d�. magreza e

.

fastio.
Em sua fór'

mula e D r r li UI

Vanada\o ti e

ít::=--::::::::::::::::::;..:::::::::;::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::�
I! O r I ' G li i an f � rna n.u �

.

f i � � � � r II
li

, Cirurgião Dentista" ii
ii ii

_ li Clínica Cirurgia - Prótese -

-

Raios X, ii
:: Consultório: Rua Artur Müller, n-. 142. II

ri; Próximo à Estação Rodoviária., III •.

� n
ii A partir do dla 15 de Fevereiro ii
II com clínica Diurna e Noturna ii

n '.. . .�
�:::::::::=::::::::=:::::::::::::::.::::::::::;:::=::::::::::::=::::::::::::=:::::::=--=:::fi

e6dio. Licitina, Glicerof08fatol,
pépe1Da, noz � Cola, etc. de

eção pronta e eficaz noe casos

de fraqueza e DeUt'&atenias. Van..
•01 ê indicado para homene. mu
,Iberes e criançail. sendo eua fó...
.mula 6ceDciada pela, e.Ade 'pg.
büca.

....

1I1!!iii!!!ii!iiiG==;i=:�'__;,_:E!lUW�iiii5!iíi!ii55H!!!i!!iE

II
'

'oRo JORN SOELTER' II'I CIRURfil(lO DENT15Tfi IDr• Francisco Antonio Piccione
��:o�co .

Cirurgia Geral
..
de adultos. e criança" cu-

nica Geral - Partos - Oper�ções, _: .

Moléstias de Senhoras e Homens.
�spe'CiaJis.a em 'doenças de crianças

Atende 'no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
. (Clara Hruschlta),' das ,9 as12. h�. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das. 15 as 18 hs.

<

•

I CdH:UPA" -

.

SANTA CArAH.][NA

I. CLíNICA :._ CIRURGIA
.

;

I LABORt\TÓRI9 de PRÓTESE
" ,I

I
.

R�IOS �. I
, I Consultório: Ay. Getulio Vargas, 198 i
.1

JARAGUÁ DO SU,L I
. • _WI ,._ 1 __" :a

•
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Mais uma vez se evi
dencia a razão do povo
de Estrada Schroeder e

lIapocuzinho e, principal
mente, .do sr. Ioäo Lucio
da Costa, em batalharem

[por urnaponte alta. e que
condiga com o desenvol
vlmenro' :'das duas locali
dades. Infelizmente, as au

toridades competentes têm

negligenciado este ponto,
não se inreressando na

construção de uma ponte
conveniente, tendo esta

negligência custado essa

preciosa vida.

À familia enlutada os

slnceros pêsames de o

"Co rreio do Povo". ..iUliillllill...IWiIIMliäiiWlil_

I
.

1Í!::::::::::::::==:::=�:::::::::::::::::::::j:::::::::::::=:'':;:::::=:::==:::::::::::':==?::::i·�
ii ii

II r,drl!irOl • Precisa-se II
!i Informações com o snr. HERMANN li

II SOHÜTZE, Rua Jorge OzerI1iewicz,997 !;
!! II

II Mur o s pré- fabricados I! rD�o;���:'='B;;�;=;�';��='l
ii !i !! II

ii - Indústria de Oalçados n
ii

Ctruretã D ti t !!
i! Informaçoes: GOSOH IRMÃOS S. A. I' i,J:: rureteo- en IS a

�I)IIii II ii
Raios X - Infra Vermelho -' Ultra Violeta

ii
II Sr. Frederico M�el1er li Pr 6 t e s e Clínica C i r n r g i a ..

11'11 Sr. HermaDD Schütze II !.'.:;ji.:
- - - -

�!.'.!..I'H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos

rF'=�:-b=�l=r:�'s�====:��;�;;l t::�:��:.::�:�Êf}::::�=i::U
!li � � Maleitas, Tremedeira�,

I -'CURAM-�E RAPIDA�ENTE C�M - N Jânio debate com"Caosulas Antisesonlcae m , . r

I Minancora" H operarios de Macae
m Em Todas as Boas Farmácias m
-, ... MACAÉ - Afirman-I nando de Noronha aos

m É um produto dos Laboratórios MINANCORA H do que o chamam de norte-americanos, quem
�I - Join�11le - Sta. Catarina - II �ntreguista mas não foi dessruiu o. monopólio
1l!i!!iiSJ! ii =::li=:i�il=!!!im=!;=s,!eE=.-�m==m�===jji ele quem entregou Fer- estatal d� b o r r a c h a,

quem aSSInOU as notas
reversais de R o b o r é,
nem quem vendeu a

indústria farmacêutica a

�:::::::::::-.:=:::====::::::;:::::::=::::::;:::::::::::=-:::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.

II �21�hDgr21�n21 ]]))clDltáirn21 II
11 .. I! '1" t

.

ii ii monopo lOS In ernacso-

ii· D P. O sny Cu b a s D' Aqui n o li nais, o sr. Jânio Qua

I!, CIRURGIÃO DEIWTISTA II dros manteve um deba

ii ' Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a ÇJonfeitaria Harilack) li te com quase uma cen-

�::::::::::::=�::::::=:::::::::=:::��::':::�.�:�_:::�:::�=_S��:::����:.:=���=-::::::=:::::::::=::::::::::::Jj I �:na�á:é. trabalhadores

fim um
•

Jovemde
ITAPOCUZINHO (do' botas altas, não pôde re-

correspondenre) \' Trági- sisür ao ímpeto das águas,
ca ocorrência teve seu desaparecendo a seguir.
desenrolar nesta locallda- A tragédia foi. assistida
de dia 6 do corrente que por várias pessôes, sern

culminou com a' morte do que as mesmas pudessem
jovem Adernire- Vicenzi. fazer algo.
.Asslm se desenrolou a Avisado do ocorrido, o

tragédia � A ponte sôbre sr. Ioäo Lucío da' Costa,
o rio Itapocuztnho, que li- 'pessoalmente, e ajudado
ga aquela localidade com por funcionários da firma
o distrito de Schroeder, que dirige, além de várias
com pouca chuva fica outras pessôes, províden
submersa, em virtude de ciarem a imediata procura
estar apenas um merro do cadáver, sern, no en

. acima do nível normalde tanto, conseguirem resul
água, impedindo o tráfego lado. positivo.
pela mesme.

, frequente
mente.

.

Tratando - se de uma

ponte de intenso trânsito,
forçosamente pessôas e

veículos por ela têm que
transitar.
Uma desses pessôas foi I

o jovem Adernlro Vicenzi'lcom 21 anos de idade,
que, vendo pouca. água
sôbre a ponte, obrigou-se
a 'passer com seu cavalo
de montaria. Eis que no

meio da ponte se perde,
e com seu animal vai ao

fundo, voltando à tona;
porém, devido estar com

GOVERNANTE II
Preciea-se' de uma,

de meia idade" pare
governar casa resi
dencial, sem filhos,
em Curitiba. Ordena
do de e-s 5 000,00
a Cr$ 4.000,00" livre.
Informações ne

redação deste jornal
ou pessoalmente em

Curitiba, Rua Mal.
Floriano Peixoto, 1-.949.

Edital de Leilão
o Doutor Äyres Gama' Ferreira dIM�llo, juiz

de Direito da' Comàrce dé Jaraguá do Sul, .Estado
de· Santa- Catari'JlP, n� forma' da lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital,
com o pr-azo de dez dies, virem, ou dêle conheci
mento tiverem _e Interesser possa, que findo o men
cionado prazo,' há de ser arrematado por quem mals
dér e maio; )�IlC�' oferecer, em, frente ás' portas do
Bdltícío' do 'Forum, no 'die 25 do mês de Abril vin
douro, as 10 horas, o veículo pertencente ao execu

rado LEOPOLDO E. WA�TER JUNIOR, e que foi
penhorado nos auros

.
da ação executiva que lhe

move, nêste juizo. a firma Carlos Hoepke S. A.,
Comércio e Indústria, veículo êsse abaixo descri
minado: •

1 - UMA CAMIONETA, marca CHEVROLET,
ano de febrlceção > 1929, de côr azul claro, 6 cilin
dros, motor N. 835501, placa n. 35-25 48, lotação
pare 1.500 quilos, adquirido do sr. Adolfo Schmidt
sern reserva de domínío.

, Assim será o referido veículo arrematado por
quem mals dér e maior lance oferecer, podendo o

mesmo ser examinado. por quem Interesse tiver, na

residência do sr. Leopoldo E. Walter Iunior, em

Corupé, onde se acha depositado. EI pare que ehe-
. gue ao conhecimento de todos, foi expedido o pre
sente edlrel que será afixado no- lugar de costume,
ás portas do Forum, e' publicado pelo jornal local

. "Correio do Povo';. Dado e passado nesta cidade
de lareguä do Sul, aos vinte e oito dias do mês de
março do ano de mil novecentos e sessenta. Eu,
-Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Ayres
Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito. A presente
c6pia confere com o origiIial; dou fé.

Jaraguá dp Sul', 28 de marco de 1960.
.

AMADEU MAHFUD . Escrrvão

""

PRISAo DE VENTRE tESlÔMßGO. FíGßDO E INTESTINOS

Proporcionam bem-estar geral,
facilitam a digest�o. descon
gestionam o fígado, regulari

as funções do �-
.

Dona- Diamantina. Piazera'
. 'Cercada pelo carinho � desvelo de seus

filhos, nöras, genros, netos e bisnetos, vê
transcorrer em data de amanhã o seu 80°.
ano de existência, com a graça de Deus, a
veneranda senhora dona Diamantina Piazera,
víuva do' saudoso Snr. 'Henrique Piazera.

Descendente da tradicional família
Bortolinni, unio seu destino, ao nome honra
do da família Piásera, donde proveio nume

rosa prole.
Radicados em Rio' Cerro, Dona Diaman

tina e seu saudoso esposo Snr. Henrique,
sempre foram exemplos dignificantes aos seus
numerosos descendentes e a, todos 08 demals
parentes e amigos, por suas virtudes morais.

Ag6ra, viuvn, já com sua veneranda ca

beça toda grisalha, no di» de seu octogésimo
aniversário, r eunern-se em seu d arr edor, seus
filhos Luiz, Faustino, Emilia, Elpidio, Alfredo, I

Hilda, Alvaro, Olinda e suas famílias. e o

Padre Alberto, !)31'!-I, em genuflexo. oralem
ao Senhor Tooo Poderoso, pela graça de
haver conservado com saúde sua ditosa
mãezinha.

Em sua residência, sita em Rio Cerro,
às 7 horas da manhã, com a presença de
todos os filhos, familiares, parentes e amigos,
será celebrada, por seu filho Padre Alberto a

santa Missa, onde todos os deceudentes rece
berão juntamente com Dona Diamantina a

Santa Comunhão, em ação de graças pelo
evento feliz.

Oorreio do Povo, que sempre teve em

Dona Diamantina um exemplo de virtudes
cristã e honradez, conta ainda entre seus
filhos grandes amigos, pelo que, jubilosos,
apresentamos os nossos mais calorosos cum

primentos, rogando ao Senhor bençãos espe
ciais a veneranda aniversariante e a todos os

seus familiares.

============ ===========================

I

Exijam o Sabe.o

Virgem. Especiali
��"" .

.. �a teu.. WlSI.llEl J[NllW§J�llAt;. - J.�irOlvme·
.

.
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coalRA CASPA,
OU,fDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

Auceon DO ,I'

COURO CABELUlfo.
T6NI(;0 CAPILAR

POil EXCELÊ'NCIA

,,�\\M VIRCI:>,_) �DA � <.;�c�WETZet INDUSTRIAL
JOINVlllE

�==================�,
PA R__A F E R IDA S,
E C Z E MAS,
INFlAMACÖES;
COCEIRAS,
F R I E I R 'A S I

. ES P I N H.A S, E TC.

(Marci Registrada)
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