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Presidente de Honra
Desembarcador Henrique
da Silva Fontes. Presi-
dente- Professor Luiz
Sanches Bezerra da Trin
dade. Vice-Presidente- Ar
tur Müller. 1. Secretário

Deputado Alfredo Campos
Como estava anunciado, Oönsurnado o ato que 2. ôecrerérlo-Iornellra Ple-

realíeou-se no dia 13 do creou o municipio, nada cido Justino Tourinho 00-
corrente a lnstalação do mais havia a fazer entre meso 1, Tasourelro-Indus

municipio de Messeren- uns e outros, que trabe- trial Altino de Oliveira.

Na sua sessão do dia D. Jaime Câmara, no Rio tos' noventa e nove mil e duba, sendo o éro presl- Ihar pelo seu engrandeci- 2. Tesourelro-Deputedo

14 do corrente, o sr, Ota- de Janeiro, e D. Pio sessenta e quatro cruzelros, dido pelo sr. dr. Armando mento. Municipio novo, José Maria Cardoso da

viano Tissi, lider da UDN de Freitas, Bispo da Dío- Naturalmente, o sr. Pre- Simone Pereira, Secreta- precisava da colaboração Velga.
na Gamará Municipal, cese, dando sua solida- feiro lançou mão do nu- rio do Interior e Justiça. de todos pare o progres- _

pronunciou o seguinte ríedade aos protestos merario de Iaragué pera Alem das autoridades ju- so da nova comuna.

discurso: Sr. Presidente, formulados contra o ve- fechar o buraco que aque- diciarias e adminlstretlvas Depois, o deputado ude-

Snrs, Vereadores: redíotum do tribunal Ie administrador abriu no de Iaregué do Sul, presí- nísra pessou a falar sobre Hlfl'edo Il'mmermSßn
'''Ainda repercute pro- hungaro. balanceamento di!. receita dente da Câmara Munlel- a defeza agro-pecuarla, e

U

fundamente no coração Tenho dito". e despeze, isso alem de pai, delegações de Joio- o seu aumento de produ- Repercutiu dolorosa-

dos cristãos de todo o Logo depois, deixou a outros auxílios que, em ville e Blumenau, estive- çäo, assunto que ali tinha mente na noite de 14 do

mundo e especialmente presidencia o sr. Verea- tempo virão a tona. rern presentes a solenl- sua oportunidade de ser corrente, a noticia do fa

no dos católicos, a bru- dor Luiz de Souza, que E não é que o gover- dade, os deputados dr.Cid ventilado, dado Massaren- Iecimento, num ecldente de

tal farça do julgamento em nome do PRP, veio nante dlstrltal tenha lá Loures Ribas e Artur duba ser essencialmente caminhão do sr. Alfredo

do tribunal vermelho da dar seu apoio ao reque- feito qualquer cousa digna Müller, aquele como repre agrícole e nesse sentido Zimmermann, destacado

Hungria, que culminou rimento do representan- de nota. Nada se vê. A sentante da Assembléia e dever ser orientada da a comerciante em Guaré-Mí-

com a condenação do te udenista, o mesmo o estrada de Pedra de Amo- este convidado especial. edmtntstreção. rim.

Cardeal D. José Minds- fazendo tambem o snr, lar foram os colonos que As 15 horas, o sr. dr. Terminando, disse que O inditoso Alfredinho,

zenty. Vereador Augusto Sarti, fizeram e as outras estão Secretário da Justiça fez dentro em breve, os mas- cómo nas rodas intimas o

A horda comunista, na do PSD, os quais tece- em petlçäo de miséria. uso da palavra, da nova sarubenses iriam ter a chamavam, vinha de bici-

sua feroz campanha con- ram considerações em Na administração do fase admlnlstrerlva pare o oportunidade de eleger os clera quando foi apanhado

.tra Deus, a dignidade e torno desse atentado dos sr. Tosstnl, o municipio novo municipio e decla- seus adrnlnlstradores e- por um caminhão. Trans

a ·liberdade dos homens comunistas recolhia determlnade per- rendo instalado o mesmo governo e pollticos- deve- portado pare o hospítal

não tem limites, indo Posto a votos, foi o centallem a caixa da pre- debaixo de uma prolon- riam respeitar a vontade São José, embora os es-

desde a chacina nos:cam. pedido aprovado por feitura 2 ainda sobrou di- gada salva de palmas. popular" colaborando com Iorços dos rnedlcos drs.

pos de concentração da unanimidade. nhelro pera construir a Lida a áta da instalação, os eleitos pelo bem da Batalha, Piccioni, Mazu-

Sibéria, até fer-ir de mor- -x- Inrendencía. pelo sr. Cantalicio Flores, coletividade, fosse eles de rechen e Vílanueve, veio

,
te os mais al!os repre- Estão em andamento O sr. Langhammer é falou ainda o sr. José partidos adversos ou arnl- a falecer horas depois,

sentantes da Igreja. na Camara Municipal os especialista em gastar g-a. Borges Cordeiro da Silva gos. Da estima em que era fi- ..

A sêde de sangue e projétos 'de leis seguin- solína, pois emquanro Ja- prefeito provisorlo e o er, Essa era a essencia do do não somente em Gue-

de vingança dos adeptos tes; Desapropriação de raguá, com dois caml- Ricardo Wit_te, este ultimo regime democratíco, que rá-Mirim como nos muní

de Stalin destruindo Ia- terrenos para ampliação nhões, um carro de lrrl- numa saudação as auto- deviam todos prestigiar. cipios vislnhoe, disse a

res, trazendo dores e do cemitério municipal; gação, uma llrnouslne que rldades e pessoas pre- O seu discurso foi lon- enorme multidão que acom

lagrimas no seio das autorisação para venda roda noite e dia e mals sentes.
-

go 'e sensato, recebendo os panhou seus restos mor-

famílias, reduzindo ao dos terrenos do patrímo- uma motocicleta, gastou Finda a cerlmonla teve mals francos aplausos. tais a ultime morada.

cáos uma cívílísação nio municipal; Criando o Cr$ 25.022,00, o intenden- lugar () banquete ofereci- NãQ podia ser rnais Ii- De Joinville, alem de

',constrJ}ida eI'p mílhàres odícíonal de 10% - sobre, te, . com um· caminhão do as, aut()rlda� e.coavt- dalga a recepção e hos- muírcs. comerclantes, po

,
de arl"os, não somente os-tmpostos-pera custeio gastou Cr$ 17.034,00. 15- dados pela população de pedagem proporcionados Iiticos e pessoas de des-

1ft e1l!, !!l_as proprias terras da construção do Hos- so quer dizer que com- Massaranduba, tendo nes- as autoridades e convi- taque social notamos a

ma;s au11ta.,� todos' os pital e Maternidade São prou mais ou menos sa ocasião falado os srs. dados pela comissão oro presença do sr. João Co

palses 0!lde. por embp.s- José; Cedendo predio 7.000 litros de combusti- deputado Cid Ribas e ganisador'!.. .
lin, prefeito municipal,

, tes ou VIolentamente to para a Assoc.lação Rural; vel com os quais deveria Artur Müller, o sr.' Jung, O mUDlClplO que na- Rolf Colin, presidente da

man pé, logrou juntar ao declarando insubsistente fazer no minimo 35.000 intendente de Rio do Testo quela data começou sua Camara. De São Francis

rol de suas centenas de o decreto n. 84 do Snr. quilometros. E olha iá, e um lavrador do muni- exist�ncia legal, ficou SUo, co os sorS. Alfredo Tan.

milhares de. vitima� mais Prefeito Municipal, que que já dava para tapar cipio. bordmado a comarca de credo Dipold, presidente
um alto dIgnatárIo da sem as formalidades le- alguns buracos nas vias Disse o sr. Artur Mül- Jaraguá do Sul, compon-I da Associação, Comercial

Igreja Católica, que não gais cedeu imoveis do públicas. ler que embora pertences- do-se dois distrItos, o 10 e o sr. -Homero de Carva�
se submete a sua tirania município a, Sociedade Isso é apenas um pou- �e a.uma .agremiação par- o dél sede (> segundo o de lho diretor da radio 10-

e luta no�r�_mente como Hospital de Corupá, e co do muito que temos a tJdaml dIferente da que Guará-Mirim, sendo Que cal.'
outras religlOes, pelo bem mandando abrir concor- dizer sobre o relatório do patrocinava

.

aquela festa causou extranhesa não ter Jaraguá fez-se repre

estar da comunidade hu- rencia pública para a ano de 1948 mas que fa- ali comparecera pelo con- comparecido aos festejos sentar lambem no enterro
-

mana e preservação da referida cessão. remos com �agar. Daí ser .vite especial que lhe fize- qualquer. representante daquele prestigioso verea-

vida cristã dos povos. -x- justa e oportuna lei que ra o velho amigo d�s deste ultImo, mesmo ha- dor udenista por um des-

Chegamos a um ponto O áto da Camara Mu- regula a situação admi- tempos escolares, sr. RI- vendo comp'leta abstenção tacado numero de pessoas

em que não devemos nicipal, obrigando á or- niSfrativa distrital. cardo Wille. de seus moradores. tendo aCamara Munici-

mais cruzar os braços, çamento prévio da re-
; paI sido repr sentada pe-

assistindo impassiveis o ceita e despeza para o lo seu presid-ente, dr. Luiz

desenrolar da tragédia distrito de Corupá, só Consu-ltas (XPOSI'ÇiO em· l!lues A AGUA de Souza e o diretorio da

onde os comunistas re- pode merecer aplausos, U U UDN pelo sr. deputado
presentam o papel de pois vem regularisar a A L C

Elementos de Mineralo- Artur Müller.

alg?zes, os mais sangui· sua situação financeira
. ,- orupú. Os operarios Dia 12 do proximo mês gia e Geologia pelos pro- A encomenda do corpo

nárIOS.
.

e por ordem na turbu� agricolas tambem estão de Março, será patrocina. fess9res, Dr. Ruy de Lima foi feita p'elo r",'. P. na_
É sujeitos a lei de acid€ntes d I f deral

... K

, preCISO que o mun° lenta e discrecionaria .
a pe os governos e ,e Silva e Dr. Wêlldemiro belo, vigario da ParoqUia

do acorde da letargia administração do sr.
do trabalho. estadual e municipal a 5a 'Potsch. que pronunciou uma bri-

co� que assiste a muti- Langhammer; já .que o
Comerciante-Jaraauà A lei Exposição Feira Agro-pe- Fontes Termais: Ihante oração funebre ao

laça0 de povos livres, proprio sr. Prefeito mu-
que regula o repouso re- cuária de Lages e produ- Nas fontes terinais a baixar o corpo asepultu.

para dar o seu protesto nicipal párece impoten-
munerado já entrou ew tos Derivados, promovida temperatura da água é ra. Ainda falaram ali os

con.tr� esses �esmandos te, devido injuções poli- vigor. Quanto a detalhes pela Associação Rural
sempre interior a dos srs. dr. Manoel Fontes,ern

sovletIcos e o trucida· ticas naturalmente, para co.nv�m cons�lt�r um es- naquelêl� cidêloe/ O regula- "geyser" e ela traz em nome do Prefeito, Camara

I!l�nto dos que tem a te· chama-lo a ordem e ao
cntorlo espe.cJallsado. mento foi gentilmente ofe- dissolução alta percenta- Municipal e União Demo

hCldade de crer em um cumprimento da lei
,R. - GuarámlJlm. A nosso recido pelo sr. Dr. Leo- gem de sais vários. cratica Nacional de Join

Deus e trabalhar para Não somos nós q�e di-
ver ,somente em 1953 po- berto Leal, Secretário da Peja sua sanilidade, pe- viJIe, João Romario Mo

dar. a h,!manidade �ias zemos que o sr. intenden-
dera �er fe�tada .a mu- Viação, Obras Públicas e la oonstância da descarga reir�, pela população de

malS felizes, para VIve- te distrital não tem con-
dança da sede, POl� e�sa Agricultura.

.

e pela temperatura ele- Guará-Mirim e dr. Mario

r�m.de acordo com a tróle e nadd entende de mudanç�_.tambem Implica A Exposição vem des- vada que possuem, distin- Moreira pelo Seleto Es-

dIgnIdade humana. administração pelo menos
em f!1<.>d.'fICX o nome do pertando enorme interesse gen-se das·fontes comuns porte Clube.

A bancada da União do �quilibrio orçamentário. �U�llClpIO. C��a.ra. Mu- entre cr)adores e p�oduto- provenientes de águss su- Alfredo Zimmermann
Democratica

•

Nacional E o proprio sr. Prefeito OIclpal. c�be a IniCIativa. res, t�ra a d�r�çao de perficiais. AR àguas ter- éra natural de Guará-Mi-
, nesta Casa, fIel ao seu que em seu relatório do Ferrovlar�o-Malra. I�so de tres dIas no ml,mmo. , mais ascendem á superfí- rim, contava 55 anos de

programa de preservar ano de 194f� declara que
cobrar cmco cruzeIros pa- O local sera a Escola cie do sólo pelos fendi-idade. Casou.se em Gua

e defender o eristianis- o sr. Langh�mmer, ultra-
ra a ca�panha da apo- Prática e Awicultura"Cae- lhamentos da'crosi.a, feno rá-Mirim com dona 'Maria

mo e c0!llbater os algo- passou a receita em Cr$ sentad.ona deve ser uma tano Costa em Lages,' dilhamenios esses que po' Rocha, de cujo consorcio
zes da liberdade, do su- 99.005,00 e resalta que is- negocIara

_

qualquer. E 0- uco a pouco são revesti- deixa 5 (ilhos.

f�camento das concien- so é "Caso único talvez em
lhe que nao é pouco. Se

ß uun em fiu!lrsml'rlm dos de camadas suceisi-. A Camara Municipal
clas, reque!' que, ouvidos Iodo O Eslado". Ainda bem

a p,zde tem 9000 empre· U U vas de sais metálicos dis- de Jaraguá, em sua sessão
os snrs. Vereadores faça que o sr. chefe do execu- gados, a Cr$ 5,00 fazem

Será hoje instalado em solvidos na àgua ou vin- de 17 do corrente, e por
constar da ata dos nos- tivo reconhece essa im- Cr�270.000,OO: Quem !e; Guará-Mirim o diretorio dos Gim estadOs de vapor, proposta do vereador JoãO
sos trabalhos, o seu pro- competencia do snbalter

ce e essa Importancla. municipal da União Demo- resultando afinal um vi- Lucio da Costa, aprovou

t�sto contra a consecu- no, o que tambem deve
Os dep�tados que vota·

cratica Nacional de Mas- eiro metàlifero. por unanidade, um voto

Çhao �o ,crime dos bol-, valer como um "bilhete r'!_m a le�? _ Cert�m�nte saranduba. de pezar pelo falecimento
e eVlques. azul".

nao. Ent�o e de_ .smdlcar
E tambem s� assim No ano de 1948 Corou. onde estao os felizardos. O ato será presidido do vereador Joinvilense.

o delib ' pelos deputados Max 'Co- sentado o candidato des- A enlutada famiJia o

Ie f
eraremj se -te pá' arrecadou duzentos Iin e Artur Müller, sendo se partido ao cargo de "Correio do Povo" apre-

gra :. a suas excias. re- mil e cincoenta e nove Cangica, tem à venda na possivel que na mesma prefeito nas futuras elei- senta sentidos pezames.
veren Issimas,. Cardeal cruzeiros e gastou duzen- Casa Real convenção já seja apre- ções municipais.

omos

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N.
o 39

ANO XXIX - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 20 de Fevereiro de 1949 Sta. Oatarina - N. 1.529"

CAM'ARA M U N ic: PAL Municipio de Massaranduba
A UDN protesta contra a condenação do Cardeal hungaro - Terá

orçamento a distrito de Corupá - Anulação. de um decreto do Snr.

Prefeito :_ Outros projetos em estudo' - Trab�ham os snrs. Vereadores
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CORREIO DO POVO Domingo, DIA 20-2-49
'�����������������

BAEpr=NDI Novamente os azurras estarão em luta na tarde de hoje, enfrentando agora o forte conjunto do Or?z�i�o
� de Joinville. Virá o team do 'I'an. João Neves integrado de todos seus titulares, para ul1_1a boa exibição

"

X
-

em gramados de nossa cidade, A última visita que o clube das estrelinhas nos fez, fOI em 19.4.6. Este

embate será digno em ser assistido por enorme massa de espectadores, onde por .certo v�re?Iús jogado-
CRUZEIRO rores de boa disciplina e que muito farão para demostrar uma boa peleja pebolistíca.

,-

Na preliminar t�remo.s o Fla-Flu .segundári? de nossa, cidade. �caraí e B�ependí\ estarão fre�t� a frente. n';lma luta renhida,

quando prometem brindar os assistentes, disputando uma partida de futebol de alto valor. Inicio da preliminar as 14, horas.

������������������_.�����������. N · d
.- Itos. Com �das es�s exigencia� os chi�nos já ha

I
egoclo e ecasrae

I tres meses vem se preparando pera tomarem parte
Por-motivo de negocio, ven-l no Extra de Futebol.

de-se a Estrada Nova, um otimo • -_
t�rreno, com pasto, arvores fru-' Efeme"ride Esportivatiferas, boa casa, ranchos, sendo

Direção: de EGON_ EHMKEJ------
..

�� q�����:�fici�:�a instalação
•••elll••a.8.

Tratar na Sociedade Grafica
Avenida Ltda. Dia 25 festejará mals um ano de sua exísten-

C H U T A N D O
-------- ela o jovem zagueiro do Baependí, Otacillo Ramo�.

Otacilio como sabemos vinha defendendo mais

o onze aspir�nte do alvi-anil, do que o quadro títu

lar. Para o ano o "pivot" ezurra tere seu lugar ga'
rantido do team principal.

O popular Cica é possuidor de um certo jogo,
e que bem demonstre seu real valer. Ao lea� des

portista, "Correio do Povo" nos esportes almeja um

futuro risonho e feliz.

D [orrl!io do PODO 001 [lPorl�1

Pode ser um ßcarnf - Boependf, ou estó �ificil1
Primeiro de Março. Data festiva para o Acerar.

Será numa terça-feira que o gremio rubro comemo

ra mels um ano de existencia.
Diretores, jegadores e torcedores do Acerai,

muitas felicidades. Agora vamos ao assunto que nos

inreresea e que é o principal.
Os "guides" do clube da rua Marechal Deodo

ro, desde cedo vem pensando na organização dum
festival esportivo, e que promete ser "blg". Temos

áquí um palpite e que é mals do que interessante.
Pretende o Acaraí, patrocinar um torneio inter

clubes, ainda não se sabendo quais são estes blubes
Que tal um Acaraí-Baependí? Porque voces

não jogam? Não seria a sensação do dia? Este,
temos certeza de que seria o melhor jogo pera maior
abrilhanramento da tarde esportiva. Aquele jogo es

forçado de, sempre entre os dois onze, um choque
já classlco e tradicional entre os rivais da - cidade e

que desde 1944, passaram a constituir jogos excep
cionais no nosso futebol.

O fato é que desde aquele tempo o quadro ru

bro adquiriu ferne de edversarlo fatalista do quadro
da rua Abdon Batista.

Mais de 365 dlas se passaram, sem que tives
semos slquer um Ace- ßee. Quando estes dois rivais

jogam, o Acerat cause maiores desgostos ao quadro
ezurra, quer em disputa de amistosos ou Taças, de
modo que os alvl-anls tem muito respeito ao diabo
rubro.

O Acaraí deve convider o Baependí pare um

jogo nesre dia, pois, isso é quasi uma obrigação. Si
o iiZUl e branco aceitar, Ioga-se, Então vamos ver

si _há "pauleira", ou cousa semelhante.
Com uma boa arbitragem, é quasi certo que

correrá tudo da melhor maneira possível. Com con
versa mole nada se arruma. Sempre há revelldade
entre os dois melhores clubes durne cidade, e deve
haver. Mas a rivalidade que temos em Ieragué é de
fato anti-esportiva, e até mesmo degradante.

_ Será em disputa de uma Taça este prelle, e ao

que tudo indica será uma gentil oferta da Radio
Iaragué.

Esperamos que oe dirigentes de ambos os clu
bes entrem em entendimentos, quanto antes possl
vel, nada de deixar tudo pare a última hora, e para
que este jogo entre Acareí-Baependí seja efetuado.

Depois- virá a luta da bravura e correção" É
preciso lutar com bravura, pois, do conrrarlo a Ta
ça será desviada para o caminho da perdição. Que

depois não aconteçam encrencas e escandalos
como vimos na data de 15 de Novembro de 1948.

Foi uma cousa triste e até mesmo vergonhosa,
mas verdadeira.

Cremos que não e precisó mais nada dizer.
Pode ser um Acaraí-Baependí, ou está dificil?

O Ácaraí não foi além de um empate
Recebeu o Acaraí a visita do quadro do Pa

lestra. ,Um clube desconhecido que veio aventurar em

Jaragua. Esperavamos que os visitantes nos apre
s�ntariam um futebol comJ)ensador ao enfrenté}r o al
,VI-rubro. Mas nem isso. É um quadro "mixàdo",
franca_!TIente. Quadro que por certo deu prejuisos ao
Acaral. Poucas pessoas assistiram ao embate e si
não verific�lpos lT!àior assistencia, é porque esta na
turalmente Ja previa o futeból que poderia resultar.

O Acaraí devia íer .ven'cido. Jogou II equipe
colorada, desfalcada de CinCO elementos. Dos cinco
novos postes em experien?ia apenas dois compro
meteram. Maba um arqueiro que muito promete e

Domingo último o Vasco da Gama do Rio de
Janeiro, realizou sua décima e última parlida de

fU-,teból em campQ_s mexicanos. Esta partida terminou ii
com um empate de OxO, quando o árbitro Juan Lo- ii
pes anulou nada menos de tres tentos dos brasilei- !!
ros. Vasco e Combinado Espanha-Asturias foi uma ii
partida em revanche," pois como se sabe, na primei ii
ra a equipe cruzmaltina saiu vencedora.. H

A delegação do Vasco retornará possivelmente
...."::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-

diéi 19 ouf20, deste meso

Olindo, que com mais algurns jogos terá seu lugar
assegurado entre os títuleres. O Palestra é fraquls
simo, não possuindo preparo fisico e récnlco.

O Acaref não foi além de um empate e pode
ria ter correspondido mals, mas leva-se em consi

deração sua equipe, que como já dissemos atuou

incompleta.

Os quadros e destaque dos ele�entos
Maba bom. Levinos e Albano, regulares. Vitor

fez o que poude. Olindo foi que mais se selten
tou no trio intermediário. Generoro o rnals fraco.

Lourenço com altos e baixos. Amando bom. Men

garda regular. Bona o melhor do ataque e Mario
tambem fraco. -

Artur não teve grande trabalho. Macuco e Ivo,
sendo o segundo o melhor. Beno, Hugo e Lule, es

re ultimo apenas destacou-se. A vanguarda com

Gilberto, Mazico, Orico, Mingue e Adriano. Sobre
salram-se Mazlee e Mingue.

A primeira fase terminou sem abertura de con

tagem. No período final, Mazico marcou aos 9m. e

Amando igualou o marcador aos 20m.

Alberto Schubert - fraquíssimo.
Eugenio Stall - saiu-se bem

Estudantes 3 X Baependí (aspirantes) 2
A preliminar foi disputada ·entre. Estudantes.

e aspirantes do Baependí Venceu a equlpe esrudan
Iii, vitória justa e merecida e que muito bem pre
miou o esforço dos onzz estudantes. Já na fase ini
ciai os alvos venciam - pelo score de 2x1. Battsta ]
marcou o primeiro tento da tarde aos 3m. quando
aos 7m. Lico igualou o marcador. Tyrone numa in
feliz jogada fez o goal n. 2 pare os Estudantes,
marcando contra isto aos 34m.-

No período secundario José aumentou pare 3
aos õm. Novamente Batista, veio consignar o segun
do ponto para o alvl-anll aos 10m. Entre os Estu
dantes todos atuaram bem, devendo se destacar, La
xíxa e Fredi.

Clovis, Adernar e Batista foram os melhores do
Baependí, O árbitro foi o snr. Luiz Airoso com atua

ção que não compensou.
.

O Vasco deixou o México invicto

� CHile Quer duzentos mil cruzeiros pnro uir au Brasil
Um diretor dd Associação Profissional de Fute

ból declarou ao vespertino "Las Ultimas Noticias",
que esta entidade não prestará seu auXilio á Federa
ção Chilena para que esta tome parte no próximo
Sul-Ämerinano Extra de Futeból, no Rio de Jan�i
ro, (a não ser que o Brasil melhore as condições
apresentadas para o comparecimento da delegação
chilena.

O Chile quer duzentos mil cruzeiros para vir

ao Brasil, porém a C.B.D. ofereceu cem mil cruzei-

3

Carnet Esporth/o
No México - Vasco do Rio Q X Combinado.

Espanha-Asrurtas O
Em Barranquilla _- Madureira do Rio 3 X Co

lombiano Atletico Junior 2

Em Belo Horizonte - Botafogo do Rio 3 X

A. Mineiro 1
Em S. Paulo - 15 de Novembro 5 X Linense 1

Em Santos - Portuguesa Desportos 2 X Santos 1
.

Em Taubaté - Corinthíens de São Paulo 3 X
Taubaté 2

Em Lorena - Palmeiras de São Paulo 3 X

Hepacore O
Em Campinas - Guarení 3 X luventue de

São Paulo 2
Em Curitiba - Atlético 3 X Coritiba 1

A. Verde 4 X luvenrus 4
Britania 3 X Palmeiras 3

Em Ponta Grossa - Gueraní 4 X Irar! 1
Em S. Maria - Cruzeiro de P. Alegre 2 X In

rernaclonal O
Em Florianópolis -- P. Ramos 3 X Iplranga 1

Em [olnvllle - Amerlca 3 X Palmeiras 1, com

este jogo o America sagrou-se
bi-campeão catarlnense, ven

.cendo o Palmeiras seu maior
adversarlo.

Em S. Bento - D. Pedro 6 X Figueirense O
Em Jaraguá - Àcaraí 1 X Palestra 1

Estudantes 3 X Baependí (espl
rentes) 2.

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha
mento de solilla eletrica, oxigenio, aluminio,

antimonio etc.

Especialisada em reformas de
automoveis e caminhQes.

Serviço rápido e garantido.

II
-

!!
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::
::
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ii Dp. Renato Waltgp
H MÉDICO
II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
il Com cursos de aperfeiçoamento no

ii Rio de Janeiro . São Paulo e Buenos Aires.

ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li
II Geral de Adultos e Crianças. "ii
li Consultório' e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i!
ii TELEFONE N. 3 ii
ii Jaraguá do Sill - St.... Catarina II
.. ..

Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos· Chapéus Roupas Feitas, etc... I

CA',SA TO8I AS·I�;E.EsgF:::;�A�T��b�RD:��������OQ'uALIDADE.• A UNIO!\. QUE NAO TEME CONOURRENOIA...

--------A-R-AIN-HA-DO-S-P-RE-Ç-OS-BI-A-IX-�S-----� II•••• lt_el•••11 i·
....

I'-.-.-.-.-.-G-E-I-.-.-.--
e.SI.IRaSIi 11••111 l1fe�lI�

BA NT A c A T A R I.N A_ISUL

•

';1 A R AG U À DO

•

Rua Marechfll Deodoro da Fonseca N. 368

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dos males maís eví- varoels, ideais e símbo

dentes da literatura ras- los, tambem eu sou

teiramente vulgar e sen- intervencionista, tambem

sacionalista, destinada a sou anti estatista, tam

crianças ou adolescen- bem confraternizo com

tes, podemos resguardar os liberais e com os per

de algum modo nossos sonalistas mais avança

filhos, orientando-os dos. Meu socialismo, já
quanto possivel em suas disse e repito que é o

leituras e contando, pa personalista. Nada de

ra essa obra educativa mãos de policias ou de

de orientação moral e censores naquilo que é

intelectual, com o con- sagrado no homem: sua

curso valioso da escola liberdade de consciencia,

que eles frequentam, da de ideias, de concepções

igreja de que recebam esteticas.

inspiração religiosa e É certo que podem de

ética da imprensa que senvolver-se tendencias

não pretenda viver de em individuo ou sub-grua

explorar, no publico, as po que se manifestem

paixões ou as curíosída morbidamente contra os

des vis, mas se julgue interesses básicos e ge

obrigada a contribuir raís da comunidade. Oon

com o rádio e com o tra tais manifestações, o

cinema bem orientados Estado esta apto a agir:
para a elevação do Sen - apto a agir: centra o Ia

timento e da cultura da natico religioso que na

massa. Especialmente da manííestação de Iantatís

mocidade. mo vai ao extremo de

Se no Brasil é pouca atirar pedras nos símbo

a articulação entre Iaml- los, templos ou crentes

lia, escola, igreja, bíblío- de religião diversas da

teca pública, radio, im- sua; apto a agir .contra o

prensa, escotismo, para jornal que pregue ódios

o fim comum e social- entre classes ou entre

mente construtivo da for- raças; apto a agir con

mação moral e Intelec- tra o publicista que ex·

tual das novas gerações, cite a massa ao assassí

o remedio não me pare- nato politico de deter

ce que deva ser substí- minado individuo ou a

tuir se pela ação policial, destruição, pela força do

a articulação ou coorde- regíme estabelecido.

nação necessária de for- Mas contra o que se

ças morais e de cultura, concidere, em artes ou

ainda tão desperças, mas literatura, vulgar, perní
tudo fazer, ou procu rar- cioso, contrarío ao bom

mos fazer, por meios gosto, não resta a socie

democráticos, para que dade democratica, outra

se desenvolva essa coor- defesa senão aquela que

danação. se exerça por meios in-

Constituição alguma, telectuais, esteticos, mo

nenhum governo, nenhu- rais, de educação de for

ma policia consegue mação do gosto, de re

substituir, pai, mãe, Ia- pulsa a baixa vuJgarida-
Aluminio da afamada

milia, mestre, sacerdote de. E esta tarefa, repito, marca "ROCHEDO" avul

igreja biblioteca escotís- incumbe ao pai, à mãe, so e em. baterlas.
.

mo no cumprimento da- ao mestre ao sacerdote Faqueiros de aço mox

queles deveres dos adul- à biblioteca pública, à "Hercules' 56 - 104 e 130

tos para com as crían- associação de escotismo, Peças. Os f!1esmos ta

ças e os adelescentes ao rádio, ao jornal que
lheres poderao ser com

que, nas sociedades de- não se queira confundir prados avulsos, na

mocráticas, são condição com o pasquim mas se- CASA REAL
��

essencial de vida, orga- ja o orientador do senti-
----------

éure seus males e poupe seu

nízação, e cultura. Sou mento público no senti - Defronte ao Cine Buhr. .l.P:::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::i.\•• bom dinheiro comprando na

dos que pensam· que do dos maís altos ideais

nessas sociedades só se de convivencia humana.
ii C reio �o Povo ii

t:rvei:::i�a�:l�:�t� q�: pr��Ó��:��e::::��t�u: FREFEITURA MUNIcI-!1 or II
Cesar defendendo-se de nos prende hoje a aten- PAL DE JGUÁ. DO SUL li Rua MI. Deodoro H. 136 II a que dispõe de maior sortimen-

tal modo das garras dos çäo, escreveu ·num dos :: Telefone N' 39 • C. li'bstal, 19 II to na praça e oferece seus- artí-

censores e .da policia a diários. desta cidade, o EDITAL .i.! JARAGUÀ DO SUL I.'.! gos á preços vantajosos.

alma, o espirito, a inte- intelectual que é hoje a Set' Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua

ligência, a personalidade meu ver, o mais lúcido,
ii anta a arlDa ii

humana que o seu ores- o mais completo não só De ordem do Sr, !I ASSINATURA ANUAL II
,��

cimento se processe tão dos nossos cronistas
Prefeito Municipal ..

..

•
_

�fJi.���J}�;\�{l\ ;��tti��:f;���� f.�1if�����:}I111 ..
'".",���:::��:,J ::;��;�;::i;O:::

sicos da comunidade ou "um problema de educa- raria da Prefeitura

da seciedade. ção e não de policia".
Municipal de Jara-

Quando o Estado, cuja Depois, a verdade é I guá do Sul e na

intervenção na vida eco' esta: todos podemos es-
Intendencia de Co-

nomica aceito e até con- tar de acordo quando ao rupä, o imposto de

sidero necessária sem- que seja baixa vulgarí- LI�IENÇA
pre que se trate do res- dade ou pura obscenida- Renovação anual sobre atividades

d 1 t
industriais comerciais e profts,

guar o, por meios de- de na itera ura ou na

mocràticos, dessas ne- arte. Mas há um ponto
cessidades e interesses em que a vulgaridade é

contra individuos ou aparente: o que há é

sub-grupos materialmen- realismo. Há zona de

te puderosos, se excede confusão fácil entre os

napolitica de intervenção dois. E, na discriminação

para tornar-se senhör o censor simplista pode
ou diretor, atraves de rá imaginar-se na defe

gendarmes ou de censo- sa ou resguardo do que

res investidos de pode- o bom .gôsto tem de es

fes especiais de policia, sencial, quando está ape

do que a vida intelectual, nas defendendo conven

estética, religiosa de co- ções e até estreitos pre.

munidade tem de mais conceitos do grupo, po·

intimo, que é a criação, litica, leterária ou eco·

a recriação, a critica de nômicamente dominante.

D� modo que, estabe

lecida. num pais como

principio constitucional,
a censura prévia à pala
vra em qualquer de suas

expressões literárias a

censura prévia ao pen
samento em qualquer de

suas formas de criação
ou de critica. à ameaça
se estende .sôbre o sís

tema Inteiro de liberda

de de consciencia de

pensamento, de ideia, de

criação artistica, sobre

o qual repouse a orga
nização democrática do

mesmo pais.
E desgraçada da so

ciedade com aspirações
a democracia que para
viver decentemente, pa
ra conservar-se morali

zada para desenvolver

sua cultura, para manter

sua religião, não dispo
nha de outros meios de

conservação e desenvol

vimento desses valores

morais, intelectuais, es

téticos, religiosos. senão

o braço forte do gendar
me e o lápis vermelho

do censor. Recursos pa
ra os dias excepcionais,
para os dias de calamí

dàde, nunca para os nor

mais comuns, quando E para que chegue ao co

quem deve guardar a nhecimento de todos, mandei

mocidade, educá-la, aper- passar o presente edital que

Ieíçoa-Ia, é menos o Es- será publicado pela irnpren

tado através da coerção sa e em cartório onde será

ou da víolentação da ví-, afixado dur ante 15 dias, SI

da no interesse da or alguem souber de algum im

dem que a comunídade pedirnento acuse-o para os

inteira por meio de suas ints legals
instituições articuladas

umas com as outras, pa
ra fins culturais e so _-------

cialmente construtivos.

LITERATUR;; INFANTIL

Encontram-se na

SOCo Grafica Avenida LIda. Ve�de-se na Gráfica

.

Avenída Ltda.

Av. Getulio Vargas, 350
-----------._-------

Informações,- Uteis
Obriga-;ões delite ....ês

Pagamento �e Impostos

Impostos de Licença (Renovação anual s/ ati

vidades Industriais, comerciais e profissionais

placas- engenho ds açucar.)
Ha coletoria Estadual-

.

. O 10 semestre do Imposto sobre Industria e

Profissão.
Ha Coletõria Federal-

,Até 20 de Março proceder-se-a o registro para

o Imposto de Consumo e para o Imposto Sanitário.

Nos Correios - Telegrafos-
Até 31 de Março o Registro' de Rádios.

Na Delegacia de Policia-
Até 28 de Fevereiro deverão ser pagas as Li

cenças de Funcionamento para casas de Diversões.

Até 31 de Março procede-se o Registro para

Veículos.

Irene Pedi i, Oticial do

R egistro Civil do 10 Distrito

da Comarca I araguá do Sul.
lstado de Santa' Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartório exibindo 05

documentos exigidos pela lei

afim Je se habilitarem para

n
·

M Ü Ó·A'-===S=--=*�1
U FItUTIFERAS E ORNAMENTAIS

�II Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

III ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

�.
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etc

P.-�am Catalogo Ilustrado n
LEOPOLDO SEIDEL Corupá U

•• Ee e.r
• • ••

I.

Waldemiro Mazur8c�en
e••• BI .A'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

_ Indutoterrnia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Raios Intra.vermelhos e azUIS.

Dr.

(Vice-presiden-te da Oomiasão de Educação' da Câmara e deputado

pela U. D. N., secção de Pernambuco)
/

casai-se: ,

Edital n. 2.501, de 11-2-49.

Harry Kreutfeld e

Edith Kamke
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliaqo e

residente rieste distrito,
no Rio da Luz, filho' de

Henrique Kreutzfeld e de

Anna Kremke Kreutzfeld

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha de
Frederico Kamke e de
Bertha Kichoefel Kam

mke.

Edital N. 2.502, de 14-2-49
José Nunes e

,
Irma Horst

Elé, brasile iro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente nesta cidade, fil

ho de João Nunes e de

Luiza Soares.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta, cidade,
filha de Paulo Horst e

de Hulda Schütze Horst.

Lapis CHUVO"
Atenção

Maquinas para picar
carne de procedencia
Alemã, marca

.1Alercan

dewerk" V. S. encontra

rá na "CASA REAL".

Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança jll-
.

dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do SuJ,
4 de 2 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

IRENE -PEDRI, aliciai

Para Doces

e Bolos

Usem pratos de papelão.
São praticos e hlglenlcos

na

Gráfica Avenida Ltda.

Sementes de

hortaliças frescas

garantidas
Na Soe. Gráfica Avenida Ltda

Avenida Getulio Vargas_ 350

;" SIFILIS SE APRESENTA SOB

'INÚMERAS FORMAS. TA'S COMO:

I REUM,ATISMO
ESCROFU LAS

I ESPINHAS

i FlsTULAS

I Ú-L C E R AS

ECZEMAS

I FERIDAS

: DARTROS
! MANCHAS
,
,

.

;, ELIXIR' DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 "NOS

._: .. O(,·SE. E.ft....1 lÔOA. PARTE.

Vistas da cidade

FRACOS E AN�M'C0:'11
Tomern :

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

Empregado com áIlta nas:

Tosses
Resfriados

Bronquites
E.crofulose

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

FARMÁCIA NOVA
-de ROBERTO M. HORST

SACOS DE PAPEL

de boa fabricação

Vende-se na SOCo Gralicl

PRODUTOS DA:

11ll1ldl1Ul§trnal dle C31nçadlo§
Gosc1bl irmãos §o Ao

CAIXA POSTAL, 11
,

JARAqUÁ DO SUL· S. Oatarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro Batalha -MÉDICO

f' _.��
Estado OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

- raqUeZD neruosa e fSDotamunto frsico -

iI C•P-_1-J.S_C •
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAß .E TROPICAIS, Til

DOENÇAS DA PÉLE.
(ASTISIA KO HOIIEM E IA MULHEB) - Eletricidade - Médica _

:::a:::�' ��:':��!E:::���::� I ij,'ii;i;'.Mil,;! � Lomercial LU,a. �:;�;t";;;t�:' :��%e�i�i'�IV::;;:;:o
Junte ao pedido Cr$ 10,00 para as despezes � l ç Diretor Médieo do Hospital "São José'

L.:::��:n:;e� :;oSde�!��!'_ Bra�li !8ebidas 80ss Lida.; ���;�::::�;1�::�: ;;;��������������1�:'���§
�v".".. �c::':':':':':;""."ft.(.......,,�.*.......::.�l Defezas Fiscajs·

____________ . • ._____ Contratos - Naturall-
saçõee - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

::J}::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::;, ·:····::::::::::::::::::i�••••

H AUTO JARAGUA S. A. 'I!'
Indústria e Comércio

OFICINA Serviço "FORD"
MECANICA AUTORIZADO

- Rea Marechal Deodoro - J A R A G U Á 00. S U t -

Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes
- Lavagem - Lubrificação w Carga de Acumu-

ladores e Consêrto de Pneus.

Esta oficina está instalada em condições
para efetuar qualquer serviço de consêrto ou

reforma em seu automóvel ou caminhão, bem

.:',:1 cGmoT rdetificação de motores etc. . . ..:�.:�.
o os os serviços são executados com

ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii
i} ços razoaveis. Também dispõe de sólda elé- ii

!�::, trica e oxlgêrílo. ..H
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{(

...

Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de' prata
Em poucos dias de uso o Oleo lIac Bir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac
Bir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura, Vegetal e perfumado. Combale
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À. venda nas farma
elas, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 25,00,

livre de porre.
Pedidos à Caixa Postal, 4.212 - Rio, de Janeiro-D.F.

RF.META,NOS O OOUPAO ABAIXO

Caixa Postal, 4.272 - Rio de Janeiro - D. F.

Queiram remeter- me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. llvre de porte, vidro ..• do Oleo Mac Bir

Nome
_ .

Ruo
_ _ _ No._ _

'

.

Cidade
.. .. _ _ _ _ ..

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - AcmEITES -

TRAlfSP08TES - AUTO
MOVEIS.

•

COlfRI CISPa.
QUEDA DOS CA·

BUOS f DEMAIS

AfECtOU 00

rODRO CABEl.UOO,
:r-ONI("o" :C'*PI!-AR
POR É'XÚâNCIA

Dr. Ar...inio Tavail'es

Clinico- de Olhos, OUUi�8S, nariz,- fi!�
Pofessor Cotedrotico de Biologia do fnstittuto de Educação de Florianó.olis

Ex.Chefe dos serviços cunlcce e clrurctcoe da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno por. concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
.

Universidade do Rio de janeiro
BL U M E NAU STA. CATARINA

, ��-----------------

-lllf=========IIII
fp] L�o�oluo Karsten. [.Fi'�
iio II RU�!�::=�!�:'�58 II All
II
s

II I! R II

..
::I.I.::! T 1:

:..
:.1:: SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO· II S II

SI�g!���I��2�1�!�S' - ii T ii
II! o ff fI�����' C����I-DE jj NE II
t"J BATERIAS EpN����ERtos DE

L"J

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CAS,A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM .,IARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OHO WAGNER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviIle,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



um
AVISO

Eu abaixo assinado

proibo termlnanremente a

todas as pessôas, sem mi
nha licença de entrarem

, em minha propriedade a

fim de cortar capim.
Não me responseblllso

pelo que possa acontecer.

Itapocusinho, 18-2-1949
Paulo Köhler

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TELEPONE N. 39

ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 20 de Fevereiro de 1949 - SANTA CATARINA NO.l.529

Notas & Noticias
milhões ...

ôe é um filme paramo

unr, é o melhor progra ma

da cidade.
A magia envovente da

música tropical. num sedu
tor romance de emoções!

Locais· os Srs. Erich Th. Bräuer
residente em Joinvile.

Otacilio Ramos. Roma-
no Moretti e o jovem Nes
tor Pedri.

- Dia 26 aniversaria-se Ontem na sala de au-

a menina Darli filha do dienelas foram realizados

sr. Waldemar da Costa re-los seguintes casamentos.

sídente em S. Francisco. Leopoldo Banstein com

A todos oe aniversari- a senhorita Maria Wolf.

antes "Oorreio do Povo" Ary Fiedler com a se-

deseja muitas felicidades. nhorita Alida 'Krause.

A Oamere dos Deputa- queando as saldes. Quan
dos aprovou, em discus- do a fumaça se dissipou
são inicial o projeto que 60 voluntários penerreram

Um punhado de ínebrí

suspende, por um ano, as, na mina pera salvarem antes melodias latinas,

ações de Despejo, ínclu- seus companheiros. Nesse que o nosso público 'ea-

slve as já ajuizadas. momento ocorreu nove
be de cór: «Adios Mari-

-x- explosão, sepultando' e quita Linda», «Noite de

Surgiu em Belo Horl- turma de salvamento. Ronda», «Farolito», «Per-

zonte, Minas Gerais, um -x _
Iídla», «Tristeza», «Bus-

psudo profere natura.l de
.

Noticia-se do Rio que o candote», «Hasla Volv�r»,
Pernam�uco, que afirma Jogo do bicho será resta.' «La Perenere», «N.ovJl!e
ser o firn do mundo em belecido em todo Terrltó- ro», «Esta Noche Vlxeré»,

1954, quando ocorrerá rio Nacional, e nas se- e outros hlrs.

uma grande ch�va de pe- gulnres normas. A aposta Ambientes de super-lu
dres, de 30 quilos, o es- sere .felt� e� tr�s vias. xo e tolleres de grande
tranho homem, que usa A primeira ficaré com o om a e ri ueza

barbas longas e ampla apostador; II segunda com
p p q .

túnica, finaliza suas pro- o apontador e a terceira Quem não acreditarà no

feelas dizendo que quem para o comprovante de êxito fenomenal que êle

quizer sobreviver a

catás-/
cinco por cento sobre a irá obter em todos 08 nos

trofe, deverá construir uma aposta, a qual será reco- sos cinemas, sejam gran

casa com telhado de aço. lhída pare uma repartição des ou pequenos, luxuo-

-x- especlelízade de cobrança. sos ou simples, das capi-

�� .

Itala! parece estar Ao ser pago o premio, tais ou do interior? Nin

deflnitlvarnete assentada a serão descontados oiro guem, é lógico ...

instalação de telefones eu por cenro dele, para serem

tomáticos. Segundo infor- recolhidos aos cofres pú- Depois de «A Mulher

mações, dentro de tres blicos. que Não Sabia Amar» e

meses será instalada uma -x-
«Gaivota Negra», o dlre-

central pare 260 apare. Informações de Vlena
tor Mitchell Leisen ofere-

lhos. dizem que 60 mil pessoas
ce-nos agora um sedutor

--x- foram atacadas de gripe
e inebriante esperäcu!o pa-

Em Iolnvlle, um hetl- italiana nos últimos olros
ra os temperemenros tro

coprero após reallzer el- meses ne Austria, contan- picais ...

gurnas evoluções sobre as do-se entre elas 110 Se a alegria, o rítimo,
ruas centrais da cidade, anciões, de mais de oi- a sedução, o romance, a

dirigiu-se pare o Jardim- tenta anos, os quals fale- beleza e luxo deste delí-

Nereu Ramos, pousando ceram. cioso espetáculo pudessem
depois no terraço supe- -x- ser convertidos em OR$,
rior do edifício dos Cor- Declerações do Rio di- não haveria zero que ehe-

relos e Telégrafos O apa- zem que Mário Pinotti, gaese pera indicar os

relho era tripulado pelo diretor do Serviço da

piloto, Ricardo Oloran e Malária, informou que nos

mecanlco Carlos Plata. crêdlrossencíonedos pelo
Numeroso público reuniu- presidente da República
se nas imediações do pera combater d malária

prédio. O hellcoprero per- serão empregados numa

tence ao Serviço Nacional cernpenhaeemígualerntodo
de Malaria. o pefs para a radicação da

-x - malária, que pelo menos armadas.

Em Blumeneu suicidou- deixará de ser tida como -x-

se de um modo lmpres- problema nacional. O Cardeal Dom Jaime

sionante; saltando da pon- A dedetlzação abrange- Câmara baixou um aviso

te sobre o Ribeirão Gar- rà uma área cornpreen- dando instruções sôbre

cia, em plena Rua 15 de dendo cerca de rres mi como proceder as senho

Novembro, nas Imedíeções lhões de prédios. Será a ras e senhortres que se

da PrefeiturllMunicipal,o sr. maior batalha antimalari- apresentam aos templos
Wlllfrido Strobel, de 29 gena já realizada em to- em trajes inconvenientes.

anos, casado, residente em do o mundo. Diz o cardeal "agora que

IndaiaJ, onde �abalhava -x- se vem, cada vez mais
������������,���,���������������-

como padeiro e exercia o

I
Do Rio chegam noticias adotando, entre nós, tra

cargo de tradutor público de que o general Euclides jes com exagerados deco

juramentado. de Figueiredo foi procu tes e totalmente contrá-

A ocorrencia se verifi- rado por uma Comissão rios a modestia cristã",
cou pelas 20,30 horas de de policiais especiaiS, pe· torna-se necessàrio inver

sexta·feira ultima, reper- dindo para retirar seu pro- tir e alertar os fieis.

cutindo logo por toda li jeto sobl'e a extinção da - Determinou o cardeal

cidade, onde o suicida era quela milícia. O movi- que a toda e qualqu�r pes

bastante conhecido e ,relll' mento pela extinção des- soa indecendemente vis-

clonado. sa m:lfcia está ganhando tida devem os sacerdotes

-x� mais amplitude, visto que não sómente recuar os

Em Praga é de temer a ela· está sendo conside- Sllntos sacramentos mas

morte de 79 mineiros, em rllda umll excrecencia do até mesmo proibir seu

explosões ocorridas na regime democràtico. Ale- ingresso nas igrejas para

mina de Doubrava, na re- ga-se que altas patentes qualquer fim. Uma atitude

gião mineira de Oestrava. viriam de bom grado es- contrària redundaria em

Primeiramente 19 ficaram sa extinção, rois, pela escandlllo para os fieis e

presos numa galeria de- maneira que esta policia poderia ser interpretada
vido li explosão, provo tem agido surgiram mui- como tolerância ou apro

cando um incendio e blo- tos atritos com as forças vação por parte da Igreja.

eiNE BUHR
Casamentos

Aniversários

,
Dia 17 aniversariou-se

a sra. Elfrieda Karger
Nicolini esposa do sr. Ci
lio Nicoliní.

Fazem anos hoje.
O jovem Renato, filho

de Pedro Klein.
Marco Amelie Luz, fil-

ho do sr. Nestor Luz. apresentará hoje Domingo e amanhã 2a• fei-

Alidia Rech E' Alida ra a estonteante De.e••, .A.eult
Klouvatzki.

'-W

Amanhã o sr. Pedro e A••I•• 81 e••••". em

Perfeito e o jovem Ervi- "FANTASIA MEXICANA"
no Pedrí filho de Julio
Padri. A magia envolvente da música tropical,

- Dia 22- O sr. Walter num sedutor romance de emoções!
Hertel comerciante nesta

praça. Entradas: Cr$ 5,00 9 3,00
Emilia Andreatta, espo- (vide lesto em Notas Locais)

sa do sr. Camilo Andre-

atta,
- Dia 2õ' A srta. Do

miciana de Oliveira. Srta

Angelina Pedri filha de

Antonio Pedrí,
- Dia 24- Eugenio

Wolf junto com sua espo
sa Etelka Ruisam Wolf.
residentes em Garibaldi.

Tambem o sr. Seme
Mattar comerciante e pre
sidente do Clube Aimoré

em Jaraguá
- Dia 25 O Dr. Artur

Urano de Carvalho, digno
agente Fiscal do Imposto
de Oonsumo, e pessoa de

destaque nos meios soci
ais desta cidade.
Werner Gosch, industrial,

-------- e dona Herta Pieske
Gosch esposa do sr. Wal

ter Gosch, um dos Dire

tores da fábrica de Calça
dos Gosch Irmãos.

Ainda na mesma data

eIN E BUHR'

Sementes novas de todas

qualidades está a sua dís

posição na Casa Real

Bacalhau da Norllega
V. S. encontrará na Oasa
Real

B'AILES DE CARNAVAL

As diretorias dos Clubes C. A. Baependí
e C. Aimoré têm o grato pra�er de (�onvidar '

�eus associados para os bailes carnava

lescos a realizarem·se nas noites de 26 e 27

do corrente e 1. de março sendo:

Terça-feira, 1. de Março
no Clube A. BaependL

Pelo comparecimento
agradecem

e diretoria do Clube Aimoré

��--������--������--��--------�����--��--��������----��������--���������---

(()) §a1bãlo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CllA� WIE1rlEl llN�lU§1rlllAIL jonIDlvn]lie s�SÃ� ylF?Cê!.t

. '.

ESPECIALIDADE
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez .
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�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


