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!JarQguá do Sul e a Paralizia Infantil JI))e um r��o a olllltr«D
. J. D.ERALDO

,

/�--------------------------�-------------,
Duzentos mil cruzados t isto há 311 anos" ou

seja em 1646.. .

Homens como Fernandes Vieira, mesmo vistos
à distânqia de 300. anos, se nos afiguram gigantes
no porte � no espírito, enquanto, que n6s, mortais
da' era atômica, não passamos de liliputianos na
estatura . .. e nas ações.
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OORRJ:IO DO POVO DOMINGO DIA 9·6-1957 2

�dital de LeilAo

em nosso'
Paulo"
Estado�QSfit f/6A/)�

nao funciona bem ...

"Visão, Estado, de S.
eP&N

,

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Di-
I

retro da Comarca de Jaraguá do 'Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de leilão, com o prazo de dez (10) dies virem ou Todos .os cetarfnenaes ta evidência a impor- Aquele díanämtco [or-
dele conhectmenro tiverem, que findo' esse prazo, há ........ devem ter lido ou tido' tãncía da referida com- nalista esteve em Flori-
de ser arrematado por quem mets: der e maior lance. .notícíae de que a impor- panhia aérea no desen- anöpolís, e em contacto

oferecer, em .rrente às portas do Ediíiclo do Forum; �j4""MIINIhii�lIIIiflj tante revista "vIsAo" fez vôlvimento do progresso com a diretoria da pio-
no dia 21 de junho p. vindouro, às 11 horas, o bem duas reponagens sobre e do turismo no Estado neira do turismo e com

penhorado cl indústria de Madeiras Cruzeiro) Ltda., Santa Catarina n08 nüme. barriga-verde, citando, seus departamentos, es-
penhorado na ação de Reclamação Trabalhista, que

••••�

ros de 29 de lIlarço e 12 na abertura do comeu- peeíalísado, além de sua

lhe movem Hugo Nagel, Erico Hoeft, Hercilio Spe- ,de abril.. .

tärío estas palavras:' observação pessoal, es-
zia e, abaixo descriminado:. . A pnmeira, retrata, "Venha a Santa Cata- creveu lima página (FA-J(epatina .N. s.

10.) - UMA FU�ADEIQA DE CORRENTE _ da J>enh(f, que
com fidelidade, o probte- rina 'este ano. Esta TOS & COMENTÁRIOS)

Modelo O L H - N. 24843 _ S. P. 3150 _ Série ma de energia elétrica e frase está sendo dívul- a respeito de sua visita
contem extrato t t d d tdlEF M R - 2380 - Ano de fabricação _ 1953 _ da Fá- ranspor es, e a segun a ga a por oc o o pa 8, em 'a nosso atado, referin-

bríca de Máquinas Rallmann S. A., de lolnvllle, J(epáfico, eon- ressalta nosso Eltado cartazes 'que a TAC" - do-ee à meritória oam-

avaliada em 65.000,00 cruzeiros. cenlratlo"nor- com.o região onde se �o- �ransporte Aéreos Cata. panha da TAC, e os

Assim ssré o referido' bem arrematado em leilão, m'a1i�tI as de Incrementar o turís- nnense mandou. fazer empreendimentos ime-

por quem mais der e maior lance oferecer. Referido :fynçSes c/o mo. para dar publicidade á diatamente dela reaul-

bem poderá ser- examinado por quem tnreresse tiver, Jíg(fc/o. A, TAC está íntíma- sua campanha de turis"- tantes, como o Clube do

no local em que se encontra depositado, em mãos mente ligada a essa pro- mo. E a grande verdade Penhasco e o Dunas

do snr. Lourenço Gresinger, ne Associação Rural _------- moção de Santa Catarina que ela encerra é esta: Hotel.

desta cidade. E para que chegue a noticia à público na mais importante re- o povo barriga-verde tem Não há negar que,
e ao conhecimento de todos, se passou o presente � � � G � f �. � l

vista das classes conser- prazer em receber visi- órgãos prestigiosos como

edital, que será afixado no lugar- de costume, às vadoras brasileiras, pois, tas. Gente cordial, hospí- os acima citados, comeu-

pertas do Forum e publicado pela imprensa local. em contacto com Her- taleíra como poucas, está tando fatores de nossa
Dado e. passado nesta cidade -de JaragLlá do Sul, aos milo Borba Filho, assís- á espera dos hóspedes economia, do turismo, d�
vinte e nove días do mês de maio do ano de mil CONTêM tente de direção VIsAo, que, queiram' conhecer nossas riquezas, de nossa

novecentos e cíncoenre e sete. Eu, Amadeu Mahfud, quando de sua estada na as belezas o as riquezas gente e costumes, CODS-

esorivão, o subscrevi. EICELEIfr&S capital do. Estado, há de sua terra". tituem ótima propaganda
.

(a) Paulo, Peregrino Ferreira meses atrás, fez ver a Hã pouco, a convite de para a terra barriga-
Juiz de Direito da Comarca ELE.UrDI rDIICDS esse jornalista e. teatrõ- Luiz Fíuae Lima, dire- verde, que assim vê seus

A presente cópia confere com o original; dou fé. logo o interresse de uma tor da TAC, esteve na problemas abordados em

F6sforo, Cálcio, Arseniato reportagem ,compl�ta �m ca�ital do Es.tado o [or- pu�lica.çõe8 respeitáveis,Jaraguá do Sul, 29 de maio de 1957. e Vandato de s 6 d i o nosso Estado. A pioneire nalísta FlaVIO de Al- no âmbito nacional sendo
O Escrivão - AMADEU MÄHFUD

Tomco dos convalesClentes ,d� turismo pos ã. díspo- meida .Prado O:alv.ão, ex�usado falar n� pro-
.'

I
síção daquele quínzenä- secretärío do maI� IIl3- veíto que essa nubllcí

���
ronico dos desnutridos eío suas linhas, para que portante jornal da Amé- dade trará e já está

Paulo Afonso GrisoJli jó- rica L_atina, o "ESTADO trazendo, �omo contri

Dp. Reinoldo Mu"'a-a Os Pálidos, Depauperados, vem e inteligente rÄpór. DE SAO PAULO", que buíção ao progresso de
.a:- a- Esgotados, Magros" Mães tes, e enviado especial com, atualmente, 150.000 Santa Catarina.

I! II t
que Criam, Crianças, ra- do mesmo, pudesse com exemplares diários e cir-

• I ,ADVOGADO I
.

quiticas, 'receberão a to- facilidade enpreender a oulação até no extremo ==:::::::!:=======

niíicação geral do -orga- primeira cobertura de oriente,
é

uma verdadeira

Escritório ao lado da' 'Prefeitura nismo com o tal gênero no Estado. enciclopédia e motivo de

L�JARAGUÁ DO SUL � I §an<Dfucno! Aliás, na seg';lnda re-. ����s�r::!��n�l�ra a im-

&> portagem especial (�I- Flavio dirige a secção
:-_________ sAo, 12/4/1957) a revis- dominical dedicada ao
.-------,.--,------------- turismo, 'e a TA.C, mesmo

antes da sua vinda a FIo.
ríanöpolís, enviou farto
material turistico sobre
o Estado,-inclusive o seu

famoso Guia Informativ.o
de Turismo, e aquele 6r
gão vem publicando, to
dos os domingos, vali
osa matéria sobre a ter
ra barriga-verde.

Para1elamemente, a im·
portante revista técnica

'

P&N publicidade e Ne
gócios dEldicada à publi
cidade, (15.500 exempla
res) publicou valioso co

mentário da lavra de seu

diretor, Genival Rabolo,
presidente da Associa
ção Brasileira de Fropa
ganda, numa de suas úl
timas edições.

CivilRegistro
Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
II'. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
,

faz saber que comparecê
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se. hal:>iIitarem .

para
casar-se:

Seu' lar também ,merece o melhor f

REFRIGERADOR"KELVINATOR
Edital N. 4.�13, de 31-5-57.

João Bisoni e.
Ana Schiochet I

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapoc}úsinho, filho de
Pedro Bisoni e de Paula
Reck Bisoni.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocúsinho, filha de
Olivo Schiochet e de Olga
Schiochet.

-

Edital N; 4.214, de 4-6-57.
Cópia de Edital de Pro

clamas de Casamento,
recebida do Oficial do
Registro Civil de - Ara-
quar1.

'

José Mann e

Armir Rosa Kormann
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Alfredo Mann e

de Mariana Mann:
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em
�

Araquarl.
filha de Eduardo Clau
dino Kormann e de Ma
ria Marta Kor-mann.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar. o presente edital qlle
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dUlante I) dias. Si
alguem soub�r de algum im-

.

pedimento acuse-9 para os

tins legais. ,
' '.

.

AUREA MÜLLERGRUBBA
Oticlal

Pequeno
po� fora•••

mas

i gra�de

Gabinete exclusivo "Frio Total" - com "espaço refrigerado até o chão"
'

Congelador I'Largura Total" r capacidade para 18,5 quilos
Compartimen_to para manteiga na porta
Prateleiras - de fino acabamehto" com' bordas doura'd(ls
Vitalizador - conserva frutas, leg�mes frescos e úmidos
Prateleiras na porta
Bandeja de carne - com capacidade para 9,5 quilos
Unidade' Selada "Esfera Polar" - Garantida por 5 anos I

Não perca esta chance de possuir um KELVINATOR I

FABRICADO NO BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTR.IAS FRIGORIFICAS LTDA.

DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DA COMPANHIA COMERCIAL BRASILEIRA - SÃO PAULO

CONCESSIONÁRIO NeL�Gl.#.o.ht. AUTORIZADO

C,,ASA SONNENHOHL

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

. Combate as
,

rregularlda-
'\ es das fun
ções periódi

cas das senhoras.
É 'calmante e re

gulador dessas funções.

avó, Mãe, Filha.
Todas devem usar '

a HU10iiEDATiNA !

FõToPIÃzERÄ-SBI
DBPRONTE Á PRBPBITURA - JARAOUÁ_ DO SUL

Fotocrafias em Geral _ fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto -_ Aparelhos e AcelSórios

A pedido. ateade a domicilio 'e lambem
em localidade. 'riziDha�

jj==-.:::.�::-_-::::::;;:::::::::::==:::::::::==::::::=:::::::::=:=::::::::::::%:::=:::::::11
,:::;.0 " �..

li .
- , ii

li ,i

II Ir80spórles HífenS C81Brioeose S. ß. II
II TAC II
"

..

:,
II

ii
'

Agente local: SÉRGIO THOMSEN II
ii Escritório Técnico-Contábil "Thomsen"- II
li R,a Mal. Deodoro da Fonseca li
iii- (enfrente à Prefejtúra Municipal) II
li ....... II

ii
II

II
li
!!

Cruzeiro IIqualquer I!

(1 )

Aceita encomendas e cargas para qualquer
localidade do país, com fréte pago e a pagar

e reembolso.
Vende passagens aéreas da TAC e

do Sul, à, vista e crediário, pára

•i'.!
localidade do país.

ATENDE à venda de passagens aéreas ao
. ii exterior, pela Scandin�vian � I���i� �.� .Swiss�i ... ,

II Informações Departal!!ehto <de 'Tll'rism'o TAC

� - �
::=::-.:c:=::-'::====::::::==::::::::::.::::::::::'::':::-.::.-==::::::=::::==:f',.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 9·6-1967

Empataram BAEPENDI e PALMEIRAS
vezes a ameaçar o último e admirar. A arbitragem para o Acarai e Olivio
reduto dos J·araguaenses. do encontro esteve a car- e Eugê.eio paro o Bota
No -período final nova- go do juiz da L. J. D. fogo.
mente Largura, constí- Jorge Ersching, que teve Juiz: Julio Ramos.
tutu-se na figura do em- uma atuação regular. No Primeiro tempo: Aca
pate, salvando gôls cer- Baependí, . apareceram rai 3 x 1 Final Acarai 4x 2.
tos, realízando uma atu- com maiór destaque,Oc- Quadros �CARI\.I: Fio,
ação das mais soberbas. tacilio, Reiner, Zico na Mario e Vergundes; Tião,

Escreveu 'WVOH. Assim, com o marcador defeza, enquanto no ata- I\labinhà e -Chico;. Lino,
Partida das maís mo- quandopor diversas ve-I cabendo a Sadinha aos em igualdade de condi- que Hamilton e Turibio, (Amando), Zezo, Janôt,

vimentádas, - realizou-se zes, esteve por cair. a 37, empatar para o Pal- ções o inter-municipal foram os melhóres. Os Faquini e Acácio.
na tarde de domingo últi meta do Palmeiras, só não meira, ambos os tentos que ao final.constituiu-se demais. não comprome- BOTAFOGO: .Marío,
mo, no gramado dos tetra- acontecendo graças a es- nos ,primeiros 45 minutos num prélio dos melhores, teram, mas foram "bar':' Siegfrid e Guido; Walter,
campeões da L. J. D. tupenda atuação de jo· de jogo. Para a estapa e em que o resultado de rados' pelos citado". No Tarcicio e Borbinha, (De
quando defrontaram-se vem arqueiro esmeral- derradeira, o quadro te- um tento para cada Ia- Palmeiras, Indíscutível- di); Olivio, Zico, Eugênio,
os quadros do C. A. Bae- dino, que ao -final do tra·ca�peão Jaraguaen- do, veio constituir-se mente o guardião Lar- Keiser e André (Adola�) .

. pendi de nóssa cidade e prélío constituiu-se na se, conservou o mesmo num justo prêmio para gura foi a maiór figura, ,

S. E. Palmeiras de Blu- principal figura do en- jogo, que no 'período ambos os quadros que seguido por Cruz e Oi- ------,----.
menau, em caráter amis- contro. Hamilton para o inicial, enquanto o Pal- tudo fizeram para bem rilo na defesa e Sadinha
toso. A partida que es- Baependi aos 17 minutos meiras, melhorava de

I apresentarem
um futeból e Daniel os melhores

tava sendo aguardada inaugurou o marcador, produção, chegando por que gostamos de apreciar no ataque.
oom re���re�e p�������������������������=������� ApMti���aohr.

foa:!fs, :�;qU�e:��r���:: \

f:C�i��s�eguinteB dados firoode fesliuBLfsDOrliuo
adeptos do campeão do E S POR·'T' E S Local r.eampo do C. A.

d C B dCentenário de Blumenau, .

/

_.

.

"
, .. Baependi. .

,
O. A. aepen i

ao íínal constítuíu.senum. Juiz: Jorge Ersching.
espectáculo dos mais Renda: Gr'. 7.000,00. Está marcado para o

emociantes, como bem Direçio de J. Andrade ColaJ,oraçio de WOR Marcadores - Hamilton próximo dia 16 de Junho
demonstra o "escorrer" para o Baependi e Sa- no gramado da rua Ab-
��u���de COO� -��������������������������������nbpMao P�m*�doo&��,a�iliz�ão
ções, O Palmeiras, rea-

E
-

I·· b d E t I Quadros - BAEPENDl: do grande festival esporo Ir
Iízando SQ8 sexta parti-' m. pe ela Inaca a a o s re a Gaulke, Reiner e Octa- tivo patrocinado pelo te-
àa sem conhecer o dís- -

S I t 3 2 cilio; Americano, Zico, tra-campeão da Liga Ja-
sabêzde derrota, apre; venceu o e e o por x (Bola) e Schwertner; raguâense de Desportos.
sentou-se ao público es- • Nutzi, Taranto, Samir, Segundo conseguimos
portivoJaraguaense, com Excesso de botinadas deram mar�em á paralisação (Dinho), Hamílton e Tu- apurar o C. A. Baependi
uma equípe de valores

Preliando emístoeamen- de campo. do Quadro gua- ção de destaque dentro
ribio. çonJB desde j� com a

nóvos, e um conjunto te na tarde de
.

domínsro
. .

t tri t d
' .

t'
' PALMEIRAS: Largura, solidariedade de quasi

em que todos primaram Ö' rarmrense, IS o aos rIO a ' o cenano espor IVO es- Oruz e Osmir; Décio, Oí- todas as equipes da 1a.
pela ígualdade de acões, na localidade de Nereu minutos da fase cornple- radual, e não será por rilo e Arão; Ferrugem, divisão de nossa entida-y namos [amistoso e' o têr mentar. Vencia ate' então culpa de _ mela ..I·<Ozl·a deJá o C. A. Baependi, que K

.

-
... 'lU Wanderlei, Daniel, Sa- de, estando pois o refe-

no domingo anterior ha- mo), Estrela x Seleto não o pelotão elvt-rubro pela indisciplinados que êsse dinha ê MischeI: rido festival fadado a .1-
. via perdido para o Ca- chegaram a concluir. a contagem de 3 x 2. Mais mesmo esporte, agora.pu- eançar grande êxito.
xias de 'Joinville pela partida, de vez que o jogo uma vez Ó públlce pagen- tunte .sem sombra de dú- PARTIDA PRELIMiNAR Adiantou-nos ainda a

contagem mínima no co-
violento empregado por te foi prejudicado. Urge vidas, se vê a par déssas Fazendo a partida pre- mesma fonte que naqQé

tejo realizado em Gua- diversos elementos das portanto a entidade local circustãncias, na eJllinên- liminar, preliaram os qua- la oportunidade a equipe
Armirim, apresentou-se duas equipes, deu margem tomar as devidas' provi- cip de relornar a estaca dros titulares do Acarai do Baependi, apresen ta
com a mesma "fibra", e

a desentendimentos e, con- dências, ,pois do contrário zéro.
e do Botafogo, vencendo rá ao público seu novo

disposição de luta que seql,1entemenle a retirada ���c:np�:'o ��::d��':��: OUTROS DETALHES ao final o Acarai por uniforme, sendo portanto
lhe 'valeu -a boa campa-· 14

x 2 mais um' atrativo,· aMra
h f· d expectadores de nossas Local - Ne.reU Ramos, Dad'os técnI'co do en- 't tn a no recem - In o. mUI os ou r,os que certa-
certame Catarinense da I

praças de esportes, pois campo do Estrela. contro: mente o público irá pre-
f. C. F. pÓdendo ofere- não mais se jus1ificam JUIZ.: Oswaldo Rocha. Marcadores: Zezo (4) senciar.
cer ao seu adversário de éssas constantes cenas de Renda: Cr$. 600,00. \

BlumeD'au, uni "volume" pugilato registradas úlli- Marcadores para o Es- ===�==================

de jogo d'e i"ual para
mél{llente em ÍlÕS$õs gra- ttelà: Dalmo· ,(2) e Mario

O
a

I F t· b I J aiigual, ultrapassando por
mados. Vamos praticar o I e para o Seillto. Miron e qua· V81 piOU 8 o' 'UVaßI'esporte na ver d a d e i r a Cáli.diversas vezes a espec- acepçã,o da palavra" ou Quadrös - ESTRELA:tativa geral, com uma ,

atuação de "gala", ter- caso contrario o futebol Nelson, Alcides e Mor-etti;
ininando () p'rélio com um

citadino ca,ilfá no comple- Getulio, Valerio e Renato;
empate de pela conta. -;;, �

to descrédito, advindo daí Dalmo;Nique, Mario, Cae-
gem minima, e numa aná- ��iI!!�" "I�I �I seus incalculáveis prejui- tano e Es:anislau.

lise geral das ações em

'

zos. Com grande luta e SELETO: Silvio, Cos-

campo, �olhendo um re.�
, inegáveis esforços ·conse· ta e Cálj; Alvarenga, Mi·

sultado que para a maio- guimos colocar o esporte ron e jaime; Ezio, Vieira,
ria dos "azursas" não jaraguáense numa posi- Lauro, EmiJio e N�lson.
chegou a satisfazer.

I ESmMAGO, FíGADO .f INTESTINOS'
Analizando o encontro, .

podemos dizer, que os Proporcionam bem�estar gerat
locai� . até a altura que facilitam a digestão, descon
�aranto pe�deu a pena-_ gestionam o fígado, regutari-
lIdade !DáxIma, que. se

as funções do �-
.

concretIzada, acusarIa a ' .

vantagem nQ marcador
de 2 x, O, sempre foram
superioresao adversário,
isto na. primeira face,

1 x 1 O resultadd final entre azurras e esmeraldinos - Partida
das mais movimentadas e.- resultado justo Taranto perdeu
uma 'penalidade máxima quando o marcador acusava 1 x O
para os locais Hamilton e Sadinha OfiJ marcadores
Arbitragem regular de Jorge Ersching - Na preliminar o

Acara! venceu o Botafogo Renda Outras Nötas

Dia 16 da Junh'o

Preliando �ábado a tarde levou a melhor por dois
no gramado do "Ginásio tentos a zero.
São Luiz", o Grêmio E.j. Na fase derradeira a
foi derrotado pela equipe equipe, do Grêmio se fir
do Ginásio por 3 x 2. Imou 1)0 gramado e cpm
, jogando o. Grêmio um grande esfôrço conseguiu
futeb61 sem conjunto na igualar· o marcador ein
primeira fase,· o Ginásio dois tenlos.

.

Mais tarde viria o gôl
de desempate da autoria
de Cigano, que chutando/
de f6ra da grande área,
enganou espetacularmente

Domingo último () Az os int�grantes do quadro ainda, como ilegítimo o O. arqueiro Slinghen.
de Ouro recepcionou a titular L. Marcatto e R. «goal» conquistado pelo. Os ioleadores. foram.:
guapa equipe do Ripa- Emmendoerfer,_por terem Az de Ouro 'por, inter- Mahnke ? , e. Clgan� •

pau, campeão da S. B. ápresentado no jogo com médio do ponta esquerda para o GII�aslO e Ar!lO�o
Rio Branco da cidade de:o Ripapau, eXCßS80 de E. Vitor S., pois que a 2 para as cores do Gremlo.
Curitiba. Após o cordial individualismo; 2°.

.

comissão de inquérito O GIN Á S 10 formou
encontro que finalizou Advertir .. o jogador E. chegou a conclusão q�e com: ,Osmar, Albert e
com uma ligeira vanta- Silva pela displicência a bola. r.alm.nt� haVIa Tonico; Volani, Mahnke
gem dos campeões, re- com que guardou o arco tomado ru�o o

dIferente e Be.o; Cigano, Pedrinho;solveu o �ipapau torcer na mesma p�r�ida, poi.8, d!L do arco, 6. -: CO!!- João Carlos, joão Vieira
p�lo C. A. B�ependí que fran.gos, os .VIsItantes Já sI_!lerar n�laB, as Inserl- e Pedro Paulo.
dIsputava amIstosamente haVIam comIdo no armo- çoes no quadro de fute-
com ,o Palmeiras, de ço; 3°. - Advertir, como bol, dos jogadores J. 0 GReMIO ESPORTI-

I Blumenau. E, ,tanta foi a faltoso primário, o joga- Narloch e W. C. Hertel, VC? jARAGUAENSE com:

I satisfação pelo brilhante dor W. Weege pelai cuja ausência, embora StlDghen, Udo e Angelo;
desempenho dos n(\S80S precárias condições fi-I não· influisse DO rendi- Amauri, Lourival e Valter;
'azes do futebol que o sicas com que se apre- mento técnico do «pos- Raul, Renato, Lolo, Mário
Az de Ouro. e o Ripapau, sentou em campo; 4°. - sante» qu�dro, permitiu e Arlindo.

'

resolveu dar um "show" Lamentar o chQque entre ao valoroso

RiPapau�..
.

.

de como também' são I o R. Emmendoerf�r e o aprelfmtar·le em campo

ca.
pazes

.

de movimentar representante das fôrças com maior

número
o de Vende-se

uma �ola. O resulta:do, aéreas; 5°. - Considerar, jogadores; 7°. - Perdoar .'

como era de se e8p�rar, ' ao

jogado.r. W. '.
Laufer Uma.gaita pianada

�pendeu para os VisItan- . pelo não comparecimen- 48 baIXOS.
tes, o que não foi do to, por encontrar-se no Tratar nesta ge-
agrado do DOSSO "caci- Lure seus males e poupe seu estudo dos mapas geo. rencia .

que mér"_ AS8�m, na últi- boin di�eiro comprando na gráficos e no, preparo de '

!Do q�arta feIra houve FARMACIA NOVA documentos de seu giro
=============!!

InquérIto sÔbre o resul- r turístico pelo velho con-
tado de 2 a 1 é, afim de de ROBERTO M. BOBST tinente.
qu.e a disciplina yolte .

a a que dispõe de maior sortimen. Dê-se ciência ao Con�
reInar t?mou a dlretO!l� lo na pràça e oIerece seus artj. selho Diretor do Ripapau,

Dói muito mais que a tortura

ao segulDte re,soluçao. 'gos à preços vaD�aj0sos por oficio,do julgamento ���::�â!e�:��re��ntura1: - Suspender por 15 �ua Mal. D�odoro 3 • Jaraguã realizado. Sala das S.s- ficou perdida tão cedo.
.

!!======================= dias, em jogos de futebol, �F�� sões. ,em 5/6/57. � HELIO C. TEIXEIRA

Hl!Dnll!eim�nlol no HZ DE DUlD

Estrêlàs e Lógri'mas
Mário Melo

Âo ve/bo amigo, Augusto Si,."io ,

o céu, quandO estrelado, me entristece,
porque as estrêlas trazem refletida,
a lembrança d'aquela minha \'ida
que no meu coração ainda floresce!

Pois cada estrêla, lá no céu contida.
cujo esplendor, os vales. embranquece;
inspira uma saudade que, então desce,
à minha alma já tão desiludida.

.

E depois? .. Vem o pranto dolorido ...
Descendo pelo rosto entristecido
lágrimas desta pobre criatu:ra.!

-

É por isso, que o céu mais, ofuscado,
faz o meu coração mais oonsolado
e não me dá tamanha desventura t .••

Jaraguá, do' Sul, 29/5/57.

TROVA
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Deutsehe Beilage des "Correio do Povo"
•

Kinäertaehmaag in Jaraguá do' Sul! 'Bf:::�N!�:�:D
. � Trotz angestrengtester For-

Wir sind gezwungen, im geringsten den geserz- Gesundheit durch MISS' schung in aller Welt wissen wir
den Venhaellfnlssen enge- Ikhen Vorschriften enr- brauch oder Missachtung bis h�ute �oc� nicht, was Rheu-

passt, der Bevoelkerung sprechen. Das allein tst der hygienischen Gesetze ma elgentlíeh IS� un� wodurch Vermitugo suave e de pronto
b k b d h

' .

NI' d
es verursacht wírd, Sind es Bak- eteitó Dispensa purgante e' dreta l'

e annt zu ge en ass eine Missac tung, ein ausgesetzt 1St. utz os SIO teríen die wir noch nicht ken- S V V Din unserem Munízip bis Verbrechen an der reffent- alle oberflaechlichen nen? 'Diese Vermutung' ist in
ERVE PARA Q ALQ ER I ADF., CONFOR.

jetzt U Fälle der gefürch- liehen Gesundheit, denn ôchrlne und Massnahmen; heeehstem Grade unwahrschein- ME o n. 1, 2, , e 4
,

teren Kínderlaehmung auf- der ßevoelkerung lnteres- nutzlos alle Flugschriften; Ji�h. l� manc�en Fällen aller- Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
getreten sind, we I c h e slerr es absolut nlcht nutzl?s alle Reden un� �I:��;r!��end?�ftl:�ffev�:s�:�kt�! Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

,IKrankheit erst Kinder dann welche Art Schweinezucht Parte.-Versammlungen mit Koerperstellen sitzen" rheuma-
remédios

auch Erwachsene befaellt. betrieben wird, sondern der grossen Schnauze; ausloesend; man spricht. dann Compre boje. mesmo uina l.OMBBIG�EIRA

IDer Krankheistkeim der uns interessiert an erster nutzlos alle Kommissionen' von ',Fokalinfektion". ,MIJfAlfCO� para o. seu tilhinho.
P I I d d h

..
'

hlí h Q.' II' I" II d 'Alle diese Fraren und Züsam- E d t d L b té
.

M'O iomie He tritt in en un auprsäc IC �r ute .

e nutz o" a e em ern.�ten menhaenge sind bis heute noch
um pro u o es a ora anos inancora

menschlichen K o e r p e r unsere Gesundheit, die Falle entsprechende Ruck- nicht eindeutig beantwortet. I. -,. J O I N V I L/ L E

gewoehnlich durch die Gesundheit unseres Nächs sichten, falls wir nicht in Bekannt und unbestritten in sei- ------�-------.--------=Atmungsorgane ein, seine ten, unserer Kinder t In Kuerze die Spitäler ueber- �er Wirkun� als Rheuma-Spezi- •
, Plazl'erung lleet in diesen Betracht waere ferner noch haeuft

.

sehen wollen mit flk�m aber Ist Togat Togal be-

.M I LHOES-... .. .íreit von den Schmerzen' foer-
und in den Verdauungsor- zu Ziehen ,dass unsere unschuldigen Kindern und dert die Heilung und bewirkt
ganen. In der Mehrzahl Stadt keine Kanalisation gleichgueltigen Erwachse- die Ausscheidung schaedlicher
weiss der voe dieser ge- besitzt, 'saemtllche hygie- nen die fuer die ôorglo- Krankhei1llstoffe.'Togal-Tabletten
fuerchteren Krankheit Be- nischen Regeln einfach sigkeit der Eltern der haben schon un�ezaehlte R�eu-

. '.' matikern selbst In hartnaeckigenfallene nichts weiter als, missachtet werden, und zustaendlgen Behoerden, Faellen schnelle und zuverlaes-
-ím Anfang, eine Erkael- heute dieselben primitiven fuen das ganze Leben sige Hilfe gebracht. Togai hat

tung oder Megen-ßesch- Lebensnormen im allge- buessen muessen t sich in 46 l:aendern der Wel�
werden,mit Fieber, speetere meinen herrschen wie Ano Es -hétsst handeln mit hervo�r.agen� bewaehrt. bo�

. .
' Arthrítís, Gicht und lschias, beiMuskel- Schmerzen, At- Tobak, zur Kolontelzelt t aller zur Gebote stehenden Hexenschuss Neuralgien Kopf-

mungsbeschwerden usw. Llnsere Vereinigungen, Energie dem hygienischen schmerzen 'und Erka�ltungs
Was uns in Jaraguá do unsere Obrigkeiten, unsere Gesetze Geltung zu ver- Krankheiten. Es ilt. unsch.aedlich

Sul, engeslehre dieser Munizipal- Kammer, sie schaffen, aufzuraeumen und gut bekoemmhch. Em tier-

dlí h
.

h
.

d Q. h
.

"II
such ueberzeugt - vertrauen

furchtbaren Epidemie be- muessen en IC energrsc mit en oc wemesta en auch Sie auf Togai! ""',i�,��
trifft, so muessen wir auf Stellung nehmen, rueck- und unhygienischen Zu- -" .......

die traurigen hygleníschen sichtslos jeder Wahlen- etaenden in verschiedenen
Zusteende hinweisen, denn Buhlerschaft, ,das Uebel Teilen unserer Stad't!
noch heutzutage erleben aller Uebel, und der Be- Diese Warnung erlassen
wir im Zentrum der

Stadt, völkerung eindeutig erklä-,
wir an die auígekleerren

das Vorhandensein von ren welchen schrecklichen Buerger von Iaregué do
Schweineställen die nicht Gefahr unsere oeffentliche Sul t

O ANJO PROTETOR DE SEVS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANenRA

Wir veröffentlichen hier- Buergerstelge in Corupé, Herr Pasqualini ersuchte I Kommission 'approbiert,
mit Auszuege der letzten und ersuchte den Herrn einen Sonder-Kredit von

d.
as einen Spezial.

Kred. itliFl
=========='i==============

Kammer-ôítzungen: in der Praefekten um sofortige 40 tausend C r uze i r o Iii. von Cr$ 1.092.229,20 zur

s: tz u n.g vom 21. Mai Massnahmen. Verlesen zwecks Herstellung der Verstaerkung des Budget L O C
.

A IS'wurden verschiedene und wurde darauf die Ueber- Strasse �no Bom, Corupá, 9-94-7 vorsieht. D i ese' .0 " .

wichtige Angelegenheiten schlagunsrechnung des beginnend von den' Laen- Approbierung geschah in
behandelt. Unter Anderem Monats Februar der Prae- dereien Hauff und Wende- zweiter und letzter Abstim- ,

.

wurde durch ,Vorschlag fektur, mit GUh:ichten der hoff. Anschlie�3end wurde I mungo ,Aniversárius: Fazem anos a menina Maria Salete.
des Kammerrates Herr José zustaendigen Kommission das Gutachten der Finanz-

.

' hoje as Bras. Alzira Pi- filha do sr. Paulo Leone.
Pasqualini beschlossen und einstimmiger Appro- colli Poleza, profosBora Dia 14 o sr. Domingos
dem Herrn Staatsgouver- bierung der Kammerraete. em Rio 'Molha; Alice Mon- Rech; a menina Norma
neur und dem H e r r n Laut Gesuch deI) Kammer- teiro, esposa do sr. Eva· Terezinha, filha do sr .

. Staatssekretaer de Ver- rates, Herr Durval Mar- Apotheke "8CbuIz" risto Monteiro; Wanda Alberto Sbardelatti e o

kehrswesen und' oeffentli- catto, wurde an der Em- Krammar, esposa do sr. sr. Alfredo Krause, ge-
cher,Bauten t�legraphi8ch presul ein ScI1rp.iben gé- JARAGUA. DO. SUL· Be,rnado Krammeri Maria rente da Empreza Sul
zu beglueckwuenschen, richtet, worin gebeten wird

.

Lenzi, esposa do sr ..Giar- Brasileira de Eletrieida-
angesichts der Wiederauf- dass die Elektrezitaets-

_ MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN" dini L. Lenzi; Marta Sa- de S. A., nesta cidade.
nahme des Strassen-Baues Gesellschaft mindestens 2 tIer; os jovens Antonio Dia 15 a srta. Marcia,
São Bento do Sul-Çorupá, Stunden vorher jede Strom ' Das Symbol der Rechtschaffenheit. des I Fortunato Angelo;, Osmar filha du sr. Mario Tava"
der nun, durch eine Privat- unterbrechung be k a n fi t Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie Nagel; a srta. Maria de res da Cunha Mello.
Firma durchgefuehrt wird. geben moechte, auf dass am besten zu den geringsfen� Preisen bedient.

.,
Lurdes Rosa. filha do sr. Na mesma data a srta.

/
Durch Antrag desselben sich die Industrien im

.

Julio Alves Rosa, funcio- Hella, filha' do sr. Henri-
Kammerrates wurde der allgemeinen beizeiten da· nário da RVPSC;· o sr. que' Fuck.
-Vorschlag angenommen, nach richten koennen und Oscar Nagel e Gesar F. A todos os ap'ivel'sa-
eine Gedaechtnismesse somit g:roessere Schaeden Piccinini. residente em riantei os cumpri�entos
zum 30°. Todestag des vermieden werden. Dr Fe.roando \A. ,Springmann ItajaL do "Correio do Povo".

,

verstorbenen Kamrr.errates S 28 M
"

• Amanhã o sr. Mathias C
Artur Müller verlesen zu

itzung vom .• ai Panstein; a srta. Carmen asamenlos: Realizaram-

lassen, weIChe Messe am In dieser Sitzung sprach Formado pela Faculdade de Cienoias Má- Zimmermann; a menina sedoont�m na sala. das
27. vergo Monats in der wiederum Herr Pasqualini dicas da Universidade do Distrito Federal .Terezinha, filha do sr.

au lenClas os seguIntes
KI'rche stattfand.- Ferner ueber den.un�oegl.ichen' João Weiller e o J'ovem dcas�menRt�s: Adlfredo Fre-ClilliAa MAAiea - Cirurg."o Geral - ,Partos ArlCO lcar o Zl'mke
erlaubte die Kammer den Zustand der - trassen in ".,..

Waldemar, filho do' sr. Y

H'
Herrn Praefekten, ein, Corupá, mit anschliessen- Consult6rio EI Résidêncla:. Rua Preso Epi- Ricardo Lemke. c_omh a �ta. o��ta bGo-
Gruodstuéck

.

fuer einen der Bitte an den Herrn tácio Pessôa n. 206 �ex're8idencia de dr. Dia 11 a sra. Valéria rliC e rno
I
en urg

Friedhof in Retorcida zu Praefekten ein,Gesuch zu Alvato Batalha). .

' Batalha, digna esposa do
com a srta. Pau I a

kaufen. Kammerrat, Herr richten persoenlich eine Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs. sr. Dr. Alyaro Batalha, Hornburg .

. Fidelis Wolf reichte' ein strenge Untersuchung in
"_, _II.• , ..... _ ... _ ... _ ... _, ._ ... _ ........ " competente clinico na ...:. Em São Paulo, con·

Anerkennungs·Gesuch ein der dortigen Intendantur
_ Atende chamados de dia e a' noite _

cidade do Rio de Janeiro; traiu matrimonio dia 6
fuer die glueckliche Am, vorzunehmen, weg,en an- . o sr. Augusto Schmidt, do corrente, com a srta.

tierung des Herrn João gebliche Nachlaessigkeil 11'::1"_'_'.11'_ ..- "_"'_"'_"'_"'."_I1'"':rli! industrial nesta cidade; Belkiss Mazzacatto, filha
Lúcio da Costa als stell- des zuständigen Beamten. If::::::::::::::::::::::::::::':::;::::::::::"'::::::::::::::::::::::.i:::....::::::::::::::::::::;r.::::::::::::::::::� a sra. Maria Tomaselli, do snr. Dtlcimo Mazza-
vertretender Praefekt, wel- Beschlossen wurde ferner :j "ii esposa sr. Inácio Toma-I cato, o jovem Waldir
cher Vorschlag einstimmig eine aus den Herren João ii 'lThTO>. �lQ)ll('IHI ][." lUfM � N�T ii selli e Waldir, filho do Siedschlag, filho do nos-

angenommen wurde. Lucio da Costa, Durv-al II JJJIJß .....,1ß 'L 8\ !V1L8U�!� H sr.RobertoRenato Funke, ISO particular amigo e

MarcaUo, Fidelis Wolf und ii MEDICO CIRURGIAO :: industrial em, Estrada assinante�",snr. EQ,genio
Kammerrat Herr José José Pasqualini bestehende II II Nova. Siedschlag, que por mui-

Pasqualini aeusserte sich Kommission zu ernennen, i.i.
Formado pelas Faculdades de Medicina das Vniver- ii I Dia 12 o sr. Walter toa anos residiu nesta

ueber den sehr schlechten die beauftragt ist einen.. sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre il Gosch, -industrial e dire- cidade.
Zustand der Strassen und Plan zur Bekrempfung der U H tor da firma de Calçado8 ' Ao jovem par e seus

Kinderlae�mung im Muni- ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ii G08ch Irmãos nêsta ci- dignos progenitores a8

zip auszuarbeiten, die ii CLINICA GERAL ii dade. Na mesma data a felicitações do "Correio
augenblicklich dieBevoel- ii LORga pratiea em Hospitais Europ'Ds li 'sra. Dna. Aurea Müller do Povo".
kerung in berechtigte Auf- ii I H Grubba, Oficial do Re- _

regung versetzt. (Darueb�r II Consultório e residência:' ii gistro Civil do 10. Dis-
berichten wir in einem II Tel. 244 ....;_ Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 trito da Comarca e es-
Sonder"- Artikel unserer II CdNSULTAS: posa do sr. Bernado
heutigen Ausgobe). Herr a Grubba Junior.
Nicolini reichte ein Gesuch ii �ela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas Dia 13 o sr. Antonio
ein auf dass der Herr li Peta tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas Hafermann; a sra. Hilda
Praefekt die Fertigstellung Iii da Silva, esposa do sr.
der Stral5se 'Itapocuzinho- i Atende chamados tambem à .Noite Leopoldo P. da Silva, in-
Ribeirão Grande anord'ne. �::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::-.:::::::::::::=::::::::::::::-j-- dustrial nesta cidade .e

. OE PESSOAS tbJ USADO COM
.. RESULTADO O PGPUW

OEPURATlVQ

ELIXIR 914
I SIfIUS lID Tue • IB8AiaS.
o ora...... Baoo. o Coraça...
�. os Pulma... a Pele
Produz Dores nos O..oe. lleum.
demo. CapeJta.'Qued. do Cabe
.. AReal.... Abortos.

Consultli o�
...... o popgla,depurativo

1?ERTUSSIN
Das weitlJekannte Mit t e I

gege.. Keuchbulten, Bronchial
Katarrh wie alle Affektionen
der Luftwege ist wieder ueberall
zu haben.

ELIXIR 914
..,_....' .. orpAlsmo. A.reda
... como ... Ilo6r. Aprovado ee

Il1O ..xlllar 1t0 tratamento da ,S I
Plus e REUMATISMO da mes-

.•• or••••• p�lo 0_ N S. P.MUNIZIPAL � KAMMER
Auszuege' der' letzten Sitzungen 'Verschiedenes

Com. e' 'Ind. Breithaupl S. A.

Precisa-se
Um ou unia auxiliar

de escritório com bastan
te prática, inutil apreseJi
tar-Re quem não estiver
habilitado.

Asthma
Wir werden darauf euf

merksam gemacht· dass
die Tabletten

"'Ewn"
der C. F. BOEHRINGER
& SgHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überalJ. erhaeltJich sind.

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
klseíros, Mací
eiras, Iabotica
beiras. etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
nlfetas,

'

Palmei
ras, ftc., etc.

..-

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopaldo Sei�el,

Çorupa
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OO.REIO DO POVO DOMINGO DIA 9·6-1951

COII. e Ind. Breithaupt S. A. :Ji::;i::::-=::::::::....:==::::.=::::::==:::=::::::::::::::::::==::::::::::::::::::.:::.:=:::=::.==:::�
Rr,ectsa-se 1'11 Empr, Sul'Brasileira de. Eletrecidade S.A.'

..:1.') :MArlRIZ: JOINVILLE
Um ou uma' auxiliar I ii ii

de escrit6rio com bastan- III' Para ä nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii
te prática, ínutíl apresen- ! Uma linha completa de 'maiores- nacienais 'e estrangeiros de alta e baixa li
tar-Re quem não estiver li _ rotação, para 220/380 V. "50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- , H
habilitado. II ,ÇAO --' Bombas p�ra uso doméstico e ti�s indústriais: ARTIGOS ELETRICOS li

II PARA O -!-AR. Sortimente compléto � variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LÖ- 'tli' OS, de ARANDELAS, MA�ERIAL ELETRICO em geral para. instalações de !!
fi luz e força de qualquer capacidade, Contadores OE a prazo.

. ii
II A nossa seção de instalações atenderá com presteza a qualquer pedido de ilII instalação. de luz e torça. ii
�:::==:::==================:::===::-.:-.':==�-==�======rr=

.E'D I T'A l:.
fllAneia - COlere.ial e Induslrial fiari�aldi lida.

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira; Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Oatarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital, com
o prázo de trinta (30) dias, virem ou dêle conhe
cimento tíverem, que por parte do ex-gerente da
.firma falída supra mencionada, sr. IRINEU PE
TERS, foi requerida a püblícação por edita], da
sentença que julgou extintas às obrigações da mes

ma, forma do Art. 137, paragrafo 6°., da atual lei
de Falência, cuja sentença é do têor seguinte:
"Vistos, etc... Atendendo a que a firma falída

, Comercial e Industríal Garibaldí Ltda.", pagou par-
. t9 das ISUIS dívidas, julgo extintas as respectivas
obrigações, no teôr do art. 135, inciso II, da lei
falimentar. Em consequência, declaro encerrada a

falência, por esta decisão, para que se produza os

legais e devidos efeitos. Oumpra-se o disposto no

artigo 137 parg. 6°. do citado estatuto falimentar.
"ex-lege". P.R.I. Jaraguá do Sul, 29 de junho de
1956. (a) Paulo Peregrino Ferreira. Juiz de Direito.
Para que chegue noticia ao conhecimento da todos
OB interessados, mandou o MM. Juiz, passar o pre
sente edital, que será afixado no lugar de costume,
e publicado no Díäríe da Justiça e ímprênsa local.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguä de Sul,
aos onze dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e.' cincoenta e sete. Eu, Amadeu Mahfud,
escrivão, o subscreví. (a) Paulo Peregrino Ferreira.
,ruiz de Direito.' Confére com o original, do que

. dou fé.

Torne o seu produto
conhecido anunciando no

"Correio do Povo'

(mensalistas) e não sim
ples operários. Para gau
dio dos Motoristas e

Tratoristas, a a b s u r d a
emenda, foi regeitada por
maioria esmagadora, pelos ,

demals Vereadores. Ainda
bem ...

Câmara Municipal
A Poliomielite e as providências dos Senhores Vereadores O aumento dos
Funcionários Municipais aprovado em la. dísoussão com emendas des Vereadores

. Fidélis Wolf, Francísco Modrock e Dorval Marcatto
Sob a, presidência do collnl, dlrlgtu á mesa, pe- transformar menselístas

Vereador Ioão Lucio da dido de informações ao em horísras, segundo ele
Costa, reuniram-se para Prdeiio Municipal, sôbre: gou, pera maior eficiência
mala uma Sessão da Cê- o Arame Farpado que

I do serviço... Se o serviço
mara Muntclpal, os se- eslava sendo vendido e não é eficiente, pera que
nhores Pídells Wolf, João distribuido pela Prefeitura existem FISCAIS Munici
Iosé : ßertolí, Martinho Municipal. Quer ele saber, 'pais? Alegou eínda, se

Hauck, Iosé Pasqualini, aonde foi adquirido o, rem os hortstas mals
Mario Nicolini, Francisco Arame Farpado, por qual] interessados no trabalho
Modrock, Augusto Silvio preço, qual o preço del e produzirem mals, mas ==========

Prodohel, Erich Bbfista e venda, e a quem está: esqueceu-se que se os
.Dorvel Mercano, . sendo vendido, ee por tratores ficarem parados
No início da sessão o meio. de requerimento ao: por avarias ou. !alt� de

presidente João Lucio da. �refeJfo ou vende pura e, peças (o que al!as. e �o
Costa deu ciência á casa sl!"ples por parle da Pre- mum) por um me� ínretro,
de seus entendimentos feitura. Vamos dg!lardar ai ou se os caminhões estão
'com o ônr. Prefeito Mu- resposte do Prefeito. em consêetos por dias e

nicipal sôbre a visito á O parecer da Comissão dlas, ficariam estes Tra
çorupá 60licitada, pelo de Finanças, Economia e to!istas. e Metortstee tam
vereador Pasqualini,'ass Im Orçamento, apresentado a bem parados sem ganh�r
como da Comissão sob casa, que altera os venci- o sustemo de sues famt
sua presidência nomeada mentos dos funcionários lias ... E, como seria feito
para junto a'o pode; Municipais foi aprovado pela Prefeitura o controle
Municipal e médicos da em

. primeira dlscussão, das horas, já que o servi
cidade, traçar normas de com emendas de autoria: ço.dos �ratoristas e .Mo

, combate a' Poliomielite. E dos Vereadores Fidelis tortstas e fora do penme-

1 l1l;I.·'.' de todos os entendimentos Wôlf Francisc.o Modrock rro urbano na maioria das
-

havidos chegou-se á con- e Do'rval Marcarto sendo vezes? Haveria alguma
..,

.

.

'... I clusão 'ser de imediata esta em parle cOD�ignada melhora nos serviços efe-
.� �.·••••••• .t'.·••·.i.:<'.·••·.J::' ••·."••·.J�.•..•..•..:w >a� ••••••••••"•••••:'. ••• J� ••••••••• .t•••�" sld d b

.

ruados ? Senhor Vereadorii ,... It. necessl a e-com ater-se a 'no parecer. ' ," oe; .

li ClfDiea de Olllos - OaJi"o�, -_ ���i�__�_ �a�ga!�, B falfa de Higiene em nossa
.
Na votação, que não fO.i Do�val Marcatto,. os Tr�-

g, DO .It ....11.
'

•• IIf'
- -"

B cid�de. E neste combate, por unanimidade () Snr. torls!�s e Motor.lstas" s!l0

�•
co .

•

:}
esta em primeira linha a Dorval Marcatto votou admItidos mediante ato

i MODBRNA B PRIMOR�SAMBNTB INST�LA�A _ i criação de .Porcos no pe-I contra o par-ec-er e projéto, ·oficial do Prefeif(} e lota-
: A melhor ap�relhada em Santa Catarma -: rimetro urbano da cidade. já que. a sua emenda, vi,-' dos no Quadro Unico do
fi Rua Abdon BatIsta (Defronte a "A ,NOTICIA" ß Foi lembrado' pelo v.e.r.ea., sava, transformar os Tra-i Municipi�, co.m vencimen.-(: '- j O I N V I L E -..:.. ,. B dor José Pasqualini, a toristas e Moforistas, de tos conSignados em Jel, ��_ilN "

\\:::..*••*••••�,.*.....•.)e �c.;.••.••••�:' ••••.. ·.·,:�·�··•• ,.··.··.. •.. .,:�tj exi�tênciG "dé _umd lei
..
que fUDcioD"ários nomeados e _

prOlbe a crlaçao de SUIDOS mensalIstas, em HORIS-

rr=:::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::=::::::-7-::::::===::::::, dentro.da cidade. Foram TAS, e não foi aceita. Bebl·das' Max'WI·lbelm S.A.' alvitradas' várias ideias, Francamente não enlende- -

Ili,1 Ir'·]P> trl\ § I@JBlE1rlElO) ===='1. ,II' dentre as quais a distri-' mos a emenda apresenta- Rua BeQjamin Constant DO. 594 - Jaraguá do Sul - Sla. Catarina
_

\UI lfi. __! buição de BOLETINS, da. Todos os funcionários
II fi pela Prefeitura Municipal, Municipais dos quadros, Assembléia Geral Extraordlt1ária
II RUA MAREOHAL DEODORO DA. FONSEOA, 158 II dando ,um prazo de 30 são nomeados e têm os Convocaqãofi J"ARAGUÁ DO SUL STA.. OATARINA 1! (trinta) dias, par� que to- seus vencimentos mensais,
ii' Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, ii dos os suinos criados no descriminados por lei e São convidados os senhores acion·istas a se
li combustível e acessórios. li perimetro urbano, (lesde no orçamento. O mesmo; reunirem em Assembléia Geral Extraordinária na séde
lf Lubrificação-carga de Baterias etc. II que as pocilgas não este- acontece com os Trato- social, da fitma "BEBIDAS MAX WILtlBLM S. A."
li ,i jam' na conformidade do ristas e Motoristas. Tais à rua Bénjamin Constant nO. 594 em Jaraguá do Sul
II CONSÊRTO"":' RBPORMA B RBTIPICAÇÃO OB AUTO- n C6digo de Construções, funcionários não são sim- neste Estado, àa 14 hor(Js' do dia 25 de junho d�
II MÓVBL B CAMINHÃO. li seiam 'transferidos para a pies operários, que per-: 1951, para deliberarem sobre a seguinte
II

.

_ II zona rural· Vamos espe�àr cebem seus_vencimentos
.

ORDEM DO DIA
.

II SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO ii

I
o� Boletms e a açao. por h?ra. Sao nomeados

"1.°.) Aumento de Capl·tal.!! fi Amda bem... e efetivos. No entretanto,
'6::::::::.::::::::=:::;===::::::=:-.:==::::::=::::::=::::::::::::�' O vereador M�rio Ni- queria, o .snr. Marcatto, 2°.)' Reforma dos Estatutos.

30.) Assuntos de interesse social.

Jaràguá do Sul, 4 de Junho de 1951.
Mal Wilhelm - Diretor-Presidente
lelson Urlessen - Diretor-Comercial
f�uardo Francisco Wilbelm - Diretor Técnico

-'!
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� J! Dr. Franci��=!_:io Piccione
!i � ii Çirur�ia Geral de adultos e criançab Clí--

. '.;:1' ,III - mMcaléG�ral - Partos - Operações -
. "

o stia8 de Senhoras e, Homens.illl Perfeito nos mínimos detalhes,' o DKW for c()n�truido n Especialista em doenças de crianças
I Fósforo, CálCio, Arseniato. II dentro das exig�ncias de nos��s condições geofisicas. II Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
e Vanadato de só ó i o, ., .. (Clara HruBchka), das 9' as 12 hs. HOSPITAL

" !i Um. carro rápido e de fácil manejo no tráfego, II JESUS DE NAZARÉ das 15 8S 18 hs.Tônico'd�s convalescentes iii! resistente estrada. II, COR,upA - 8AN�A CArARINA
Tônico dos desnutridos ii seguro e. na

II

�:�::!���:.::-�::; !I·II Ern ExposiQão e �. Venda nos I1II r.;�""�:S;ii-';;.=1,11que Criam, Crianças ra- R d d At' d II
.iII even e ores U orlza os

II II - JARAGUÁ DO SUL _ 'III��;��:�ö r:�:�i':. �r;�: II TR I N KS & C IA IIII li
nismO cort\ o .1;'1,1 -.

fi'iI illl,
Medicamentos e Perfumarias I:!:.I..�:Simbolo de Honestidade

Sa·>nllenll iii Rua 15 de Novembro, 623 Caixa Postal, 23
II II Confianoa e Presteza

'

IIII ,�J O I N V I L L E
II 1,1 A que melhor lhe atende ii

, ::' . I e pelos menores preços ii..-.-,------.. �::=======:::::::::===========:::======:::=:::==::::::::::======:::=:::::===J) \\::::::=:::=====----.-..:.__..._.:.._..:__......, .....__�_...jJ--_._--_.-..._--�-_......._....,...

Jaraguâ do Sul, u de abril de 19,57.
, O Escrivão - AMADEU MAHFUD

Dr. Murillo Barrato da Azavado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul
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� uD fngl!ohl!iro milí1l!lnMúsica
(CoDtinuação da la. página)

Concrettsou-se em Ja- DE CULTURA ARTISTI· lançando pare salvar seu externemos ao eurer, os

raguá do Sul antiga as- CA" se encarregará de próprio inimigo mortal, o nossos agradecimentos e

píração de' um grupo de dar um maior impulso à dr. Licínio Leveno, Au- o cumprimentamos efusl
músícos e entusiastas nossa vida cultural, ora gusto ôylvío dispõe de vamente' pelo sucesso que o
das Belas Artes" com a com 'a pröpría orquestra, um fôlego épico e escreve Romance vem despertando
fundação de uma sooíe- ora com orquestras e um estflo realista expres nos clrculos das letras
dade musical e teatral, g�Up08 teatrais de outras slvo. Do ponto de vlsta Carermensee, já que a
sob o nome de "SOCIE- CIdades.

.. literá�io, tem o livro plena edição está quasi esgo-
DADE' DE CULTURA O segundo' objetivo é autoridade de ser, ne tada.

'

ARTIS1'ICA". o ensino da música por descrição realística de uma Aos Intereesedos na
Esta sociedade, legal- uma escola de música, situação moral e social, aquisição do romance, in

mente constituida".à c�ntratando .
professores seus costumes corrompi- dlcamos o endereço da

ex�mplo de outras .Já afIm. de Ieeíoná-Ia. São dos, enuncíedor que é de Editôra - Edições Colon
etclstentes em vá�Ias rela�Ivamente I PQUCOS os um gênero humano pes- Celxa Postal nO. 317 -

�Idades tem. como �ma- mÚSICOS entre.nós, não sageiro." I Iolnvllle: , "

lId!1d� os dOIS seguíates por f�lta de Interesse, -X-,' OS nossos perebene ao

objetívos ., mas SIPl, por falta de N. da R. - É-nos eu- novel escritor Augusto
.
A) :- Incrementar 'e meios.' Esta afirmação é mamente setlsfetôrlo re- Sylvio, fazendo votos pera

•
dífundír' o gosto pelas comprovada pelo fato de gistrar a vitoriosa extrela que outras öbras deste
artes.musical e teatral conta!m!>s entre nós mui. como romancista, do lor- porte dê ás letras Carerí-
no seio da .nossa popu- t�s ptanístas e alunos de balista Augusto ôylvto. O nenses.

'

lação. plano e acordeon, e isto livro óra editado em fino
B) rr:» Possibilitar e porque há quem os en- papel buííon cepa em

--------

facilitar o, aprendizado s.infl. No entretanto, vío- tricomia, em Óptima

apre-�.,
-

d�stas artes em nossa 11100, .
cello, ,flauta e ou- senração, é, um testemunho

V de
I

CIdade.
,

tros Instrumentos de cor- da capacidade de seu en e-se
O povo jaraguaense das e sopro, ninguém os autor. O interessante é ,....

gosta de bôa música, de ensina, apesar de existi. ressaltar-mos que Augusto Uma. gaita planada
de boas peças teatrais. rem muitos que deseja- Sylvio, lançou mão das 4� .. balxos. ,

Nota-se e�!e gosto !lai riam aprender. paregens de Jaraguá do I Tratar ,Jl�8,t� ge-
raras ocesíões 41iS nortes . A "SOGIEDADE DE Sul, para fundo de . seu rencia ..

de arte apresentadas em CULTURA ARTISTICA" romance. O professor �oc==========='='!!

nossas sociedades reere- naturalmente não se Adolfo Soethe de Curitiba
ativas ou concertos sa- manterá apenas com o no preféclo, traça com �
oros, De longe vem as- grupo de fundado.res. É fulgor de sua pena brl
sisti-los,mesmo com gran- necessário o apoio de Ihanre d personalidade de
des sa?rificios. . o�tros sóci�s que ajuda- Augusto Sylvio.- Fomos
InfelIzmente até hOle rao a man�e·la para que brindados com um exem

foram poucas estas.oca- possa levar avante os pIar do Romance pelo que
siõâs. A "SOCIEDADE seus objetivos.

MAGROS.

FRACOS

VANAO'IOLt;=:::.:::::::=::::::,::::::::::::::::::::::::;:::::::::::=::::;::::===::::::::::::::::::::::,_\
:: ' ii

li OS \ MELHORES r II
II 'ii I

Tornamos público dei
II Tapetes para a-utomoveis ,1'1' que é proibido éapar nos t indicado

•
Y DOB C&8Ol de

II Plastl·C'OS para estofamentos
ii terrenos de n088as pro- fiaqueza. paU·

ii ;� priedades, situados em d_, magreza e

II Baterias Ford, que duram mais li Francisco /de Paula, sem rut� aua f6r'
II !,'li o nosso consentimento muI!!. e D tr Illll
ii Pneus _ Brasil, General, 'Pirelli (Art. 1°., § 2°. Código de

'

Vanadaio de
fi It Caça). ,

.

.

86dio, Licitill&, Glicerof08fBtOl,
� /

f'ii 'TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS I J.araguá do Sul, 29 de Pepatna. Doa d" Cola. etc. de

II,' .

,
- I' MaIO de 1957.-' ação pronta e eficaz DOB calltlll

II PARA AUTOMOVEIS e OAMINaOES li Dscar C. o, 'Iagel de fraqueza e neuraatenias. Vana-

U II Alfredo Meyer diöl 6 indicado para hOlllena, mu-
• I Leo."ld Mich I Iherea e crianças, aendo aua f6r·

II ••IE. a el ' II HUlou.rael e
mula liceDciada pela aalide'Pu-

h Caixa Postal, 19 Fone, 299 II Emllió Weldl blica. "

ii JARAGUÁ DO SUL li , ---"".- .. - .. "-- -- .. -- .. " -.-- ",, .. -." .. "."- "- " .. ,, ,, --- .

II· EI
\
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AVISO

Dr. Waldemiro ,Mazurechen
CASA. DE 8..&UDE

�ua ·Pi'elidente Epitácio Pesôas Ne. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico � cirurgia de adulto� e crianças
- Parto:" Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

'COITRA CASPA,
fli JJaS CI·

, IUOS f DEMAIS

'.'
InCçOES aD ,.

» lIIIR8 EIBfLUlO.
,

"
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, �

,,:>�:

1"'::
'" 11
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TCNICO CAPILAR'

FOR EX(fLÊNC�J

À 'PEDIDO

Uma Assambléia qua não 'sa raalizou
Por maís de uma vez tivemos oportunidade

'de di�er por esta coluna que Jaraguá do Sul é' a
cidade dos casos raros. E desta vez o foi com
quem justamente não devía ser, pois, em se tra
tando . do chefe do executivo municipal, devia de
conhecer e respeitar o que há de màís sagrado

'", nas instituições que é a sua estrutura admínístra
tiva. Só depois que apontou o oitavo caso de po
liomielite é que se deu ao luxo de meditar sôbre
tão grave problema e de eneoutrar uma Associa
ção que tinha àquela finalidade, que no julgar
dele não mais tinha .vida, embora abnegadas ee
nhoras de nossa SOCIedade batessem de pórta. em
porta para poder continuar as obras do Posto de
Puericultura. Dos -auxílíos destacados no orça
mento municipal sömente o de 1955 foi recebido,
quando ainda se encontravá à testa do governo
municipal o saudoso diretor . deste jornal. Assim,
foi divulgado um edital para uma assembléia ge
ral que tinha por finalidáde a eleição de uma
nova diretoria que deveria realizar-se no dia 6 do
corrente, às 15 horas no Forum local. Não sábe-'
mos porque, entretanto, já no dia anterior o sr.
Prefeito procurava os diversos, membros da díre
toria para lhes fazer saber que não havia neces
sidade de fazer ã nova eleição, pois que, a atual

,

diretoria poderia bem terminar o SElU mandato,
,
embora já não se realizassem eleições ha maís
de dois anos, coisa que sí estranha não éra da
conta sinio dos próprios associados, poucos, mas
sinceros e trabalhadores. Apesar da encenação
junto dos membros da diretoria, e repetimos que
motivos ponderosos assím o obrigaram, a 'assem
bléia geral tinha 'que ser rea1iza�a. Na hora aprà
zada as associadas tomaram os seus lugares, e�
trauhando naturalmente que o sr. Prefeito, inclu
sive cönvídava pessõas estranhas ao quadro so
cial � tomar parte ne mêsa. A explicação inicial
muito justa e nrõprte teria tido o seu exato va

lêr, sí, em seguida não tomasse a inici�tiva. de
voltar à carga para pedir a suspensão das elei
ções previstes. A reação das associadas em dia
com a tesouraria não. se fez esperar e estabele
ceu-stl, então, a confusão,

'

muito justa por sinal.
,.,

Não estavam as associadas ali' para obede'Cer a

quem nã,) tin)la competência e, si a ordem do dia
mandava expressamente realiz�r eleições, não'

I podia
o sr. Prefeito à seu módo entender diferen

temente. O tumulto estabele'ceu·se e, sómente após
a retirada do sr. Prefeito da presi?ência é que
voltou- a ,serenidade no ambiente, graças aos es

forços e' apelos da vice-presidente; sra. Erna Brei.
thaupt. A assembléia em ambiente tão acalorado,
de fáto, não podia realizar-se e sómente o sr.

Prefeito saberá dizer· "plJrque" não devia ter lu
gar uma assembléia préviamente convocada. La
mentamos tão sómente que tenha usado do nome
de uma respeitável senhora, que de fórma nenhu
ma teve culpa a não ser a bôa fé que passou a
ser a maior vitima de mais um caso raro em Ja
raguá do Sul.

E nós que já conhecemos as manhas, os leico
lesco etc. e tal, ignorávamos qúe usasse e abu
saSAe inclusive dos próprios amigos para conse

guir o seus objetivos.

!�} ,I I �.!!I!!lI_ll!IEi1! ==11. L ilIIE!:lIIIII.

IIFebres'
(Sezõe�, M,alárlas, I' ImpaludIsmo

, Maleitas, Tremedeira
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM"-

---
"Capsulas Antisesonicas II I Minancora"

I
Em Todas �s Boas Farmácias

� �m produto dos

L,
aboratórios

,MIN�NCORA I- Joinville - Sta. Catar�na -

iw I h ii I.I·-"=r ·rnn;_II!!11Eiili,
.

'

�=================a,
PA R A F E R IDA 5.1
E C Z E MAS,
JNFLAMACCES,, .

CQ'CEIRAS,
F R I 'E J R AS,
e,SPI N HAS, ETC.,

/'

Lavando COrT1 Sabão (Darca Registrada)

Virgem Especialidade
� .:.. da (U. WEIllEt lIN.IJl1[JSlllUAlL - JounviUe S",ßÃ��:RCt.1"

I " �It f econo,rpisa-ae tempo e dinheiro. ESPECIALIDADE ( I' ,

LI==�� ��==���-===��I,
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