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o sr. Ângelo Farina
merece Um prêmio. Um
grande prêmio. Conseuoiu
superar todos os maus

_� poetas do mundo e bater
1=================================================;:=========1

o recorde em matéria de
Ano_ XL JARAGUÁ, DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 19 de Novembro de 19�0 N°. 2110 bajulaçao., Olhem que a

coisa não foi fácil no

govêrno do presidente
Juscelino. A corrida foi
ver t i gj n o s a. Todos os

adjE>tivos laudat6rios fo-
I ram compulsados. Oria
ram-se os mais loucos
neologismos. De Juscelino
fizeram substantivo, ad
jetivo, verbos e advérbios.
Uma coisa bonita passou
a ser [uscelínica. Uma
obra executada em tempo
recorde, era executada
[uscellnícaments. Quando
se iniciava uma obra pa
rada, dizia-se [uacelinisar
a obra. Um horror. Mas
o motivo principal da
corrida ba j u I a n t e foi
Brasília. Todo cavalheiro
que queria uma emprei- ')
tada, desejava uma no

meação, ser tesoureiro de
autarquia, escrevia sôbre
Brasília. Os jornais ga
nharam uma fortuna de
entrevistas sôbre Brasília.

Ginásio Dlvína Provi·
dência: Maria Ligia Em
mendoerfer, filha de Victor
e Célia Emmendoerfer. HAMBURGO - (Por
Ginásio São Luiz: Ado'

Peter Kotowski - Impres-
sões da Alemanha) - Um

lar. Klitz�e, filho de Ingo e elevador de suspensãoErlce Kllrzke,
I ideal leva-nos ao último

Concurso de andar do edifício edmtnís-
"O Melhor Companheiro" rrenvo de ! 2 andares da

Sociedade de Construção
de Heblreções "N e u e

Heimat" ("Novo Lar") em

Hamburgo. Tomando d

chícara de café amavel
mente oferecida, ouvimos
alguns pormenores da ati
vidade da maior empresa
alemã de construção de
hablteções. A, "Neue Hei
rnat", empresa de utilidade Em principio, a "Neue

pública, pertence prànce- Heimat" é da opinião que
mente à Liga Sindical uma pequena casa de alu

Alemã. Conta hoje em guel, com uma renda de

várias regiões 9a Repú- ap�enas <!_e 75 marcos por
blica Federal da Alemanha, mes, é tao atraente como

e em Berlim ocidental 28 a" pOSSibilidade �e .adqui
empresas filiadas cuja par-

rir �ma_ casa ��oprla. A,s
ficipação na reconstrução I hab�!a�oes da Neue Hel

é apreciável. No fim do mal tem um tamanho' de

correnJe ano a "Neue 50 m2, o que corresponde
Heimat" poderá apresentar a uma renda de 60 marcos

um resultado imponente: mensais.,
t 00.000 habitações cons- Para o nível de vida
truidas para 350.000 pes na Alemanha, esta renda
soas. é muito barata. É de crer,
Atualmente invertem-se que na medida em que o

na República Federal da deficite de habitações vá
Alemanha anualmente cer-

ca de 15 bilhões de marcos,
ou sejam cerca de 3,7 bi-

p'
.'.

lhões de d61ares, na cons- rosseque!rução � deJ habitações. A
'

Importancla deste ramo

industrialdentrodoquadro
m'udan'cada economia alemã é evi-

dente. D�sde o fim da
guerra construiram-semais'

, ., , Tão interessantes como

��es� ::�����-: ah!�iJf� ,para Brasl'II-a �:���B;el��� �'ã�9�; �::�
anual, desde 19M, acima carta de velho amIgo, o

de 500.000 unidades. O ministro Vilas Boas. Nesta

atual defici'e habitacional 2 000 Viaturas de Mudanças I
carta, o prezado mil!_istro

�e t,6 'mi.!hões de habita-
• escrege: "S6 um varao de

ções deve desaparecer em RIO _ O Caminhão I que correspondem a mais t Deus poderia ö f � r e c e r
1965, caso a conjuntura de chàpa GO'10 12-11 de 7,000 toneladas.

um traba�ho �ngld� com

atual ·se mantenha. Por conduzindo' perten'ces de O Serviço "afeto ao Se'
ta n t a. slDcerldade .. Por

enquamo a indúslria de cinco servidores recente- tor de Execução de Mu. essas linhas, p�rcebl loro
construções não mostra mentG mandados. servir dança, daquele Grupo de quet 0t P?eta �n g e lo é

indícios de excessos. Eli- em Brasília, marcou a trabalho, 'vem-se desen- pr.o je; an�:1 orgue o

minaram-se certas deU- duomilésima unidade de volvendo com plena sa- �ID � r� I� as "od e. E.o
ciências, promovendo a transporte que a serviço tisfsção, atendendo, em var�?� 8US enunCIa

continuação das constru- do Grupo de Trabalho de perfeito sincronismo com
a /� Ig1Iao. Mtad� <? m�ls

ções no inverno e adap- Brasília (OTB), partiu o embarque de pessoal, ollgm�
.

em u o IS�O,. e
tando métodos de mon ta- desta cidade com destino o despacho de suas res- gue da ao poeta o p;;mlO:
gern na construção civil. ao Planalto Oentr'sl, pecti�as bagagens.

e }IUe o poema �es. e!,
O. di'retor da "Neue O montante dos eqllli- Em BrasW'u a tarefa clltoempfrtu�ues,.mg��sHeimat", o perito'bancário, pamentos e bagagens que se completa com a entre-

e ��sp�nho . Pe a prIDlaI�a

Pletf, estruturou a empresa diariamente sßguem para ga, na residência do ssr- �Iez um puxador usa tres

segundo bons exemplos Brasília' já ultrapassou vidor, de todos os seus
wguas ...

da economia privada. O aos 65000 metros cúbicos pertences. l Alberto De.odalo

Orgão de rnalor penetração no interior do nordeste' catarinense
�
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Concurso· "O MELHOR
. COMPANHEIRO ,DE 1960'�

Arquivo
sislelDa

público vai adolar
de. lDicrofil:magelD

NITERÓI, Nossapress
- A substituição doe
métodos tradicionais de

arquivamento pelo de mi
crofilmes, no Arquivo
Público do Estado do

\
Rio foi pro ...

posta pelo Governador
Roberto Silveira à Assem
bléia Legislatiea, em

mensagem na qual 8S

9antagens dessaino9ação

parfeltoestado; segurança,
pois a p r es e r v aç

ã

o do
material eontra os riscos
de destruição, pelo méto
do tradicional, é sempre
precária: prevenção de
saúde dos servidores; de
vez que o arsênico utili
zado na preser98ção dos
papéis sujeita os funcio
nãríos a intoxicações,
quando não à cegueira.

mereceu uma exaustiva
justificação. /
Entre essas vantagens

o Governador Roberto
Silveira destacou: econo
mia da espaço, que é o

grande problema dos ar

quivos em geral, e tem
sua utilização aeentuplí
cada, melhor conservação
do material, pois o mi
crofilme se c o n s e r v a

durante 400 anos em

, Dia 15 docorrenre veri
ficou-se a reunião solene
nas dependênclas do eine
Jaregué, ocasião em que
foram premiados os quar
tanistas primários dos to. Golocados Quarlanislas Alt

diversos estabelecimentos ano letivo de 1959
de , ensino da cidade que
alcançaram ala. colocação

.
nos exames finais perti
nentes ao ano letivo de
1959.
Na mesma oportunidade,

foram conferidos ricos
diplomas aós alunes ven

cedores do concurso "O
M e I h o r Companheiro",
tambern sob os ausplctos
do Rotary Club de jaraguá
do Sul.
Precisamente às 9 horas

as dependêncíes comple
tamente lotadas com auto

ridades, convidados, meslres
e escolares, o sr.' Dietrich
Huíenüssler, Presidente do
Rotary local, convidou os

Escola jaraguá: 3. ano

presentes pera a seudação primário. Sido Doering;
do Pavilhão Nacional, 4. ano primário, Rolf Horst.

pa.r&, em seguida o sr. Grupo, Escolar Abdon
Oswaldo Heust, Diretor de Batista: 4. ano primário Z,
Protocolo, saudar os pre- Alirio .de Paula; 4. ano

sentes. ,O Dr. Mário Tava primário X, André Weinforler;
res da .Cunha Mello. é 1. ano complementar, Or
convidado a fazer palestra .minda Klítzke; 2. ano

s ô b r e compenhetnsmo, complementar. Velquirla
, seguindo 'se.e. ef!trega dos Küerér.
prêmios e diplomas. O Dr. Ginásio 'Divina Provi,
Arquimedes Dentas, ,áto dência: 4a, serie Ginasial,
continuo realiza, palestra RUlh Horst; 5a. serie Gi
alusiva a data de t5 de nasial, Ozilda Rau; 2a.
Novembro, encerrando-se idem, idem, Neusa Schulz;
a solenidade com uma 1 a. idem idem; Maria Knob.
exibição cinematográficéJ.
"Correio do, Povo", Pré-ginasial, janete Coelho

gentilmente convidado, fez
I
se representar na pessôa
de seu diretor.

Por genttlese da direção
Rotária, damos a seguir a
relação de distinção, dos
escolares; a saber:

Grupo Escolar Abdon
Batista: Orrninda Klítzke,
filha de Paulo elidia
Klitzke,

papel
m.ovim.enlo
o dos sindicalos

de
no

reconslrução.
Escola Ieragué: DorBCY

Herbst, filha de Telfried e

Irma Herbst. "Neue Heimat":
Uma

habitações para 350.000 pessoas
obra social exemplar
capital de base da empresa desaparecendo, se preces
é relativamente pequeno; se uma reacomodação,
os créditos concedidos são pois numerosas familial)
amortizados a longo prazo. deram-se por satisfeitas
A empreza pode recorrer com um mínimo de espaço
com bons resultados ao e aspiram' agora a uma

mercado de capitais, pois melhoria. O critério epll
constroi anualmente cerca cedo é entes o tamanho
de J 4.000 habitações, o do que a qualidade das
que corresponde ao aloja- habitações, pois tanto em

rnento de cerca de 50.000 Hamburgo, como em Bre
pessoas. Entre essas he- men e também no Hansa
bueçöes figuram já nume- Viertel em Berlim, a "Neue
rosas casas. Até agora a Heimat" construiu muitas
"Neue Heimat" já entregou I habitações exemplares.
cerca de 20,000 casas. Ao contrário do que

aconteceu nos primeiros
anos do após-guerra, éI

"Neue Heimat" constroi há
alguns anos habitações
relati�amente baratas

.

e,
ao mesmo tempo, multo
confortaveis. Em Hambur
go, a sede da "Neoe
Heimat", a empresa parti
cipa com 20.000 babirações
na reconstrução. Tem-se
lembrar neste contexto. que
desde t 945 se construiram
em Hamburgo 300.000 ha
bitações. A "Neue Heimat"
é de fato um exemplo fri
sante de uma empresa de
verdadeira utilidade pú
blica.

4. ano primário, Hane· Lore
Beyer; Internato. Regina
Maria Leal Narciso.

a

Terceiras
Jornadas de

Eng�nharia
Civil

Qualidade é

importante no

comércio de aves

abatidas
RIO, 'N'ossapl'ess - O

LUANDA - As tercei- desenvolvimento da avi-
). I cultura econsequentemen'ras Jornadas Luso Brasl- te o melhoramento das

leiras de Engenhari� Oivil técnicas de comercialização
realizar-se' á em Luanda tem proporcionado às
- anuncia a Imprensa donas-da'casa o aba�Leci·

angolana qu� continua a
mento de a\i'es aba'tidas

dar grand,e relê90 à re-
de qualidade satisfat6ria.
São evitados assim os

� c�nte visita dos \enoenheiros trabalhos exigidos para
brasileiros a esta ProvíncSa! a matança e preparo' de
os quais se encontram aveR nas cozinhas. Exigem
atul:llmeute em Moçambique porém as dpnas-de-casa

ótima a p r e sen t s ç ã o e

qualidade ao' a d qui r i r
frangos ou galinhas aba'
tidas. Deseiam sempre
contar com fornecimento
de aves de boa conforma-'
ção e com l;lastaute quan
tidade de carn(:3. A pele
dias aves deve ser parfeita

As Segundas Jornadas e isenta de arranhões e
, de canu"inhos de panas,

'realizar-se:'ão no ·Brasil, Outros defeitos são as

como foi 'decidido'durante mánchas e a presença de
a Jornada de Lisbôll· ossos que.brados.

Segunào informam os

jornais, foi o engenheiro bra.
sileiro B r a n diP e r e i r a
G u e r r a, num discurso
prolluHciadoem Oanbam'
be, quem anunciou aquala
decisão.

Em três
línguas ...

Foi nastss últimos anos.
a matéria paga, mais
rendosa. Se o sujeito era

poeta, saía Brasília em

versos. Se matemático.
Brasília em número. Se
agrônomo, Brasília agro
nômica. Se geógrafo, vi
nha a lôa sôbre o planalto.
Lembro-me de um mine
ralogista que escreveu que
em Brasília se tropeçava
em ouro e que o rio Pa
ranoá era uma cascata de
oiamantes.· Apesar desses
milhares de cavadores, o

poe ta Â n g e IoF a r i n a

levantou o prêmio. Um
poema de cinqüenta pä
g inas sôbre Brasília. O
melhor papel do mundo.

As ,pinturas mais lindas
que já se viram. E o

retrato mais bonito' do
presidente. da República,
colorido, com a faixa pre
sidencial verde-amarela.
Parece que foi fotografia
tirada em ampliador am

bulante, dos que nos

batem à porta é oferecem
a Jlampliação colorida. Os
versos de Ângelo Farina
eomeçam assim:

"Os três Palácios, obra

[inusitada.
o Plànalto, o

[JudiCioso.
O Legis,

São do ,LBgislativo, Exe
cutivo, E a JudicaturaV
respectivo ... "

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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- 1960 -

A i á in vers r os Faz saber que comparece-
, Diretor: - O sr. Alfrédo Horst.

'bEugênio Vitor 5chmöckel .am no cartório exi indo O'S
, - O [ovem A 1 f r e d o, d t

'

id 1 1
'

Cobrança: Fazem anos hoje: filho do sr. OUofBäumle, ocumen os exigt os pe a ei

Bruno Henn '_ A sra. Ivone Masca
ríim de se habilitarem para

- ,

- O sr. Rubens! Nico- casar-se:

Impressão: luzzi, nesta cidade. renhas Sokíbà.: espôsa do
Soco Gráfica Avenida Ltda. 'sr. Alfredo' Sckiba, resi- Edital N. 4,957 de 14/11/60 S�bado di� 12, fo! levado a ef�ito. o tra�icio-

Impressor: SRA. OLGA DA COSTA dente em Curitiba.
M

.

B 'h d
nal Balle de Aníveraärio do Clu�e 411elll:o Baependl, que

Rntonlo Molheiras
Defl.ue em data de hóje DIA 22:

ano. urc ar ,t e teve êste ano por atração a coroação do Rei do.
,

Composição: '

mais uma' data' natalíora
Zulrne lenete SIlva Bolão, ficando êsse .novel titulo a cargo do sr.

LeoPol:�t:��h���:o!r. da distinta sra. Olga da - A sra. Cecilia, espôsa Ele, brasileiro, solteiro, Raymundo Emmendoerfer, sendo o mesmo já Bel
René Grosshlags Costa, espõsa do sr. João do sr. Alvan Karsten. cornercíerlo, domiciliado e do Tiro, desta mesma agremiação. Já há muito

Lúcio da Costa, industrial - O sr. Camilo An- residente em Curitiba, filho tampo que o Baependi não teve .um baile assim,
estabelecido em lIopocuzinho. dreaUa, residente em de Erich Burchardt e de tanta. animação por parte uos presentes e como.

Cumprimentamos a dis- Barra' do Rio C�rro. .

Lilli ßurchardr, estava concorrido: E, como não podia deixar de

tinta aniversariante com
- A srta. Oelina, filha Ela, brasileira, solteira, acontecer, havia, certas pessôas que comentavam:

votos de perenes Ielicida- do sr. Pedro Winter, re- doméstica, domiciliada e Não fhiil,éi' Rei 'porque não o qufz (esta sou r'tan'co
des. sidente em Barra do Rio residen�e nes!a cidade, filha I não aCi'�dit�)..P�rambulando pelo salão encontrei

...:.. O sr. Rudolfo Bleich, 1 Cerro.
de EIOJsa Silva. a senhoríta Anesla acompanhada de diversas outras .

nesta cidade. - A sra. Alaide Alzira, Tôda sorridente, pergunto esta alegria é porque
,

espõsa .do sr. Alf r e d o Edital N, 4.958, de 16/11/60 o TITIO ficou Rei ou... .

Fazem anos amanhã : L a n g e r, residente em Rudi Wetss e O Hamilton ,uma hora estav� alegremente
'_ A sra. Olga, espõsa Oorupä. Santina Eggert talando com alguém (de visita a esta cidade e

do sr. Alvaro Stingheu, DIA 23: Ele, bresíletro, solteiro, pelo visto era um� conversa ,até muito animada).
residente em Oambé-Para- Ievredcr, domiciliado' e

E o nosso amigo Dräcula (milton) só no Iín-
•

.

- A sra. Zulunia Cou- restdente nesre distrtto, em
zinho do Baile é que achou a senhorita Betty e

Qa.:_:·O jo.vem· M a r c õ s, tinha. Rio da Luz, filho de
como dançou algumas vêzes. Dräcula será que

filho do sr. L e v i n o !:l Henrique Weiss e de Elsa alguém bronqueou?
Spengler:

DIA 24:
Krause Weiss.

Com a dissolução do Quarteto perfeito, o sr.

_ A sra. Otilia Zapella - A sra. Carolina, es- [ijla, brasileira, solteira,
Hans G, Meyer juntou-se com o sr. Adolfo Mahfud.

Al • dt
�

d pôsa do sr. Engelberto doméstica, domiciliada e
Será que irá resultar um outro Quarteto?

perstae " esposa' o sr. • Esteve presente uma garôta loira tambémGustavo Alperstaedt, re- Freiberger, "residente em residente neste distrito, -ern ela esta:va sentada, junto com o casal Blosteld �sidente em Itapocugínho. Estrada Itapooü. Rio da Luz.Jílhe de Fren- o sr. Rudolfo H.; sabem quein é?
'

\ ...,... A sra. Ol�a HeóscIie.1 :- O sr. F.te:rbert Sch- JéiS�ol Ek�ge),t '� de Regina
,..

O jovem João Renato Rocha, vulgo Zieo comoMahnke, esposa, d�.,SI. neider. egre s I. é maís conhecido pelos seu am'g d'Bruno Mahnke, n/ cUiqde.. .,;.,. A sn. Sel�a Bruhns, I
-,' I --

não Vai mais' morar na "aPilals ,

.

I os, Issd,e 9d��espDs. do sr. ErlCo Brahns, l! para qUe ch.egue ao co. 1
' ", pOlS agora eC! lU

�-__:---'::__---'-'_:I�-----'--- residente 'em Joinville. oheci'mento de todos, m�ndei ser Gerente de Banco.

passar o presente edital que
- X -

será publicado pela impren, DO�ingo dia 13, pela manhã fui até o Jussarasa e em cartório onde será
atixado dUIante 'I S dias. Si

lá entrando notei que havia algumas toalhas,
alguem souber de algum im-

cadeiras e até cortinas rasgadas ou cortadas.

peEÜmento acuse-o para os
Perguntei ao senhor Raul Vicente quando e se'

tins legais. �le sabia quem fez isto, e o mesmo respondeu-me:
IstO é obra de algumas pessôas 'de nossa society

AUREA MÜLLER GRUBBA (devo, ressaltar que não foi a nossa ala-moça),
Otidal

'

quem 08 fez deve pensar mUito antes de eometer
tal ato novamente se êste senhor pôs um local
assim a disposição da sociedade Jaraguaense, Je-Io
�om intenção de por a disposição desta sociedade
algo novo e diferente onde possamos passar di
versas horas de prazer ao som, de uma bôa música
e danQ8r .distrair o nosso' pensamento com coistIS
bôas e agradáveiM.

'-' '"

.

� X..2....: q,n

ASSINA'j'URA :
flnual . . . . CrS 190,00
Semestral. . • CrS 100,00

I

ANÚNCIOS:
Mediante 'contrato e a

tabela em vigôr
.

BNDBRBÇo.:
Caixa Postal, 19, I

'

flvenidà Mal. Deodoro, 2 O
Jaragua do Sul' - S� Catàrina

-

,
, AGÊNêIAS:

em todos os Distritos e locá,
-Iidades doMunicípio. Corres
, pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em' artigos qe seus eola ...

boradores. �,

OrgAo de maior penetraçió
no Interior do nordéste '

catarineiise.

Vida Social em Revista
Mais sete días que transcorreram em nossa

plaga citadina, onde pouco ou quase nada acontece,
mas mesmo assim tudo se comenta e é por causa
disto que aqui estou novamente para lhes relatar
as últimas havidas no decorrer' desta.

'

-x-

Holmes, que, foi o "Dr.
Watson'�.

"O Cão ,dos, Baskervilles"
,

DIA 25:

A pera contém 14% de
h i d r a tos de carbono,

Nós abaixo assinados 0,06% de proteínas, 0,0%6
ptoibimos terminante- de gorduras e também
mente a entrada de pes- pequeno teor de cálcio,
Boas em' noslws terrenos f6sforo e ferro,
situados em Rio da Luz, I

ESlÔMAGO. fiGIlDO E lHIESnHOS afim de caçar, pescar, ,Qlla,o.�o ao c o n_ t!l u d.o
tirar plantaçõe� e causar V!tamlDlCo, a maQa e malS

outros danos, 'aos iJlfra- rica' do q�e '8 pera, sendo

tores não nos responsa,
dotada am';ia de re�lllar

bilizamos pelo que possa
·cota de pecu�a, �uahdade

ocorrer '

esta que a mdIC3 cömo
"

J 'alimento de mérito· nas

'It!o da, "LU�I 28 d� dispepsias )n�ant�s.,. ,

o�tubr? ,de ���9· Entret'anto, somos' for-
. ,;. Oswaldo Ehlerl çaçlos a, reconhecer que

• . �milio .BorchaWt 'a maçã' e' a pera' são
-= '� _

, " -

:-', - a"! .•
' •

frutas iriferiores às nacio-
"'--lI li I =!iS!EIi-�i;_;; .'iF!!!!!Il' a '1!IEli!El1ll naís,' não de�endo por

I
'

'

'm princípio algum substituí-

1ft Jl))ro '_ MllllrlliU�' ]E'21Itret@ �e .A\leve�o lIas em nossa alimentação�
�I

. m.0 -II tUn,fUUU�. ',: II ,i '�.;l· • "�:j!>:l�vo"m "I
_

" : , 11'1111" , .1 -

'

',serv,iço do povo

':11 da F�::C:B:��t�;� :::!a ::�tr \!:;rM:;::��i�e:��:� Im,: ;;:;:-:::::::-:::: i:�I:';rol=�=��ll;'::lo'�===Fo':r:::n::::a�:=n��===F"-1·;G=�:�r·=�I!11III mantêm estreito in�ercâmbio juq.iciário c,om os Escritórios bom dinheiro. cpmprando Da U U Uu [j Uu O IIlJ

m de Advogacia DR. HERCILIO ALEX1\,NDRE DA, LUZ� �1 FARMAGIA NOVA I,.i! ' Cirurgião Ç>entista II
,1_', com séde em Joinville e' São Francisc() do Sal; está em m' de ROBERT,O M. HORST i' Clinica Cirurgia - Prótese - Raios X ii

condi(lões" de,' tambéIIÍ, ac�itar causas para, ,aquela's: 00 'I'I" que dispõe de maior sortimen. "I' , i1iiliIii � ,'to na praçà e oferece seus arti· I Consultório: Rua Artur MüUér, neo 't42.

',1111 ma".,rcas, sem, ; m,ai,ores .on,us p·ar,a...
Reus çonstituintes. I . iä ,gos à preços vantajosos ,I! '

p
,. , 'E '.. :.:-, R' d'''· "!I

II
" "'\

"

III
'Rua Mal. Deodoro 3 . Jara�á It '.'

roxlI1W
, � �tÇ1ça�, "IH�> OVlana. 'ih

iüi�i!,,!!!!!I!!:!i!EiiEEllE!;B!!!;=!""EE:!!5HIII!!!:-!!!!!I!rdl_!i==:-;'E!!!;iiii!�==M!IIi!II��_ ''':::t:::::==::::�...:::=:::===:::::::::::::::::::::::::::==:::::::::====:::::::::=:::;.··

"Na bibliografia' poli·
cial, a obra de Gonan
Doyl,e, o genial criador
do Sherlock Holmes, ,fi
cou sempre a destacar
se pela originalidade da
inspiração, pela veemên
cia dramática e sugesti
va de sua liguagem" -

afirma o critico Álvaro
Augusto Lopes, a propó
sito da publicação da
obra "O Cão dös Basker,
villes". E prossegue:

'Este volume, sem dÜvida
constitui ,um dos que
mais, caracterizam as

qualidades ,de análise,
raciocínio, e verossimi
tliança do' famoso escrilor
britanico, Não Qbstante
decorrido quase meio
século, desde' a primeira
publicação da novela. a
sua leitura ainda conse

gue suscitar curiosidade
interêsse e emoção, de
capHulo em capitulo,
pois Conan .Qoyle soube,
desde o 'inicio, formar o

ambiente de mistério e

de terror, que se conser

va em '''crescendo'' ,
até

o d,esf�cho' iIi.�s�erad9.

- A sra. Odila L. Vieira,
residente em' Joinville.
- A sra. Herminia, es

pôsa do sr, Santos Toma-
Publicada agora em seIli, residente em Gua-

4.11 edição, pelas Edições ramirim.
MeJhoramentos. a nove·' - A srta. Catarina, fi
la "O Cão dos Baskervi- lha do sr. Jo.sé Wiler, re
nes", foi rigorosamente sidente em Jaraguàzinho. -------,---
traduzida por Ligia Jun,
queira. O Volume ,contém
180 páginas. =1

=======', A pera e a maçã
Jaraguae�se !

RIO - A pera e a ma

çã são frutafil, cujo valôr
nutritivo não compensa
seu alto vaJôr, sendo pre- Fest�jou di� 15 de Novembro o seu Octogésimo'ferível que o dinheiro que aniversário aquele senhor idoso que possui um
se dis p end e com essaR Ó 1
frutas seja empregado na

autom ve pequeno e passeia com o m�smo pelas
compra de goiabas, la- rua� de nossa bela e pacata cidade, isto é, o

ranjas ou bananaj:J, frutas
senhor Leopoldo Janssen. AU presente constatei

bem b r a si 1 e i r a s_ e de ,que o ambiente desenrolou se na mais' perfeita
maior valôr nutritivo.

cordialidade e as pessôas lá presentes -Bairam
tôdas contentes, porque festejar um aniversário
assim é muito difícil em nossos dias� O senhor
Leopoldo é casado com 8 senhora Thereza Pieske
Janssen, posBui o casal seis (6) filhos, sendo, so

menhte um homem e 08 outros, cincQ (Q), tÔ.9.�s
sen @ras.

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

Seja tambem sócio
da AJAN, e procure
encaminhar á mesma,
todo pedinte que en

contrar em busca de
caridad'à pública.

Proibição

PRISÃO DE' VENTRE -x-

Dia 15, pela 'parte da m,anhã fui até o Estáàio
do Ginásio São Luiz aprecIar' o 'dese'nrolar da
partida levado a efeito entre, as equipes do Ginásio
São Luiz e Glube Atlético Baependi, saindo ven
cedor o primeiro pela contagem dá 5 a 2. uin
fato interessante foi que o Zico só andava ali
perto das garô.tas 9ue estavam apre<Íiando a' go,
lead� ��'.:' o GlD,áslO estava dando no Baep�ndi, e,
aconteceu taIilbem que êlé ali pélas tantas foi
cair no co.lo de uma garôta presentfj, cuidado
garôto.

'

Proporcionam bem-estar g�
tadlitam a digest�o. descon
'gestionam o fígado,' _regylar;.

zam as funções· do
-

e '''O CãH dos BaskerviUes",
'é t.aÍvez '0. mais." draÍl1á
tico, o mais crispante dos '

relatos dêsse

JIlédiCO;ilcheio' de_ admi,ração e "�"'''''''iiid_''
co'nUança por' S�erlock X

'

- -

E para finanz'ar êste pequeno comentário
desejo aviso aos meus leitpres que vou deixar
esta c!)luna por �lguIQ tempo, nãe;> por falta de
assunto �a�, porque estou em' provas, mas assim.._
que estas terminarem aqui estarei para lhes relatar
as últimas noyidades que� ,o.co�reram em nossa
cidade: "

. , "

,"
- K. VEIRA,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



)
CORREIO' DO POVO SABADO DIA 19-11-1960 Página 3

Já realizada a 4a. rodada do turno do Cam
peonato Estadual de 1960, õa. Zbna (Norte), veri
ficamos com gaudio que os times 'de Jaraguä do
Sul, estão a altura de nos representar, pois além
de boas apresentações do Acaraí, em São Fran
cisco e Jaraguá, temos para completa satisfação
nossa o Baependi como lider invicto e absoluto
do norte catarínense, Efetivamente bastaria que
escrevessemes isto para que os leítores nos dessem
razão mas ousamos ainda dizer que a liderança
é nossa .merecidamente. Ousamos dizer que não
temos um Acaraí com 'uma melhor colocação
porque a sorte lhe foi adversa em uma partida
que merecia ganhar.

Para uma maior elucidação podemos dizer
.- _

que o Baependí fez 4 jogos, ganhou três e somente
empatou um. Não perdeu nenhum, pois ,é invicto.
Ganhou o onze azurra de 6 a '2 do Ipíranga de
S�o Francisco, empatou de 1 a 1 com, o América
de Joinville, e teve os louros da vitória ainda
sôbre o Atlético de 5 a 4 e, ua sua maior vitória
de 3 a 2 sôbre o Fluminense de Joinville. Não
nos referimos aqui a maior contagem e sim ao
maior adversário que foi derrotado em sua casa,
merecendo ainda .o .Baependí uma vitória maís
elástica pelo dominio e melhor jogo apresentano.

A S. D. Acaraí, foi derrotada em sua primeira
intervenção no presente certame, pelo Fluminense,
aqui em Jaraguá, por 4 a 2, empatou em seguida
em São Francisco com o Atlético com 2 a 2 no

placard, merecendo aqui líquida e justamente uma
vitória, No domingo seguinte perdeu, também na

terra da Babitonga, pelo escore de 2 a 1, desta
feita .Irente ao Ipíranga, nesta partida, nosso vice,
campeão 'citadino, cumpriu uma das melhor.es
apresentações de todaR estas 4 rodadas, pois lutou
com garbo e entusiasmo até o último segundo,
tendo jogado. bem, e só foi derrotado porque jogou
com um adversário poderoso. O maior triunfo, no
entanto do Acaraí, foi colhido domingo último,
.quando caiu por terra a supremacia dos clubes
de Joinville sôbre os nOSS08, pois além da vitória
do Baependi em Joínvílle (sôbre o Fluminense 3 a 2)
o "famoso" America F. C. era derrotado pelos :... .....:

acarianos, por um escore mínimo que não espelha,
no entanto, a melhor, apresentação do nosso

conjunto.
,

'A classificação até a 4a, rodada é

precisamente esta:

Futebol de Salão

1.

JOÃO BA.TISTA RUDOLF, Dlreror-Gerente
E!WALDO RUDOLF, ôub-Gerente

«Seu Talão' Vale
Um Milhão»'

HOJE, AMANHÃ E SEMPRE

Três mil eruzeiros (Cr$ 3,000,00), em notas
fiscais, permitirão Ilue V. S. participe do plano
patrocinado pelo Govêrno do 'Estado, quando
serão sorteados mais os seguintes prêtnios em

dinheiros e pagós imediatamente:

1 prêmio de Cr$ 1.000.000,00
1 « « « 200.000,00
2 prêmios« « 100.000,00
2 « « « 50,000,00
5 ,« « « 20.000,00
20 « « « 5.000,00
50 « « « 2,000,00
100 « « « 1.000,00

Exija de seu fornecedor a sua nota fiscal
e habilite-se ao Concurso que' pode torná-lo
um milionário, além de oferecer-lhe a oportu
nidade de cooperar com o Poder Público para
o engrandecimento do Estado e do povo de
Santa Catarina.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA' MINANCORA
.. Vermiíugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante, e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-

ME o n, 1, 2ê j e 4 •

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma ILOMBBIGUEIRA

,
.
MINANCOB! para o seu filhinho.

� um produto dos Laboratórios .Minancora
- JOINVILLE-

Orgãos e Harmonios UBOHN"

. .
. .

Agremiação Esportiv� Inec. UCllaguá, do �ul)
i

Vice-Campeã do ,60• Torneio Incoano'

Realizou-se na cidade de -Itajaí, nos dias 12
15 do corrente, o 6°. Torneio Incoano de Futebol
de .Salão. competição' entre oa Iuneíonärlos do
Banco lnco .de todo o Brasil. A Agencia do Banco
lnco -local, mantêm uma Agremiação esportiva
integrada por seus funcionários e, consequente
mente toram êles os representantes de Jaraguá
no Torneio, que também apresentou um campeo
nato de Futebol de grama. Os salonístas Incoanos
de Jaraguá, souberam dar maís um triunfo a nossa

terra, pois com 3 vit(Vias e somente uma derrota,
'sagraram-se vice-campeões entre maís de 500
atlétas reunidos na cidade do 'I'orneío. Os atlétas
jàraguàenses que íntervíram nos 4 jogos reàlísados
loram: Rubens, Manfredo, Rolli, Líno, Vicente e

meira derrota do quinteto salonístleo baependiano,
Bruno. São estes os 'vice-campeões que deram pois com quase dois anos de . vida o time de tute-

"assim a maior conquista J'á assinalada em nosso
bol de salão' do Baependí, ainda não tinha conhe-

, cido o gosto amargo de uma derrota. Dia 15 'p,p,esporte amador fora de Jf!raguá do Sul.
no entanto, o esquadrão do Ginásio São Luiz,

TORNEIO AMIZADE de Futebol de Salão conseguiu quebrar o tabú de invencibilidade dos
'. ' comandados de Reinner, vencendo-os' pelo escore

Está se realizando nesta cidade,' o' primeiro de 5 a 2.
'

campeonato de Futebol de Salão, que agora em Jogaram pelo Baependí : Reiner, Píazera e

sua fase final apresenta grande entusiasmo e Fischer (Zico); Chiquito e' Guido. Marcaram:

Iintensas emoções. Guido e Fischer. ,

Dia 15, tivemos pela penultíma rodada do Pelo Ginásio atuaram: Mathedi, Aci e Pedro
returno o sensacional jogo entre' Baependí e (Nelson); Piva e João, Pessoa. Marcaram: Píva 2,
Ginásio São Luiz. Culminou este jogo com a pri- Nelson 2 e João, Pessoa,' ... .I .... 1IIIIIIi

•

NA FALTA DE
'APPeTITE

•

Magresa
, �nçaço
Pallidez
Fraqueza

Ê iadispeDG.'t'_'
o 6� do

I O O O ll·1 O
DE ORH
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Zieh hin mein Kind I Der Schöpfer hat dich nur

in dieser Zeit gellehn. Die ZeH ist weg,
darum befiehlt er dir, nun wieder tortzuzlehen.
Zle hin, Gort hat es so versehen; was dieser
will, das muss geschehen. Zie hin mein Kind!

SE VOC� Jara
guaense é MÚSrcO�
não deixe de insere
'e�se na Sociedade
de Cultura Artística.
Ela necessita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.
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_-----------II!!!!! 11 ·Millionen

t Todesanzeige und fuer die E.F.S
"

.' Danksagung RlO Gouverneu;
Carvalho Pinlo hat den

Hiermi.t teilen wir betruebt allen Be- Betrag von 11 Millionen

kannten und Freunden mit dass nach Gottes Cruzeiros tuer Verbesse-

Willen unser Kind rungen an der Linie der
E. F. S., es handelt sich.

Mal'ianne um dem Bau mehrerer
Passagen, zur Verfuegung
gestellt.

Brasilien
Deutschland

.

Dip!omierung J�nioso
erst Mitte Dezember

-<
I

I

l"IIIIl!E!,llIia!li!!!!iill!!!iiEa;I!liill:�llt=m;iIi$:"':"'i3!U=-=!' i _til"

IFebres (Sezões, M,aláriss, I
FRANKFURT - Ein ••__!1111 1ii .

..., lJ � Impaludlsmo·1prorestanrtscher Pfarrer •• E III!
Maleitas, Tremedeira ã

wird ab 1. Dezember das - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

. '.
����seenh-pr������k: He�� T Agradecim�nto "Oapsulas Antisesonicas 1
Frankfurt gestalten. Pfarrer , . M inancora" � IWerner Hess (46), der als Pezarosos comunicamos por in- v

Film- und Fernsehbeauf- termédio deste a todos os conhecídos , e Em Todas as Boas Farmácias Itregrer der Evangelischen amigos que foi da vontade de Deus levar

I Kirche ir Deutschland und nossa filha I É u� produto dos Laboratórios

MINANcn���durch seine Taetígkelt in MARIANNE
der freiwilligen ôelbsrkon- ocorrido a 12 de Novembro, com a idade I - Joinville - Stà. Catarina -' -

trolle der Ftlmwlrtschafr de 5 mêses e 3 días. rd�' n _ :Efi!
bereils reiche Erfahrungen Queremos externar os nossos

•

sammeln konnten, wird zu agradecimentos a todos os que nos assisti- I r==::::::::::::::::::=::::::::::::---:::::::::=::::::==:::=::::::==�=�'\diesem Zeitpunkt seine ram e participaram nesse duro transe. Em 'I i",
Arbeit als Pfarrer nieder- especial agradecemos ao sr. Dr. F, Spring. ii' fi
legen. mann e as caridosas irmãs do Hospital São !! (LiMAX VITORIA !IJosé pelos desveles e cuidados pela nossa u 1:ii �.L��/� iifilha II -7

- -

'-=>-.:. ii
Jaraguá do Sul, Novembro 1960 II 9 S· r I ld 1960 I'

Magalhães Pinto 11111.,
pes - po ICO Ort o -

i,;:i.:Pastor Karl Gehring e esposa
·

t h E Margarete, née Konietzny II tOIHAR SONNENHOHL' iireis n�c uropa 1 li' A•• lIambal Deodoro da Fa.seeer, 84/.8 ii
BELO HORIZONTE _ 'I JAIASuÁ DO SUL fst. 4.5'8, Cot8r1tt li

Der gekaehlte Gouverneur III I!

des Staates Minas Gerais, . li
Staatbank erheeht Dr. Magalhães Pinto wird �6tGROS I '6:===:::,::::::::::::::=:::::::::::::::=:::=========-__=-__d)
'L K' "t I in den, naechsten Tagen ;.. ��&..... • s.,

mr apl a seine Europa-Reise entre- l.

iPORTO ALEGRE ten. Magalhães Pinto, der j�� �RACOS
.....

Der Banco dó Rio Grande im Januar 1961 die Staats-
�."._

.' .- -�_, "l."I do Stil, dessen Heupiek- regierung aus den Haen-

tíonaer die ôtaatsregterung den des derzeitigen Gou- 'l..NA-D'IO l�,.;verneurs Bias Fortes ue- -

ist, wird setn Aktienkapital bernehmen wird will in
Ivon 200 Millionen auf 500

Europa verschiedené LeenMillionen Cruzeiros erhoe-
der .besuchen und daselbsthen, Der ôreersgouverneâr

lng. Leonel Brtzola her u. a. neue Investierungen
bereits eine Botschaft an

in unserem Staat ansrre

die Staatsdeputierten-Kam- ·ben;
.

me:
.

gericprel, in der er

um die· Bewilligung. des
Sonderkredils von Cr$ ...
169 373.000,00 zum Erwerb
bezv. Anzahlung der dem
Slaat zustehenden neuen

Aklien billet.
o -

. BRASILlA - Erst in
S. PAULO - Der Bot- den Tagen zwischen dem

schaltel', der Deutschen 15. um �O. Dezember die
Bundesrepublik, Herbert' seeIehres wird der Oberste
�illman�,. welcher. sich auf Wahlgericht mil dem offi
emer offiziellen ReIse durch ziellen 'Stimmenermilflun
M.inas ,befindet, erklaerre, gen soweit sein, dass die
dass Iß. den naechslen Diplomierung des geweehlWochen eine Vereinbarung ten ßuhdeeprêstdenten Dr.
Iuer gege�seitige Hilfe�e.is' lanio Quedtos 'erfolgen
tung zwischen Brastllen kann. Bekanntlich will
und Deutschland getroffen Ianío nach der Dlplomie
wuerde.

.
'

. rung sofort eine Europa-
. Der Hauprlrihelt dieser Reise unternehmen wo er

Verei�b�Jru,ng werde der wichtige erh�ndlungen mit
lutensivíerung des Han- den Industriellen und
delsausteusches

, gellen. ôiaatemaennern fuehren
Erleichterungen fuer die wird.'

'

Entwicklung des Handels .

und die Investition' von
Kapital. sind vorgesehen,
Der Deutsche Borschatrer Ein· Pfarrer. alsbetonte dass die Bezte-
hunzen zwischen den bei- Fernseh-Chef
den Leeadern ausgezelch
DeI seien. In den letzten
Monaten ist die Kaffee
Ausfuhr nach Deutschland
um 25 Prozent gestiegen,
was das lnreresse der
Bundesrepublik beweise,
den Verbrauch des Haupt
produkts Brastllens in
Deutschland zu steigern.

em t 2. November im 'Alter von 5 Moneren und
3 Tagen wieder von uns gegangen ist,

Wir danken allen die uns in diesen Tagen
beistanden oder ihre Teilnahme eusdrueckren
Besonders herzlichen Dank Herrn Dr. F. ôprlng
mann und den ôchwestern des Hospital S, José '

für alle aufopfernde Bemuehung um unser Kind.

Jaraguá. do Sul, November 1960.

Pestor Karl Ge"ring ",it
Freu Mergerete geb. Konietzny

Apotheke' "Scbulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheil, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die, Sie

arn besten zu den geringsten Preisen bedient. r •

r.. .

Ernteschaetzung
luer \Kafiee

-

RIO - Die Katteernte
ist beinahe beender. Das
Landwt 1'1 schaíts sekrerertet
rechnet mit einer ernte von

8 300.000 Sack zu 60 kg
in São Paulo. Das ist in
15 Prozent weniger, els
im Juni geschaetzt worden
war.

"e indicado
DOe eaaoe de
flaqi1eh, paH
deli, .magreza •
futio.
Em eua fÓ,.

.

mula eDUIlOI'

Vanada\!) de
e6dio. 'LicitiDa, Glicerofoafatolt

.

Pepetna, DOll _ Cola,' etc. de
. 'ação plODta e eficaz Doe casos

de. fraqueza e oeoralstenias. Vana-
4Ilöl 6 iDdicado para homeoa. mu
lheres e cri.auça$. lendo aua fór
mula Iiceoc�da pela, 8adde 'pg.,
blica.

Dr. Francisco António Piccióne
.

]�:1II::II�DICO
Círurgía Geral de adultos e críançae Cll-

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisla em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HO'SPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das Iq as .18.hs, ,

cc� lIIJ ]pO 'A - SANlrA ÇAlr�JR..D["NA I
-

BELO HORIZONTE-
�--------------�------------�..�----�Drei Schuelér des Colegio .,

Militar von Belo Hor.izonte, 'f)8õl!88s6l8B:õIIii' ;!I!!@II!I'ISIi!I�I�8�'8!!I8ll:(i)
eifrige I

Lese� ?�r soge· FOTO PI\AZERA i
MUENCHEN - Die nannten "HIstOrIas em -' .

� . deulsche Bundesbahn hat Quadrjnhos" mit Schilde· DEFRONTE! Á. PR!'!FBITURA . - JARAOUÁ. ,DO SUL

io Zusammenarbeit mil der rungen aller moeglichen
, )ndustrl'a el.ektrl·s·che Loko- und ul]moegll'chen Aben fotografias em O�ral - fotocopias de Document.os -

�!;,==,t==l,�,,==,,==�==,,�,
JJ
.,-I1.' I'===m===.•_.""

fil.mes e· .M.atenal foto - Aparelhos e AceSSÓrios 0'1'-"-"-'-'-'-"-'�.'_ '-'-'-m_�motiven entwickell, die euer, beschlossen das von· "mehrere Stromsyslebefah- den �darin beschriebenen' A, pedidp, ateDd� a domi.c�lio e tambem ::: O R. J <:> R N ,ISO E L T E R m
ren koennen. . '''Held�n'' ge'zeigle Beis-, ., I'. '."

em lo,=alldades vizinhas· m I. CIRURGlflo DENT/5Tf'f I ID i e s e' zwei-Frequenz- �piel . ttachzuahmen 'und �""":as....."�:.,.S;?I,,,,,��8õl!fl&?ilI!!lfl&?lSIi!I"'l!il1i'!ISIi!Ifl&?ISIi!I:§8� :""-10, Obtura'ço-es sem d'o"r
.

Lokomotiven sollen zu· selber· aehnliche oder noch iii
naechst im' Verkehr zwi- groessere Abenluer zu er-

D W Id
.

M h
iii '

, III
schen dem Saarland und leben. Mit einem Gueter- r. a, emlro azurec en ,1.110 MOderdnaÍsçSa_iomOe 'q'AuairloqUlo�tr"seelnimsainça�oqUdaelqduo�err., Irepi- I��l!Frankreich eingesetz wer- zu,g fuhren sie als "blinde ..... oft. I!!!i:!A D1D' Q oft.UDE

�
den. Bisher mussten. die Pdssagiere" bis Lafaielle

.

.

"ól.I.tfUSI AlI!,j �.fil. ' II . - . iiielektriséhen Lokomoti,ven und von da aus per Ali- fRua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704 .. - CLíNICA OIRURGIA PRÓTESE III
an der Grenze ausgew�ch- haller nach Rio de Janeiro, (antiga residência de Emanuel Ehlers) ·,r.'1

. -
.

RAIOS X

-

.

Iseit werden, da nicht .alle WO die inzwischen von CliOlca gêral médico - clrurgia de adultos e crianças -

europaeische Eisenbahno den '(7orgeselzten und den - Parto!' . D,iather�lia . Ond�s cur�as e Ultra-�urt:s �I ,Consultório: Av. �Getul�o Vargas, 198.
o,verwdltung ihr Nelzt mil besorgten Ellern benach- • Indutoterm13, � Bistun-elétnco -1' lectr?-cautenzaçao 1110 • (Anexo' ao. Depósito da Antarctica) iiidem gleichen Stromsystem richtigte Polizei 'sie nun I

- RalOS Infra.vermelhos e aZUIS, I .0

.'.
, IRelektrifizierl haben. entdec�le. . • _ ml'l!E!l!EE;!l.�:;=!!ESil!!l!!!l;=ii=mEEi!=i!iil!iiiI�l;==iill

/

.

Franzoesische Grenze
fuer Lokomotivellv kein
Hindernis mehr

Minas Gerais:
liHistórias em

Quadrinhos"
m,achen
'Schule

Empresa Sul-Brasi'làira :

de Eletricidade S. A,.

'.

.. . "
,.

DistribuidoreR em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
I Rio lIegrinho, Mafra, Rio Negro, .Lapa, Tijucas e Cambôriú.
I. Oferecem por prp,ços de concorrência:
I LUSTRES; G L OiB O S, VENTILADORES,

AQUEOEDORES DE ÁGUA, FERROS DE.

IENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E.
FORÇA e demais aparelhos e materiais

paraJ
.

Instalações Elétricas.' .,
.

Rua Pres, .Epitácio' Pessôa, 172 -:- Fone: 264
.. JA�AGUA' DO SUL

.

/ "�

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



CQ-RREIor DO POVO �. " ,.' ,BABADO,· DIA 19-11-1960

I ....

�dUal �e Çifaç�� ,ndQstria8',J���idas 'Jara,g�" ,'S. A. 'Cmmnirilllln�at�e' kgrllc@lla 'II ".O.Doutor Ayres',Gama ,Ferrel!a de Mellol ,JUIZ (I/. {" A��emble,IÇlh d�ral ExtraordmatJ� ) iI, '�I. ,I" ',À�t' '/uj.-1l11 ,eDírelto da Comarca de Iereguä do S�I, Estado ','( ;' " <, 1a. Con�bcaçã.o Lavrador.Arnlgo: " lide Santa Catarina, Brasil na forma da Lei, etc.
,\. -" I'. '. Ö

.

'S h A" - •• ,IdA' .

"d' '"
" ..

I '. , i " ",' ,:..;'rl ,)1ll. ',�!;I: .I'·.n ",1 ':.� _
;

- ;S�o ,c:onVldad.oS" ,�: en ores CIOnl�t�S a se Príncípaís pragas e I oenças·(j OS, omates,"'1' ,Fi;I,�.�aber. .�,o� que.o .pr�s,e�f�;,edit.�L�d� ,�Uaça,Çl" re�nil'em' �m'" !,ssemblela; Geral Bxtreordtnéríao-ne '�} ." ,I: ,'!'
. "', .'Fom

.

o pr,azo. da tr,lI;Jla (3P), dies, �Uel1} ou., ,f!�le co- I �ede ôoeíel,' a.' RUé!_ Rud,Olf� t;Juf�nu'e8sler,: 715/901, ,,Os tomateiros são atacados porv:val:Ja� p.r�g�s.phecll1�ento· tiverem, que, por. �ar�e. ,�e �L�C?D_ORO as 9 h<?r�1? p�"manh� ,d�. �Ia �O .de N?,�e��r� .d� (tnsetos] e doenças, sendomats comuns e preludíclais,BENTO e sua mulher, lfie íoí .dl�lglda a petrçao do 1960, para'.dellberarem sõb,re a seguinte ordem do dla : es' seguintes. Prlmetremenre, veremos as pragas outeôr seguinte: "I·d .. \,; 'r:;:'::':le:t�liV'açãb (1'(;" âUlÍ1eDt� �,�' Cap1i�1 Sochll; ou :insetos q�e alac�m os, 'pés
de tomates:'. '

P E -T 1 ç Ä O .

i' II - lAssuntos de inter�sse' sO,ci�L.· ;f r' � "
. i' BROC�.oO FRUTO - B uma borboleta t:J1UltO pe-

• ,<,o ,?,x,mo., Sr., Dr. J:,!iz de D,ireilo qa Coma��a de, t" 'J
' ';cl' ôul � em�31' .de outubro' de�t960� .'1::', quena,' que põe oé seus Ô�os"na casca dos tomates,lar�gu� dOi S�1;�.:Ven'l-:"f:�I,.EODc>�d ,,���-ro:;� �UÇlI ,

eregua o "

.. ',;' ..' '.' ou :nas .. f1ores,;dps tOn'lâJej�?s, onde nas�em lagartas
}ll, ulQ,er, '�ras.rl,�m:>,§, res,d�,�.le.s," e,: Qb'm�érhados, ,e� �" �IB'[ql,CH "H.I. w. ,HUFBNU!ESSLER, Diretor ��e�ldente, p,�qu�na�l' .9ue.,J _r��n,do,., a pele do ,tom.,ate" fazem um

. I?J=:TORÇIP�., '[le's��\·Mu,�IC'IPl.? e,Com�f..�,�, a!raves ["\;�� :;,.;:,ul i",1..:.. ,

;' .. ',:1 Ifu�jnJl<t".:tior ::(nld\:ué�t�a_f!1, e comem ':O' t0l!1a.le por!'4,etse,u ��stapte'pr0t:JJra.dol, ddli;l�li�' �I?sjna�� .. (mstru;" ';'G" . j'." ,. ,

�'
.,' , "\ tI'e'tI!rô,. A Jagarta "q,uantfcr é grande, é de côr rosa e'me J:) ro' ,�rbcurató,:rfÓ,�jlà,néxó), 'é!,Hvoga,(Jo.,h1s,cnlQ, n�. ',:�,..r:';'i�i�� ." 'l�"a�;

"...

fta:cáb'éf.,a, '9u�s�lp�eh!! F'�z um' búraco redondo natQt�,e.·;,S�Çã'o..dö r::�t(ld.ot ;de .Sa'�[9'i Câ,�'il[ip���0J>,' ':".1 ',:",r,},:,� �,T ,', ",t.�,.: ,.�'� ". VLI 'dã�'c�r�do"ío�át�;"P,9i'�ßnde sai.'
.no.F1�H5 '_ com �§�ti)ório, I.él'-.�V..Mät"· Óe9.�e o, �.ZJO'I.'. r

"

J • .i: ,

.'.
<I. ['. 1"'O�Ltomaje;s -eracados apodrecem. O ataque meis'n�Ytp .:���fJ�'��à�r�p'(jt �) �Poi'S'.}t;,e�u',�Í)er �-§,�{l§tn. ". Pela'p'r�s�,n.t�,,1 os abtxo aS�Il!a�O,S, tendo 'e� ip,eösg tc!'t1ránte.:�os('mêse� fr,ios do' ano.

•

.

,,'"te: ,ö)i(Hs ��ijd�rehle's �q�S�élJ1 '(la�â ,areJ. <f� l�rfa VI;St.� as c?nsla�!e� deSOrtn�. que �stao se:�.do. pro ',_' çor-iJ:\'K�.é-: r Por ser'difíçjJ,o,'" combate as, lagartasde ,��:85 r1J)�2.�\cujéts., 'f_sJrpc,erlst�cas � confrQ�t�W��15 .s�l n'1ÓVI�as p�r p�ssoas estr nhas em. �erras, de suas
quandQ, �e E;,ncon�ram .d�n.tro dos frutos,.recomenda-se�ê:'.rid in'élú$o' '�OR_b�ql:>'·)#oç.. nO., ?;-,sãq a�,§�l{y:tnltes: p'roP�leda�es slt,ti�das .na Nova ,�raslha,. CG�, fun�o� olhin' a cultura para venfi'car fie �xi8t�m �ovos', nos'ad��r��ç�m.��2JLrhS:."d:,)íY�·�' lieh'é.., YijJç_aö_l1aranal Rua 'Plamnscg�c�, pro:bem ,Iermmantemente a ��8.a_ lom,atesre fpzer �,m,segUld,a, pulyerlzaçoes da culturaSaqtc:J Catãrjna; ao Sul. com 27.ms, a ,Estrada

,Ge-! ge.m
de qu�lquer. pessoa nos terren.,os de sua� pro

com: 'Parati'on a 100;0 ou �alallon 25% _ 300 grs.ral, a Lesle com 30 'ms. 'com RalJl; Marcola,. e ·ao prJedades'l lßcl�slve os qu� se valem de ferra�ent.as em 100 litros. Repetir o rrfllamento de lõ.em 15 dias�,O��t�.,co.m 30 JJJ�. cOI1J"Al,varo" J. BerroU .. Qu� esta para cortar arame �arpado, das cercas com, � l�tU1t� A última \aplicação deve ser feita' ,20 di�s a�tes .. da'áre.�:Qe 88ij_ .ms2.· ÔS ,r�'querentes 'possuem. a m�is d�1 d� forçar:-�) passagem, b�m como_roubar mllho, t-�!: colheita. Os, frutos' fprad?5. devem._ s'e� j colhidos �'20 9,119:S,. por st e .' I:leu� .. aotej:essor�s, P,Pl?se mans.a I �Im e Qu-alsquer outras panlas, nao no� responsa I
i äestruidos: .

_'�(:'passifiçé'J sein intert\lpçã.o, conte�taçã� ou PPOSI- Iizando pelo. q.u,: .possa acontecer aos mfr�tores. ,dai .

� ..�Mbs_QuITe.:. É pm per�evejo muito
..
pequeno, qu�çao, de qU,em quer que ,sela', possumdo-à com mren- presente, pr01blça�: , vive em grande numero, no lado de bal�o das. folhas.ç�o de "donp ..A.cQntece por�m. que al�m, da posse Jaragua do Sul;'4 dé Novembro de 1�6�., Os adultos são de côr parda. tEles'sugam 'a seiva,'desta área de 885 ·ms2 .• os reQuerente� possuem des- Guilherme Menegotli

.'

provocando o amarelecimento e secámento das fô'lhast,!, área, o dOl]lioip. de, 300 ms,�. mais ou men�s, con- �, " Adolfo Ramrhun {' e'-morfe das plantas.
.

IfQrme. se faz, provas com q Escritura PÚ�,lic�, d�yi- . f' >' _I 'J João Ambrqsio I COMBATE: Pítl1/ei"izar llem as ,plantas, molhandodamente Reg.istrada no Regis.lro de lmovels deSla '
t Bruno Leutprecht ,a parte, baixa das folha� ,com: Paration 5% _

Comarca� de MARIO TAVARES DA, ÇUNHA MEL- c i I M'a1i1tioíi,ßO% .• là10 fbtam' 'os dois insetos, que maisLQ, SP� nO; �� •.377:,Liv.r.? 4;'� anéxa.
'IQue a�'si�, se . -éõmumeftte �la�a�""6s� tomateiros. Passaremos a ver

'e.nc(>ntra perfeitamente configurado., com todos, os
, � • Lo:... ., _

'
.• I agora, aS·..prmClpaIS doen�as.' . " ,

r�gQ�si,;os'!�g;ais,e a,seu',favor (> USUCAPIÄO'EX _' ,;s·q :'� r:,I'7,�O,1 u1 Ç,B:O·'l t_I,�I-Mf.LDío�-·'Gom exce�são �das raizes todas a�J'�A-ORDINARlO ... ,da ár�a de' 585 ms�. de terra, que
'.,..

.

I parte� do t,o�ateiro podem ser ara�ados por esta
::ti po��iIe. exceden��mente ,de sua

..escrJIura" tudo de- Pelo presente fica expres-samertteS .pr01bld� a. 'dbença.\ Nas lolhas é que dparecem maiS, sendo quasefenido no Art. 550 do Código Civil. Qu� pretenden· qualquer, pessôd a en�ra�a nas ferras de mmha' iglla1 ao. que acont�c� co�__ a_� f!J!!ta� �a b�tafinha.do legalizar a sua situaç�,o de fato, da area de 585 propriedade, sitas 'na locahda.de �e Rancho Bo� .

-r Bem no começo, nas .po�tas das folhas aparecemms2., os suplicantes nd forma dos Art. 454 a 456 do Estrada Schroeder _ MUnicípIO de Gu�ramtrlm, manchas amareladas, que vao aumentando de tamanho.CPC., requer a �V. Ex.a., a designação de dia e hora, desrespeitando as divisas, transpondo o antigo e o Mais !arde, \5to depois,' de .•alguns dias, tornam-se
p�ra que com JIS testem.unhas ab.aixo 'arroládas; que novo leito do rio Velho, bem como todas- aquelas, escuras, de côr marron. Provocam o .emugamenro e, deverão ser 'ciladas na forma regular, proceder a jus- pessôas que transpõe as divisas com a fjnali�ade �.e secamento das fôlhas. que p"arecem queimadas. MaistÍficação' dd alegado, e'pós'a qual, deverão ser cita- colher rações para seus animais, não me responsabi·l tarde, estas fôlhas. vão caindo todas;,

.

�do� .QS atuais confron,tantes e sqas, mulher�s, se ca- lizaõdo pelo que possa aconrecer ,aos·_ il,1fratore� COMBATE: OS tratamentos devem ser iniciadps'�ados' forem e por Edital, os 'interessados incertos desta proibição. \ bem cedo.; pulverizando.se as plantas de 7 em 7 dias,para cQntestaJ:em o pedi�Q no pr�z.o I,e�al. '!le�ueren-
'

Guaramirim, 24 de Outubro de 1960. I com um dos seguintes ,r�m�dios: Dilhane Z-78 -
Ao a notificação do Orgao do MIDlsteno Publico! pa- BE"TOLDO MÜLLEJ;?I Manzathe -:- CU,prosan - �Ir��. ". < ':ra intervir �m fOQaS as fazes do procesSo, no Inte- K

_ Qualqu�r um desf�s.. furglcldas pr�vlHem os:pesresse da Fazenda Nacional e ,.Estadual. . Que pelo de tomate contra esta doença.- ,

'

,

'

�exp.ostp," peâ�ni 'o's s_upllcantes. seja julgada - �roce.
.

"

PINtA DAS FÔLHAS: Es!.a dõênça apresenta-se. ôa'den��_ a"p"res:e_Dle AÇÄO OE' USUC�PIÄO,> a fl�, de

O f d' n �
-. - -

forJna de pequenas. manch,as; d_e cq,r parda ,c!aréls,ß�f a, sentença' decl.aratÕria transcrlla, no Registro r' eroao o prlßnmaon com as bordas mais esçur�s". Aparecem !las folha�,:çÇlmpet.ente·'e as. testemunhas indicadas, sejam o�- '. .' 9 na parte de cima 'e nas hastes. Es!a� manchas vão-se'vidas. Protesta por todos os meios ,de_ pw�a'. em, Dl; multipIrcando, aparecendo eprolaf!1.e9tQ, murchal1}�!lto,reito permitidas, ínclusive por vistorias elc.; da, a CIRURo.i DO EBTOMAGO ,�. .", 'j. i e queda d�s fôlqas. ,

',; . '. ::"presente causa o valor -de Cr$ 2.000,00, Nestes ter-
. " "Esta ,doêriça aparece. m�is durante os mêses-

'1110S P. 'Ç>�fer,i;menIQ (s,ôbre e.S:tampilh�� �staduais no J VIA.S BILIARES, - INTESTINOS.
,quentes do ano:' portanto e�·tamos �ntrand_o n/ período.,valorule • .cr$ 4,0,0, devidaroente. ipullhzadas;. o s�- 'ÇIRURGIA DE SEN�9RA�.

.

CQMBATE, _ Pulverizar, ,os pes de lomate,- com:guinte): .Jar�guá: d.9 Sul, ,4 de Janeiro, d� 1960" p; p. ,"

.Djagnóst�co ,Pr.�coce do Cancer Das senhoras um destes remédios: ,Cupravif
,

'. Dithane Z�78 _
(c:J). Reinoldo Murara.", Testen:'unhas. �o ve�so !E�- I Ziran. Nos tà�ateiros é isto.que �I?arece quase sempr�.TBMUNHAS: 1 .,. �LQiz Sartll, braSileiro, {hgo, Itaha-

C o n s u It 6 r i o _ Av. Mal. Deodoro, 1014. Para m�lIores es.clar�clmeDtos procurem � Escn-
no, residente e domicilJado em Retorcida. 2 - Pedro

Das 9-12 e das 15-18 boras. Fone, :l84. tório da ACARESC. '

_(Jarc,ia, b"rasileirQ; casaç1o, tesidente e �Q�iciliado em

ACABESCRetorcida. 3 - Alvaro' J. Bertoli," braSileirO, casado,
'.

comerciante, residente e· domiciliado em Retorcida.' SEl?yIÇ<? DE EXTENSÄO. RURAL
'Em' virtude do que cita e chama a

. todos quanlos .-- eSCRITóRIO LOCAL D&. JARA<lUÃ: DO SUL

intéressar possa e direito tenham sôbre o imóvel

M I LHO Es 'I M.· � .

D IA S ...:.::.:..:..-:::=�:::=:::::::::===:;::::;:::-.:._.-=' -:::--::::::::::.)requerido, à virem no 'prazo legal, alegarem o que :: " .

ii
julgarem a bem dos seus direitos. e

.. para qli2 che-

'!lli Mt(\�eiras; asso�lhos, ,,' forros. 'IIgue ap conhecimento de lodos e nmg�em alegue
PESSOAS tá USAOO 00. I uI- t t b d ..ignorânci�, .manda expedir o �re�e�le. edllal., que .se- OE" II pa IS as, a oa os, '� ii.rá afixddo. !10� lugar. de costume, publtcado, pela Im-, 10M RE�ULTADO O POPUUJI

Fr.utiferâs e IIIII madeira em ge,ral ,H'presa Joéal e:no Diário Qficial d,o Estado. Dad<? e DEPURATIVO
II II'�a::�d�i::s�� %��d�ed�lÍl�B�;u:o d�n�UJ�' ��Is n��!� ,'E''L'IXIR' 914

Ornamentais
1I,:VelÍde-se no Depósito São, José Ltda. ,licentos e' sessenla. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o "

, :,' '. II
subscrevi. (a) Äyres qama Ferreira de Mello -, Juiz

.

A. SIfIIS ATACA T8S8 a 188AIIS. Laranjeiras, Pe- li
"

Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich I�de Direito, " , .'
O Fa--' • Baoó. o Co,.,... • cegueiros, 'J{a- 11']1" JARA�UA DO eUL �- S'!.í�ta patarina nAr presente copia', confere com o original; �ou fé. - kiseiros" Maci-

I'�. " Pulmo... e Pel., eiras, Jabotica- f· '!Àtende-se tambem 08 pedidós por encomenda I!.
- .'

'Jaraguá do· Sul, 26 de outubro d,e 1960. - Predua Derea DOe O..oe.lleum.. beiras, etc. Ro- '6:====-.:=:::=====-.:::::;'::::-'::::=:;:==:&1O Escrivão Capelrao Qu......� sei ras, Dahlias,
AMADEU MAHFUD .. a Aborto.. •

Camélias, Co:"'

,es...u 'o'� � niferas, Palmei-
....... • popuia, depu,."..

ras, etc., etc.

r:----------.-------
....--

(J) '--.--i----- . .:..�___. ..:::c=
�,·f T

, • ''7-.!' .".' �,
"

.. ii

II ]))1. IEiRllCIHr KAUfMANN, II
"" "

�eçam Catálo-}f M.ÉDlvo . VIBURGIA.O H............. .,......0. Acradeo
go ,Ilustrado

I'
li Formado p'elas Faculdades de Medicina das' Univer- II.... como .... I�. ,�ado'CO-:I II

.... auxlUar DO tratem.nto da SI- Leopoldo Seidel II' ,
. ,sid_ades de C01Ónia' (Alemanha) e Pôrto Alegre ,II"US e RÊUMATIS,MO da mes- ., ,II
CIUUROIA _;_ SENHORAS _..:. PAliTOS _ CRIANÇAS E

� ,!:•• o,tc.� pero O',' N �; P. Corupa II CLINICA OERAL II
Fabricada e engarrafada por "

'

':.
",

--·11 '. Louga práticà. efu 'HospItais' Eâi'oP�uS 'IiManoel T. da 'Costa :·8. A•• Comércio e ,'Ind1ístrlll ", :1::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::=--:::=:::==::::::::::l:::====:::::� li
"

Coh�liltórib e r'es'idêhcia: iiltapocuzi'nho - Jara,guá do Sul,":_ S. C. It li 'ClfDlca"de"Oihos - Ouvidos • lVàriz e Garganta, n II Tel.' 244'- Ruà Preso Epitácio PessÔa, 405 11A Velhíssima aguardente marca OOSTA II' DÓ 11. •••• II'!!
,-

'CONSULTAS: lié encontrável nos seguintes estabelecim:,!'lntos iii MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA '

III. illl, Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas i.i.da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar I .J C'Rodoviário, Ci.ne Bar e C. A. B,aependí. !. A melhor'aparelhadq em Santa atarma" li II : Pela t3,Tde: das 14 1/2 ás II 112 horas IIi! Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA li ii \ . !!V�lhíssinía aguardente marca COSTÁ - "ii < ,�J O I N 'v I L E - !fll
'

. '. Atende chamados tambem à Noite' I!
lb S_Í_m_B_'o_I_O__d_e_Q_U_a_l_id_a_d_e.....e__tr_a_d_i_Qã_O_· iiiiiiiiiiiiõi:' �:::::::::::=:::::::-.:=::::::::::-::::::::::=::::�::=:::::::::::::::::::::=:::=:-.:::====::,J) .�=:::�.:::=::::::;:=:::=:::===::=�====:::::::=:::::==::::::::::::d;

Marque enéont,ro C?� Beu bom
... g�$to

pedindo pa_ra. aperItIVO a Vel�Issima
,

agua:pdente'mapca
',', ,I'

OSTA-"e,

ELIXIR 914.
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ANO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CAJ'ARINA) SÁBADO, 19 DB NOVBMBÀO DB 1960
De MARIO A. BRUNO
(E,peci"I p"'" o Correio do Povo)

Diferença vai, e grande, entre a desapropriação
EUA: nomes "Conversações declarada e a desapropriação efetivada. No-prímeiro

•• caso o que existe e a pratica de um alo meramente

para Gab."nete Bichai" admlnlstratlvo, destinado a demonsrrar à intenção
do Estado de apropriar-se de um direito, como ensí-

de JK
PARIS - Vá�ias cente- na Seabra Fagundes. A segunda é a fase da reell

nas de médicos francêses zação daquele objetivo concretizado em providências
pertíclparem e acompanha- que tanto podem resultar do acôrdo amigável, quan-

WAS H I N G TON, ram as diversas menífes- do aceito o preço oferecido se opera a transferência
O preenchimento dos - Chester Bowles e rações orgaDizadas' no do dominio particular pera o do Estado como quan-

cargos de representantes o senador J. William quadro das tradicionais do, frustado o acôrdo, vê-ee o 'Poder Público com-
do Govêrno nos Conselhos Fulbright são os homens "ConversaçÕes Bichai". pelido a lançar mão do procedirnenro judicial, como ,..'

Diretor ,� Superior da mencionados com mais,' Demonstreções operató- esratuí a lei de desaproprlaçäo..
Previdência Social deu frequência para o cargo rias e exames' radiológicos As�im,,, portanto, temos que

. �s sacr�m�ntais
'origem a uma crise entre de secretário de Estado televisados figuraram êste expressces: ficam declarados de utilidade públlceos
a presidência da República no futuro govêrno do ano nas conferências rea- imoveis necéssértos a execução do presente ... etc",
e o Ministério do Trabalho, senador John Kennedy. Iizadas no hospital' da fêcho de todos os decretos deseproprtattvcs, Iuncio-
provocando a exoneração Salpêtrlere. nam como preliminar do ato que executará a venta-
do sr. Batista Ramo&. ßste Kennedy declarou que Uma exposição sôbre o de do órgão adrnlnlsrrenvo.
não gostoude ver os nomes J�; "LIVUl AS não divulgaria composí-. tema "Terceiro Centenário Prescneve a leí o prazo de 5 anos pare a efetí-
que indicou' substituídos' It ção de seu gabinete se- de São. Vicente de Paulo" vação da deseproprtação, contado da data da expe-
pelo. sr. Juscelino Kubíts- CÓLlCllS não em fins dêste mês foi apresentada aos con-' díção do respectivo decreto expropriativo, isto é, da
chek e pediu demissão

TERIHAS ou talvez mais tarde gresslstes, com Interessen- data da sua publicação. Findo êsse prazo, de-sé a

depois de uma elterçeção \\1
U ainda. , Públíeamen- te documenteção reunida caducidade, isto é, o evento ímpedulvo dos deslgnos

violenta com o presidente; .

'� Combate. as te, não se comprometeu pelos Arquivos de França. do po�er. exprorpiante que, 50ment� após o �ecurso
a quem acusou de "alta � . 'rregu�nda-, a dar pôsto algum I

a pela Biblioteca Nacíonel de mars um ano sobre os 5 decorridos entenormen-
desconsldereção e felonia". _�"_"" es das tun. pessoa alguma. e 'Por diversas bibliotecas re, poderá tornar o bem objeto de nove declaração,

- hosptreleree e missioná- nos precisos termos do artigo 10 da citada lei.
"Quero dar uma lição. cöes pefiódí·' ---------- rles. Preve ainda a lei que, em caso de urgencía

num moleque. e para isto - '_'.:_-:-;-. (as das senhoras. • I.
• alegada pelo expropriente, fundado no restabelecido

já assumi a minha cadeira � -

É calmante e re- Pulsaço""'eS)
I

paragrafo único do seu artigo 15, lhe será concedi-
na Câmara dos Deputados", da imissão provisória da posse do bem visado, pre-disse ontem em entrevlste guiador dessas nmcoes, A manaque do cedendo depósito de quantia igual a 20 vezes o va-
à imprensa o sr, Batista

C d'
lor locativo, menos a importância do imposto lança-

Ramos, ex-ministro do ar lacas
I'Pen�amel1to do no ano anterior ao decreto de deseproprieção,-Trabalho. "O Presidente .

de 1961 isto na hipótese de estar o imóvel sujeito a imposto
I

da República usou de unta predial; se de terreno se rrerar, o depósito será cor-
forma lnamlstose, indelica- PARIS _ O professorl Por gentilesa da Empresa respendente ao velor lançado para a tributação do
da e descortês pera resolver Léon Binet diretor da ;Bditora "O Pensamen!o" imposto territorial proporcional à area objeto da ex-
a questão surgida com o ==========

F uld d d' Medici Ltda. - Praça Almeida propríeção.'preenchimento
-

das 19 rUDas ac a e ,e Icm�" Junior, 100 _ São Paulo De sorte que, se não age o Poder Público no
no colegiado da Previdência

_---.-----""1 apresentou a Academia acabamos de receber a prazo que a lei lhe assina para tornar efetiva a de-
Social. Foi uma molecagern "Correio .do Povo" de Ciências uma nota .edição de 1961 do Alma. sapropriação, sobrevem o perecimento de seu direi-
o que fizeram comigo. . A' dos srs. René Distel e neque do Pensamento. O to, provisóriamente, é claro, sujeitando-se o expro-falta de palavra é a cerac- um jornal a

Kundan Laf relativa a mencionado almanaque priante à deixar fluir mais um, ano dentro do qualreríetlce dêste gov.êrno", servíçO do povo fó d como qu conval ce dí '.

um novo m e' tod o de na �m�. o ano anleri_or, e es o seu rreiro.
disse mais o ex-ministro.

di grafia
. conentut-se de materlas Não se restringe, porem, a isso a penitência

car O. I de grande ínteresse e imposta ao Estado, nesses casos. Sua imoderação
Como se sabe o re- exce�ciondis alraçõe�, torna-o passivei remoem das perdas e dano.s a que

250 ·Iho-es para a . !, emfelxadas em elegante o seu ato der causa, sabido que DS decretos desa-
mi '

. gIstro d�s'pul�çoes da- brochura de 200 páginas. propriativos funcionam, igualmente, como um gran·
da do fiSiolOgIsta fran- Somos agrdecidos pela de constritor, a impedir a livre circulaçãô da riqueza,

pavl•meotaça-O da Rod'OVI·a c�s Jules Marey, iale-I.remessa do Almanaque constituidO sério entrave a natural expansão de cer-

, ,
Cldo �m. 1904; n.umero'l

do Pensamento. tos zonas visadas pelos planos de urbanização. Com
_ efeito, a simples ameaça de desapropriação basta

It
· ,

J. ·11' C ·teb sas tecruoas seguJIam-se '

aJal- OtDVt e - Uftt a desde en4,:l;o, medI·ante
'-----.---- para relirar, pralicamente, o imovel' do lnercado, ja

UCl

� � � � � t � � L
para não. se falar de outras restrições-que o Poder

,

a descoberta da eletro· Público impõe, tais como proibição de 'obras, de
JOINVILLE - SegundQ' di af· C t reapro.veitamento de are'CIs livres enfim, toda a sorte
telegrama que acaba de Renunciou o Diretor �r ogr la·I ?mdo, �o· 1

de dificuldades em que se esmera o expropriantereceber o sr. José Patro- d RAd V·
- rem, a pato ogIa o SIS-

ê �nteressadD, se não em reduzir, pe'los menos em não
cinio de Oliveira, de Ba· a e e laça0 tema c a r d í a c o exigia,' CO/'IT M permitir que se acresça o "quantum" a pagar como
rra Velha, do deputado Paraná-Sla. Catarina medidas oad� vez mais' EXCELENTES indenização. Daí nada mais lógico. se imponha ao
federal conterrneo Lauro .

. preM"�s, DISTELe Kun. Estado, nem sempre sensato na maneira de condu-
C

.

d L I
".,;x& E1EM�RTOs TOI"COSarneIrO e oyo a, a FPOLIS, - Enge. An� dan.Laf realizaram um' .

zier seus pldnos, de desapropriação, as nafurais res-
Comissão de Orçamento gelo' I.;Dpes acaba de" ., , ",F6sforo, Cálcio, Arseniato ponsabilidades decorrentes de sua imprevidência.

dirigir telegrama ao Go-
. oscilogra�o cardlaco

I Vanarlato' de s ó d 1 o Esse tem sido o sentido vitorioso da jurisprudênciada Camara de Deputado vernador do ES.tado co. que perIDlte obterem-se dos nossos mais altos' tribunais.aprovou a emenda' ao municando-Ihe,.haver re- registros das mínimas' TOD�C8 dos conva1eSl:e�tesi�Oj�!O ��g a!íl�ge�ré�� n�nciado ao. cargo de p�rticularidades das pul. TolUCO dos desnutridos

cruzeiros para atender DIretor � Supermten�ente sações do coração. Ver- Os Pálidos, Depauperados,
ao serviç'o, de pavimen. da Rêde' de' AViação d d

.' .

I Esgotados, Magros, MãesParaná ,Santa Catarina. a elro e sensaCIona
tação do trecho da rodo-

Ao mesmo tempo" agra- progresso que, faz es- que Criam, Crianças ra-

,

d
.. quiticas, receberão a to-

via ltajai-Joinville-Curiti. deceu' ao, Governador quecer, atraves e melO-
ba, e mais oito 'milhões Heriberto Ruelse a coo- se'culo de descobertas e .niticaçã,o geral do orga-

d GA d msrno com o
para prosseguimenlo da, peração o

.
overnq e aperfeiçoamentos o tra'.

construÇjão da linha d" Santa Catarma para o d··· I' d' "transmissão elétrica até bom exiiO' de sua adtni· IClona sIstema e paI-
oArmação. nistração� pação do pul�o,"

I

PreDidênaia Jet,
ccír 10 ministro

Falece
. Clark Glabe

Hollywood - O ator
cinematofráfico Clark
Gable. um dos mais fa
mesos galãs do cinema

_ " ...:: norte aD;lericDo faleceu

dia 17 do corrente em

um dos hospitais' dos
Estados Unidos, vitima
de tro�lJose coronária.

...

�=================a�
'PA R'A f'� R I DA 5,
E .� Z E" M, AS,
INflAMA<;O'ES,
COtE'IRAS,
f RI, E .1 R, AS,
ESPINHAS, ETC.

��==============��

COI)SA CASPA,
OUEDA DOS CI· ;

.

BELOS E DEMAIS

IUeç,OfS DO'"

TÓ'N'lCO CAPILAR
,

.

POR EXCELÊNCI.(\

I' ,Exijam, C? Sab��, (��ca ,Bepstrari�),'

Virgem Especial'idade
,

','

.,

' Ola ClAe WIE1r1IEl lINlI1U§IlR<llAl Jonml \ViU {t .

;'

•

I
•

I
o ideal' para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto n�o deve falt!!r"eIil",easa alguma.

t'
"

.,' I., ".
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