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Si ' não' fores Eleitor não serás '·$ladão
Procura qualificar-ta Eleitor. a quanto antas•. para sarviras ao tlU Partido 8 a Pá 'i-". livras

Talvez sejam elas insig
nificantes para muitos;
iDas o certo é que são
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proferidas do fundo do necessário que cada ele- tino que todos aspiram -
meu coração. Quizera ce- enro orgânico tenha a a felicidade!
lar; mas o entusiasmo se sua atração. É por esta razão que Caminhão versus Auto-Motriz Um
sobrepõe neste dta em que Entre os homens, esta hoje Povo e Govêrno se morto e vários feridos em estado grave
comemoramos festívamen- atração consiste, no amor reune aquí em verdadeira .

-,

re o "Dia do Colono". ao semelhante, impirado harmonia fraternal. Cerca de 18 horas do do senhor Geraldo Voelz, no

, nos princípios da igual- A fraternidade _ Essa dia 3 pr6ximo passado, cemitério municipal:
Meus Senhores: É den- dade e da soltdarledade. virtude que dignifica a oorreu célere pela cidade Respei�veis autoridades

tro das leis da fraternída a dolorosa notícia da que
Eclesiásticas ,e Civis, enlutada

Os desatinos e as ín- personalldede e que a leva . familia, senhores e senhoras
de humana que defende-.. _ . muitas vêzes a perpetuar a Auto-MotrIz da RVPSC e de modo especial, presados
mos os tnterêsses comuns.. Justiças sao com,:tldos além da morte no bronze depois de sua partida ue desportistas.'

pela falta
_

de frate�D1dade das esrérues, é a chave Jaraguä, oom destino à Eis que o cruél destino nos
São também os deveres humana, sao co�etl.dos na da harmonia e do pro- Corupá, apanhou em ple- reune em torno deste buraco"

fraternais Que obrigam a desenfreada c.arte,lra. de gresso, e' a 'chave dto felí- oa linha numa das pas-
onde deixaremos para sempre,

falarmos a mesma língua h I ..' ,
,

. ' o corpo deste que foi" além
, emp�n os parneu ares ��- 'cidade geral porque abre sagens de nível exísten- de pai carinhoso, mando ex-

a termos os mesmos pulslOnada_ pelo ��uderlo todos os corações; tes na Estrada Jaraguâ- tremoso e filho amantíssimo,obletívos e seguirmos a dos coraço�s pe!Flfl�a�os. Jaraguaenses! Poi uma Nereu Ramos, um oami· foi entre nós, um bom colega.
mesma tradição para Como, _16glca, lDeyuavel, personagem dotada dessa nh.�o Ida. Prefe. itura Mu- grumanvdeerddaedsepiror0tisatami.go e um

constltutrmos O Município, todos esses desatínos d· d
o Estado e a Pátria. ôe tô ..•.

e virtude que o tornara moipar, esmnn o ,com- S.eu terno e-ateíçoado cora-ôdas esses rníusnçae digoa da nossa comuní- ple.t,amente o veículo, ção, sempre tão afeiçoadofaltar, no entanto, o cum - ofuscam com d f d filh
tonalt

o nuvens ,e dade o saudoso sr, Artur arm o gravemente' a para com seus ' os, sua

prlmenro dessa leí da fra- donahdades negras o. ceu Mu
..

ller quo, aClJ'ora talvez, Gerhard Woelz mais oo- esposa e seus parentes, nunca
rernldade que tem por P d Hg'" õ h·d· 'G h deíxou de dedicar a seus

b Da, ez e a ar�oDla. LI entremeia as geraniáceas n em o por er ard colegas o melhor do seu afetoese a' ivina Lei do amor o ceu da h�rmoDla ofus- do jardim celeste! Kuchembecher, 9swaldo e de sua caridade fraternal.
ao próximo, não poderá cado, anuncie tempestade, '

. Brotzke e Henrique Pa- Desportista de coração bem
existir êsse concêrro de anuncia a desintegração Ne:.s� oporninídade, pe- reira de Miranda, e com formado, nunca deiXou de
dependências hermonlo- de uma integridade, amm- ço vema pa�a expressar. escorriaçõe$leves Alfredo batalhar em pról do esporte
sas, não ooderé existir· d

-

d 065 meus senumearos pela . sadio; do esporte verdadeiro
,.... era a esrrníção a Pátria, di _ '. . Neitzel, Arthur Kanzler, e sem vicios, daquele e.sportepr_?p,nament! Estado nem

,

,. ,.' f lia deste, que a!nda vive José Pamplona e Elias que ·traz à 'alma do homem a
P�at�I�, ,senao complexas ôe a. P��la exige de em nossos c�>ra�oes num,d Ranke:' ,

. alegria verdadeíra, pura e sã,
dlvtsões de terrasJ, Não, cada CJ��a():. -a grande demonstr.aç60 'lnsofi$ma�: '0 'cánih1líãö t1ra mrigi.. do eapQ$'-'..y'ue traz eilfim
Pátria não é apenas área �esPons�blhdade' de c.óad.. vel de consideração e de do por Henriq'ue Pereira

prazer a nossa existência.

te�ritorial, mas uma inre· I Juvar mutuament.e os s,:us �audade a quem tan.o se .de Miranda sendo ue ta�:t�:r��::�,����::
grldade composta de ele- se":Ielhantes, eXIge. �ulr� Interessou por esta ter!�; 08 ��mais 'S8 enconi'ra- vel pelo bem do nosso esporte,
mento� humanos que oc�- r_nals dos que. os dJrl.�em, a quem!. obtenalo o 'apoIo vam na cabine e aI uns

não é preciso, para prová-lo,
pam, SIm, uma certa fraçao aque}es a .re�ponsablhda- do governo empreendedor na carrocerie e no

g
mo.

nada,mais dizer, do que sim·

do. Planeta .. B p.ara qu� d� e muluphcada tantas de V. Bxci�. Irineu Born- mento vinha' carregado ������:is�i:��as�te���:
haja uma mtegrldé;lde, e vezes quanto forem �s �iI}lsen, realIzou entre sua.s de saibro e dirigia. se mente, trabalhando par! quedegraus de sua evoluçao murr.eras obras benemérl-

ara a cid�de ° Torneio Inicio de domingo---"-------,----------------
no cenário do seu Muni- tas êste Posto de Auxílio p

Na"
. ··d d' d

passado, se realizasse" mal·

cípio do seu B t d L 'd J
.. prOXIml a es e grado Q mau tempo em 11m

"
'.

s a o ou ao avra. or' araguaense. uma lia. passagens de ambieme mais 'Propício p&ãda sua PatrJa. É por J'SSQ me�mo que nÍVel, não 'percebendo a tal, ooncorrendo assim para
Meus' Senhores: Todos

o

�avt,
ador dessa tetra,

I
vinda da Auto-Motriz, o

° nosso bem, senhores des-
aquI � reune cada ano . . . . . portistas. '

n6s sabemos quanto DOS d d'
motorIsta dIrIgIU o veI-, Portanto senhores eis ai

alegra vendo que nossos p�ra emonstrar, sem .u· culo para os trilhos, de um homeni que se e�forçav'a
Sob O pretexto de salvaguardar 08 interêsses dirigent�s são homens VIdas, s.e� .0 beneplacuo tal maneira que a Auto- pelo nosso bem, e nesse seu

nacionais, a imprensa brasileira, com honrosas ve- abalizados e cônsci-os; que
do oflclahsmo, o seu Motriz veio apanhar o etinsfhorço, sacrificou êle o que

Ih apreço, gratidão e fé C
.

h- h
. e. de mais caro, de mats

zes discordantes, mantem, atualmente, uma cam- 05 que esco emos para àqueles que não s6 fize-
amm ao em.c 810 e na precio.so. a sua própria vida.

panha sistemáti� em defesa da iniciativa privada, nossos Guias, cumprem a
ram para êles mas tarn- altcura da .CabIDe. Oh, quem diria, que sábado,

como se esta, premida por leis esdrúxulas, estio sua elevada missão, le- '
, om o Impacto,08 que apozoalmoço,quandoG�raldo

vesse conden�da irremediávelmente ao desapare- vando a comuna ao de�- (Cont. na ú/time págine) estavam na carrocerie ao sair de casa, contente por·
cimento. joram arremessados à que ia, pre�tar a nós um

Tudo, porém, como, de outras vêzes, não pas. distância e aqueles. que r:::: fl��f:b��, :as�r:���:
sa de pantomima. De ensaio para impressionar Ad 0110 B ru c'h s� encontravam no IDte- ° último 4deus que lhes dirià
os espíritos IDfnos avisados e os de excessiva boa

'

rlor da cabine, sofreram que nunca mais aquele bon�
fé, dos quais o inferno anda cheio.

'

. gravissimas ferimentos. doso pai haveria de acariciar

O que se tem em mira não é propiciar maio. Repercutiu dolorosa- insentivador, tendo sido Transportados OB feri- ���::�r ,ue era aq�le o

res vantagens e segurança à iniciativa privada, me:t;lt� na c.ida�e a o ata,?-de coberto pela dos para o Hospital S. Jo· va sobre su:r:�p�::. Q���
ao capital nacional ou forâneo que, de resto, sem-

BotIcla do faleCimento do Bandeira do Baependi. sé, GERHARD WOELZ, de nós, meus colegas, haveria
pre desfrutaram, como desfrutam, de ampla liber- S�r.AdolfoBru�h,comer. Grande maça de povo, não resistindo a gra'd-' de supor que era aquele o

dade no país; tôda eSsa cortina de fumaça visa Clante dos mais conhe� onde se destacavam as dade dos ferimentos veio úl�o lHa que o tinhamos

apenas alterar 8. atual legislação brasileira para c�dos � cOIp. u� yastis- mais gra<las personali- à f�lecer, na manhã de, eno ecitI':e Agua Verde ue

que os trustes - ávidos de lucros fáceis e fabulosos Slmo �Irculo de relaçõe.s, dades públicas da cidade, d0!llingo, sendo que os tinha na pessõa do s'eJior
._ possam partioipàr da exploração do nossso petró- ocorrido �s 3,40 do dia acompanhou o féretro dOIS outros feridos ainda Geraldo Voelz; um colabora·

leo com vistas naturalmente às demais riquezas
2 prÓ;fimo passado. até o Cemitério Evan- se encontram naquele bda°tar'lhdeaCriadim·dO lê um fundOS que

, " O exti t d
.

d él' d' f'
A • pe a sua dação

do sobsoluto brasileiro. Esta é a verdade, ou melhor, n ,0, •
epols � e, g ,

ICO on e 01 o corpo nosocomlO. tendo ainda °mesmo exercido'
parte dela. � gráve. e!lfermldade, nao enhumado. • A Policia compareceu por long<? tempo a função dá

O resto o leitor interessado encontrará em A I
subexIstmdo ao trata· Na necr6pole, fez uso ao local, sendo aberto vice-pres.ldente e ainda a triste

Guerra Secreta Pelo Petróleo de Anton Zischka· mento, sofreu um colapso da palavra o Presidente inquérito. oc�:ncl�pela qual foI êle,

em A Sexta Potência (Homens e nações, em lut� card�a�o, que o tir,!u.�o do C!ube Atlético Bae- Aos funerais· de Ger- ��10 �e�:Xo :�:n����:��
pelo petróleo), de Emil Rasche, edições Melhora- convIvI? de. iua fa�lha pendI, presta�do hOf!le. hard Woelz, compareceu deiXar �e prestar·lhe dignas
mentos; Sangue e Petróleo, de Francisco Ftola _

e do� mumeros amigos nagem ao SÓCIO f�lecldo gr�nde �assa, popular,
e comOVIdas homenagens, nem

Livraria Martiill; Editôra .. S. Paulo· Que, sabe você que. tInha, dadQ aos ma- Tambem a SocIetiade pOlS o extmto era pessôa ��ar �e externar sua pro

sôbre Petróleo, de GoÍuÜn da, Fonseca-Livraria ravIlhosos.dotes morais, Esportiva e Recreativa relacionada, principal- trist: ocg:rê:cia�i��;� trfs�l�
São José - Rio _ 5a. edição e nO' admirável, patriótico que possUia. Progreslilo prestou home- �ente �os meios espor- za, essas, melhor traduzid:s
e corajoso livro de Lourival Coutinho e Joel Sil- :Adolfo Bruch, sempre nagem P?stuma. a Adolfo tlVOS hgad<?s ao Agua pelas lágrimas que vemos nos

veira - O P�tróleo do Brasil, com o substitulo fOlJ!m elemento dos mais Bruch, seu SÓCIO funda- Verde Futebol Clube. ���:sd� catabum dos compo-

Traição e Vitória da Livraria Editôra Coelho Bran- destacados nas ostes par- dor, com o seu pavilhã.o Atlétas do Agua Verde duzidas �:a e,p:�lh�r tra-

co _ Rua da Qu,it�nda 9 - Rio de Jane_iro - 1957. tidários da DDN, sendo tarjado de luto. compareceram ao funeral que irão dar, 'estou ce�gar�,
, ,

-,X- mesmo membro do Di- C
.

d
' com' suas jaquetas em seus filhos, lançados 'tão

Afranio Peixoto nas suas Parábolas nos diz retório Mnnicipal. semo;::I�eveO ,e�o�d��� luto; atrozmente a orfandade.
.

que "Não se mede � riqueza pelo que'a gente Ardoroso e intransigen. Bruch, um de seus gran-
À familia enlutada os Oh, geraldo, aqui vai o

tem,. senão J?elo que falta à gente ... Quan�o mais t� torcedor e, velho só· des amigos, vem expres- pesa�es do "Correio do ����po=�s�df��o�::d���
ambIção mais pa,bre.... Se falta tanto... E como CIO do ClubeAtlético Bae- sar 'á familia enlutada, Povo, . lugar bem altp lá no ceu para
a fome. De.- comer não é fartura. Fartura é não pendi, foi carregado por composta .de sua esposa Transcrevemos a seguir o

de lá velares por teus' ,fühi·
desejar, não ter apetite. Quem tem fome é mais atlétas, até sua ultima Dona Gertrudes R. Bruch discurso pronunciado pelo

nhos e por nós que cho!-,ando
pobre... mais precisa de·comer... Comer até morada, que nele tinha e de seu filho Roli, fen- secretário do Agua Verde �a��\d�!�ó�:lUIO, te sau-

.

fartar, até deixar ..." um verdadeiro .amigo e tidas condolências.
senhor Osório José Schreiner: .

por ocasião do sepultamento Adeus ...

,

Por ocasião das festi
vidades do Dia do -Colo
no, levadas a efeito, dia
28 próximo passado, fez
uso da palavra o jovem
Darci Mello, que com mui
ta propriedade eloquencta
pronunciou o discurso
abaixo publicado.

GRAVE
DESASTRE

Palavras do Professor Darci' Mello,
por ocasião das festividades do, DIA DO COLONO

Excelentísstmas Autori
dades Bstaduais e Muni-
cipais.
Povo de Jaraguá I

Não somente como sim
ples protessor de um re

canto dêsre Município,
empenhado no cumprímen
to do modesto dever de
lecionar numa escollnha
primária, ..Ela .responsablll
dade' de implantar no espí
rito da criança a desabro
char, a sõlída base de um

brasileiro do futuro digno
de Deus, da Pátria e da
Humanídede; mas também
como admirador dos que
defendem os interêsses da
c9lelividade· 'e 'dos que
labutam na lavoura de sol
a sol, eis-me àqui vara
vos Iributtlr essas pala
vras de Fé.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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HOJE. -grandioso 'Torneio Juvenil no gramado da Rua Abdon Batista.
com início às 14 horas, em disputa de um.a linda raça, oferecida pelà Cia. Antarctica
Futebol .Juvenil

.---.., Seu lar também merece o melhor l . �

REFRIGERA�OR'KElVIN'ATOR
Vitória da A. A. Portug�esa

Colabore,q60 de ".D.

Te\'G como palco do
mingo último o gramado
do Ginásio São Luiz para

,
a disputa de um ínteres
saute torneio que brindou
o bom público

que ali o eompa-
,

.

reC9U, pois estariam em

disputa tres grandas clu
bes do futebol Jaragua
ense no quais são - A. A.
Portuguesa - C. A. Bae
pendi e Ginasio São Luiz.
Como primeiro jogo es

tiveram em ação as equi
pes da A. A. Portuguesa . E veio. a partida final
e do Ginásio São Luiz. deste torneio entre as e-
A' partida que foi das quipes . do Baependi e do

mais movimentadas ter· Ginásio São Luiz. O Bae
minou sem vencedor pois pendi que desde os pri
o placar acusava o mar- meiros minutos da .porfia
cador de um tento a um. era a melhor equipe den
pois na verdade foi um tro do gramado, pois lo
empate justo vísto o em-. go de saída os seus es

penho das duas equipes torços foram coroados de
dentro do campo. O goals exíto, para Márcio mar
da partida foram' eçnsí- car o primeiro e o único
gnados por intermédio tendo da partida. pois ao

'

de Angêlo para a Portu- nosso ver esta parida foi
guesa e, Cartacho para -o merecidamente vencida
Ginásio. em favor dos azuras que '

Podemos ainda resal- dominaram todos o ins
tar nesta partida a oon- tantas da partida, pois os
duta de Angelo do lado pupilos do Irmão Ti6filo
da Portuguesa e Manke pareciam cansados,' pois
do lado do Ginásio, os em nenhum momentos da
demals apenas esforçados. partida, eonseguíram for'
Juiz: Bnr. Edgar que çar a defesa Baependiana.

teve boa conduta. que estava muito bem ar

mada. Podemos destacar
na eqaípe do Baependi,
o trabalho do meia es

querda Vicente, que foi a
maior figura em campo,
enquanto os demaís luta
dores.

Q ,U A D ROS: Portu
guesa: Matias (Mário) An
gelo I Paulinho; Ernani.
Ade (Amaurí) e Adernar;
Benedito, Renê, Antonio,
Reno e Mauro.
Ginásio: Osmar, ToBiico

e Alberi; Gilberto. Manke
e Udo; Carlos Mey, Pe
drinho, Cartacho, João
Vieira e Pedro _Paulo.

, Mas veio a segunda par
tida e a Portuguesa voUa
a defrontar, mas desta
feita a equipa do Bae
pendi éra seu adversário.
A partida que tambem
foi das tnais movimenta
das teve um bom rendi,
meato já que seus 22 jo
gadores dentro do gra
mado se empenhavam a

fundo para abrir o mar

cador no qual foi mais
. feliz a Portuguesa, pois
Anto,nio cobrando uma

penalidade máxima muito
bem assinalada pelo Juiz
abriu o escorre em favor
da Lusa. Mas não tardou
para o marcador se am

pliar novamente, por in-
-termêdío da Portuguesa,
desta feita Renê que co

brando uma penalidade
máxima novamente muito
bem assinalada pelo juiz
da partida ampliou o mar

cador para
�

dois 8 zero.

Foi nisso que se reanimou
o Baependí, e foi para o

ataque e diminuiu a di
verença Para 2 x 1 por
intermédo de Paulinho.
E não parou da atacar

o Baependi; e numa falha
da, defesa da Portuguesa
ap6s encoberto Ó arqueiro
Márcio empatou a parti
d,.. pára as suas eôres, foi
neste momento que a Por
tuguesa se reanimou e

"foi para o ataque vara
procurar goal da vitória.
e ap6s muitas tentativas,
Antonio cobrou um es

canteio para Ben e d i t o
marcar de cabeça o goal
Q8 vit6ria, pois para quem'
viu esta partida a Lusa
mereceu -melhor sorte.

Os dois' quadros esti
veram bem, pois lutaram
de começo a fim. no qual
a Portuguesa teve maior
presença, pois venceu com
méritos.

Pequeno
por fora •••

mas

gra'nde

Gabinete exclusivo "Frio Total" - com "espaço refrigerado até o chão"
Congelador "Largura Total" - capacidade para 18,5 quilos.
Compartimento para manteiga na porta
Prateleiras - de fino acabamento, com bordas douradas
Vitalizador - conserva frutas, legumes frescos e úmidos
Pratelerras na porta

'

Bandeia de carne - com capacidade para 9,5 quilos
Unidade Selada "Esfera Polar" - Garantida por 5 anos I

Não perca esta chance de possuir um ,KEI.VINArOR I

FABRICADO NO BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRJGORIFICAS LTDA

DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DA c..OMPANHIA COMERCIAL BRASILEIRA - SÃO PAULO

.
' .

CONCESSIONÁRIO 1*e1.rvõLa.� AUTORIZADO

,CASA SON'NENHOHL

, .

(1 )

õ��GUt��L
CONTÉM
DemITES

ELEMV.ITOs TOIICOS

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

Tomeo , dos eonvaIesllentes
Tonieo dos, desnutridos I
Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães,
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga,-
nismo com o

Vende-se
Uma ótima proprieda

de. sita em Estrada Fran
cisco de Paula, com 9õ
morgos de terra, inclu
sive casa de material
com luz elétrica e ran
chos.

Preço de Ocasião ....

Ver' e tratar com o

propríetárío snr. JOSÉ
ALVIZE.

QUADROS: A Portu
guesa foi a mesma que
jogou centra .o Ginásio, o
Baependi formou com.
Erol, Hélio e Chünke;
Arlindo, Edson a Ristow;
Irineu, Paulinho, Márcio,
Vicente e Leopoldo.

Na equipe do Ginbio
todos fracos. Os quadros
foram os mesmos das par
tidas anteriores. Foi deste
modo que a equipa da

A. A. Portuguesa, con
seguiu o titulo de campeã
desté magnifico torneio
disputando no gramado
do Ginásio São Luiz. A
classificação final ficou
sendo a seguinte por pon
tos perdidos. 10. Portu
guesa 1 P.P. em 2°. Bae
pendi 2 P.P. e em tercei
ro e último o Gínãsío São
Luiz com 3- P.P.

E se a Portuguesa foi
campeã o conseguiu com

méritos.

Salve a A. A. Portugusea

Agradeci,mento

Cure seus males e' poupe seu

bOQJ dinheiro cO.QJprando na

FAftMAGIA NOVA

.

t Agradecimento
,

Vva. Gertrudes R. Bruch e Filho, ainda
profundamente abalados com o passamento
de seu idolatrado esposo e pai

Adolfo Bruch
ocorrido no dia 2 do eorrente, com a ida
de de 47 anos. vêm por intermédio dêste
jornal agradecer sinceramente as demons
trações de solidariedade humana, bem como

pelo conforto recebido de toda 8S pessôas
amigas, no doloroso transe, assim como aos

'que en.viaram corôas e flôres, telegramas'
de pezar e acompanharam os restos mor
tais até o campo santo.

Agradecem aos Drs. Waldemiro Mazu
rechen, Fernando A. Springmann e Otávio
de Oliveira - Paes--e bem assim aos Direto
res e A tlétas do Clube AUético Baependi e
a Sociedade de Atiradorel "Progresso". Es
pecialmente agradecem ao Pastor Ghering,
por suas palavras de conforto em casa e

80 baixar o corpo à sepultura.
Jaraguá do Sul, 7 de Agosto de 1957.

Ce ROBERTO M. BORST
a que dispõe de maior sortímen;
to na praça e oferece seus arti

-

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
fii>"o.-'--��

Gratifica-se
\

a quem souber o paradei
ro de uma bicicleta para
homem, nova de marca

Sporte com as seguintes
carateristicas :

/

(f:==::=:::=::::::==::'=::::::�====::::::=:::::::::===:::=,==:::==::::::.::.:=::::::=:::::;==="
Empr" Sul Brasileira de Eletrecidade .S.A. ii,

H�r:a:t:z = JOINVILLE II
II

Para a n6ssà' distinta treguezia mantemos em estoque: II
Uma linha

.

completa de motores nacionais e estrangeiros de . alta e baixa II
firotação, para 220/380 ·V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI-

11 CÃO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELEJ:RICOS ii Óor verde claro, Ohas
u PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES. CASTIÇAIS LO. ii sis n. 323.300. Campainha
ii OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II grande. Selim Couro bei.
li luz e força de qualquer capacidade. Contadores OE a prazo. '. n je pneus 28 x 11/2.
". A nossa seção .de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de ii Corupá 3/8/57., II Instalação de luz e força.'.

,

. li
"

�:::==::::::===::::::=:::=:::=:::."::======.:_====-=:c:==:d) MAX THIEME JNR.

J .....
a , ALIVIA AS

CÓLICAS
UTERINAS

Combate as

'rregularida
-..._, ,....-' es das fun·

cöes periódi·
cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

avó, Mãe, Filha,
'odas devem usar

.

a FlUXO'SEDITIMA !,' ,

Profundamente consternados oomu
nicamos a todos o falecimento de nossa

querida mãe, av6, s6gra e bisavó

Sofia, Schmidt Wagner.
ocorrido no dia 18' de Julho com a idade
de 67 anos.

A família enlutada vêm por meio desta
externar os seus sinoéros agradecimentos as

pessõas amigas e -vizinhos que prestaram o

seu valioso auxílío-e a cenfortaram durante
o transe porque passaram, assim como agra
decem a todas 8S pessôas que enviaram
corôas, Ilöres, carlõel. telegramas e acompa
nharam a querida --falecida até à sua última
morada.

Agradecem e-specialmente ao Rev. Pastor
Carl Gehring, 'pelas confortadoras palavras
proferidas, no lar e no cemitério.

Jaraguá do Sol, 7 de Agosto de 1957.

A fami/ia enlutada

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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llID1í@lr1IIDlaUDl�� AC�1DltecnmeIDlto§ r�illtnCQ1)§ Registro Civil Em Setembro ou Outubro a

Aurea Müller Grubba, Oticial "Gripe Asiatica" atin-ConJenseçlo ele Soeres Parto do· R e-g ist r o Civil do
° Brigadeiro Eduardo ter trazido ao conheci- missão de Embaixador rv. Distrito da Comarca [a- girá o Brasil

Gomes, está na eminên- mento do público, com do Brasil, em Londres, raguá do Sul, Estad� de I

cia de ser transferido energia � patriotismo, deu entrada no Supremo Santa Catarina, Brasil., RIO - Falando a res- de vacina, no Rio, pelo
para reserva, compulso- toda imundice (lo mar Tribunal Federal, a Quei- faz saber que comparece- peito dos recursos mobi- Instituto Osvaldo Cruz, e ,

riamente (obrigatoria- de lama do govêrno xa-Crime, movida pelo ram no cartório exibindo os lízävels pera defender a em- S,ão Paulo pelo Adol-
mente) porquanto com- Vargas. Presidente daR Industrías documentos exigidos pela lei população contra a "gripe fo Lutz, afirmando que a

pletou quatro anos de -x- Votorantin, sr. José Ra- afim de se habilitarem para asiática", o ministro da produção do lnetíttuto Os-
serviço em missão de Ao ser empossado na miro de Moraes e seus casar-se: Saúde, sr.Mauricio de Me- valdo Cruz, apesar da de-
paz, de acôrdo com uma Pasta da Aviação, o no- filhos, tendo por patro- Edital N. 4.248, de 2.8.57. deiros, afirmou que já so- licadeza da cultura. poderá
lei que, foi focalizada, vo Ministro, Brigadeiro n08 os advogados Hera- José Antonio Martins e Jilara ao presidente da Re- atingir 100 doses mensais.
sob o pretexto de atas- Francisco Mello, tiveram clito Fontoura Sobral Onilza Borges pública, e já foi concedido, Essa quantidade, no en-

tá-lo do exercicio ativo. inicio as modificações Pinto e Combativo Adéu- Ele, brasileiro, solteiro, um crédito extraordinário tando, é considerada In-
-x- . dos postos de confiança to Lúcio Cardoso.

.

Engenheiro Agrônomo, de 3 milhões de cruzetros suficiente pera uma popu-

�inistros d� Supremo daquele ministério. Des- Basea-se a queixa-cri- domiciliado e residente a fim de se dotar o Ser- lação de 3 milhões de ha-
TrIbunal, ,farao uma re- pachando nessa Pasta, o me, na tentativa de cri- em Curitiba, filho de viço de Saúde dos Portos bitantes. Por êsse motivo,
p.re_!len.tação junto a �re- Presidente da República, me de extorsão promo- Olympio de Assis Mar- de melhores condições de o titular da Saúde convo

sidenCla. d� RepúblIca, exonerou o comandante vida por "CHATO" na tins e de Josephina Mar- defesa. Acrescentou o ml- cou os representantes de

c�m a Iínalídade, de p�- do Transporte Aéreo, _ importância de dez'mi- tins. nlstro que a "gripe así- diversos I a b o r a t ó r i o s

d�r ° afastamento do MI- o coman_dante da Base Ihões dt: cruzeiros, cujo Ela, brasileira, solteira, ätlca", é de cerärer beni- particulares, a fim de so

nístro d� Faz�n�a sr. do Gal�ao, - o. �hefe valor Ioí-Ihe negado pe- protessora, domiciliada gno, sendo 1 por 1.000 licitar sua colaboração.
Jo�é MarIa Alkímím, da- do Gabinete do MIDlstro, lo sr. Moraes, havendo I e residente nesta cidade, os casos de morte. Os O er, Maurício de Me-
quela Pasta. o comandante da la. em consequencia disso filha de Heleodoro Bor- seus sintomas se limitam deiros acredite que o ßra-

.-x- .

Zona Aérea e o Diretor o proprietário dos Díä- ges e de Laura Vieira a mal-estar, dor de cabeça, sil não ficara imune à epí-
O .P�rtIdo Trabalhista �o Parque .da aéronau- rios Associados, enceta- Borges.

. febre, que não atinge 39 demia e será atingido den-
Braslleíro, está. enfren- ttca do RecIfe. do sórdida campanha dí- Edital N 4249 de 6-8.57 graus, e abundante coriza rro dos meses de

. serem-
tando grave cnse, com

-x- famatoria contra aquele We;n� M�tias e

.

e seu ciclo de duração bro, ou outubro próximos.
o rompimento do Depu- bravo e digno capitão Edite Hartje não ultrepsse cinco dlas. O ministro 'da Saúde já
todo, sr. Luth!ro Vargas, O Deputado Bi1ac Pín- da industria bandeirante. Ele, brasil�iro, solteiro Referiu-se, ainda, o mi- telegrafou aos gove.rnado-
com o sr. Joao Goulart, to, denunciou na Câma- .

d
.

T d
nistro dd Saúde ás pro- res encarecendo medidas

porquanto já vários De- ra, o escandalo do plano opt:rarIO, ounci I� o. e vidências que estão sendo preventivas centra iii "gri-
putados federais aderi- de índustríallzaeão- dos

residente nest� dII!rlto, tomadas para a produção pe asiática".
•

' Y na Barra do RIO Cerro,
ram a ala díssídente co- veículos automotores, do filho de Bnesto Matias e
mandada por Luthero. O atual governo. n" no dia O

. . .

rompimento 'prende - se seguinte, ao' tomar co-
de tílía �a�las. .

ao fato de pretender o nhecimento da denuncia, Ela, �rasIlelrB:, ��ltelfa,
. .. doméstica, domíeílíada e
fílho do talecído presi- manda estampar nos [or- residente neste distrito,de_nte Vargas, tomar das naís, a carta qU8 dirigiu á Estrada Jaraguá-Es-
�aos do sr. Goulart, a 80 Ministro da Viação, querdo, filha de Erich
Iíderança do PTB. fazendo relerêncía ao Hartje e de Elisa Dumke

-x- discurso de Bilac, pedín- H
.

Foi prêso em sua re- do que se organisasse a�tJe..
sidência, o Almirant9 imediatamente um grupo Edital N. 4.250, de 7-8-57.
Pena Boto, ex-Ministro de e�tudos para exami- Affonso Reck e

da Marinha, por ordem nar ° custo industrial. Gert� yogel .

do atual Ministro. Boto dos veiculos em vias de PRISAo DE VEMTRE Ele, brasIleIro. solteIro,
interpelado pela repor� naciona\isação. C o m o Iav�ador, domic'ili�do. e

tagem, declarou: "Trata- sempre o Bresidente dei- ESIÔMAGD. FíGADO E INTESTINOS reSIdente ne�te dlst�lto,
_

se de um ato do minis-' XIJU transparecer· que em . ItapocuzInho, fl�ho ,FP.OLIS. Para trata,r
tI'O que fere vários dis- está empenhado em bai. de José Reck 5 de LUlza d�s Int�resses da ad�I-
positivos do regulamen- xar os custos dos veicu- Proporcionam bem-estar gera1, Eggert Re<_,k.. .

�llatraçao - do �stado Vl�
to da armada. _ A prir los. como jipes, digamol facilitam a digestão, descon- Ela, �raslleIra! �o.lteIra, Jará com. destr�o ao RIO

são é irregular . ...,... Vou que é o mais visado, im- gestionam o figado, regularl- do�éstIca, domlcIl�ad� e nos próximos dias o gov.

requerer ao Supremo pressionado com as quei- zam as funções do �,-
.

reSidente ne�te dlst�ltO. Jorge Lac61'da. T�o logo
Tribunal Federal· com xa8 que lhe �azem. _ em ,It.apocuzInho, filha regress.e da capital dai
pedido de habeas cor- Exige providências etc. de Gmlhfltrme V0gel Jnr. R.epubbca,. o g�vernador
pus".

'

Mas infelismente con- e de Elsa Jahn Vogel. vlsIt�rá o lJ�terIOr do Es-

-x- tinua apoiando Q mono- Bdital N. 4.251, de.8-8-57.
tado mspeCl�n!lndo �bras

Das vagª,s que hou- pólio do sr� Oswaldo' Silvestre Mannes e
de sua admInlstraçao.

veram na aéronautica Aranha, através da Gas- 'i Deolilidc: Spezia Para OB, dias 14,15 e 16
para o pôsto de ßriga- tal-Willys. 'tendo êle nas

��
Ele brasileiro solteiro, está pre:vista a visita 'On-

deiro, fo�am �xcluido.s mãos .08 element�1J ne- Excursão come;ci.ante, dOIniciliàdo e .cial aos municipios de
os coronels AdIl de 011- cessárIOs lpara �alxo do residente em Ouaramirim, Joaçaba e Rerval do
ve�ra,. Carlos A�berto de preç� �e Jipes, e porque filho de Anto�io Mannes Oeste, onde o governa-
OlIveIr� SampaIO e J.osé n�o Da[�a? Porque pre- Em co'memorsção a e de Appolonia Mannes. d�r, além de inaugurar
Kh�l �Ilho, que se�la� Cls8; ret�lbUlr a AR�NHA, passagem de seu primei- Bla, brasileira, solteira, diversas obras de seu
os IndlOad�s, por �lr�l- o dInheirO que dele re-

ro aniversário, o Centro doméstica, domiciliada e governo, lançará a pedra
tos. ad�uer.ldos devld0!t cebeu �urante a campa- Excursionista Jaraguá, residente neste. distrito, á fundamental da grande
antigUIdade, havendo Sl- nha eleItoral." " -Ilevará a efeito uma ex- Estrada Jaraguá-Esquerdo, I!0nte de c!>�c�eto que
do nomead"o para aque- No �undo, esse gover- cursão ao Morro da Bôa filha de Angelo Spezi li e lIgará omUDlClpio de Joa-
,Ie alto posto, um dos no, é ISSO mesmo. p�a Vista (pico Jaraguá), dia de Vitoria Chiodini Spezia, çaba a Herval do Oeste
promotores da festa da farsa prolongada e InIn- 24 do corrente meAs E u h obra essa contratada em
"E d d O 'I t t É .

t
. para q e c egue ao co-. . _

_
spa a e u�o em errup a. por 18 o q�e· Outrossim, avisa a todos nhecimento de todos, mandei mais �e dez mllhoes de

Sao .Paulo, a serviço dos os nossos lavradores nao
os interessados que qui- passar o presente edital que I

cruzeIro.

golpistas de 11 de no- �onse!tuem com�rar um serem participar da mes- será publicado pela impren-. ----_

vembro, que .s,: enc�n. Jipe tao necessáriO a sua
ma, darem os seus nomes sa e em cartório onde será

!rav8; em pO�lçao mUlt� lavoura, a um preço ra-
ao Sr Alfredo' Guenther atixado dUlant I<' di S'InferIOr na bsta que fOI zoavel. C· ...'

e 1 as.. J

apresentada ao "fantas. -x-
na A �merClal Llmlta,da, alg�em souber de algum Im-

. d " C E·
até o dia 23. pedlmento acuse-o para os

ma voa or que 8S va- �ntra o m�alxador, À todos os participan- lins legais.zes se.encontra no Catete. ASSIS C.hateaubrland, que tes desde l·á aaradece AURE·A MU··L ER GASSIm, está pagando o renuncIou o mandado de' a' L RUBBA
CeI. Adil, o preço por Senador, para' aceitar a A DIRETORIA Utic:,al

POBRES PADRES
Ao Seminário de Corupâ

(A Pedido)
Pobres Padres ... que num educàndário
tão solitários vivem trabalhando;
e belas preces sempre vão rezando
junto ao modesto e santo lampadário!

A labutar, a vida vão passando
internados num belo Seminário;
Trazendo em suas mãos o seu rosário
vão os pequenos entes ensinando ...

Jaraguâ do Sul

Porém, assim vtvendo solitários,
humildes como os próprios operários
pregam só o bem para a humanidade ...

B confiantes ,m Deus onipotente,
pilssam na terra a' vida tristemente
esperando no céu felicidade ...

Jaraguá do Sul� 3 de agôsto de 1957.
Prof. Mario Melo

MÄGROS,
FRACOS .� ,'t

'VANAOIO'L

Monumental
ponte ligará
dois prósperos
municipios
ORÇADA EM MÄIS
DE 10 MILHÕES

Lure seus liNdes e poupe seu

bom dinbeiro comprando na

FARMAGIA NOVA
'e ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus arti.

gos l preços vantaiesos
Rua Mal. Deodero :f • Jaraguã
�"-��

NA FALTA De
�-

APPeTrre"

•

t 'indicado
noe 0&8011 de
fraqueza. pali
d-.. magreza e

fatio.
Em Sua fór·

mula e n l r Il 111

Vanadaw de
s6dio. Licitina, Glicerofoafatol.
Pepetna, Doa d� Cola, etc, de
ação pronta e eficaz noa cásll8
de fraquela' e neurastenias. Vana
dröl é indiClldo para homens. mu
lheres e orianças. sendo lua fór.
lDula Hcenciada pela Sao.de ·Pu.

, blica.

Magresa
Cançaço·
PeHidez
Fraquw

E iaclDpeDh."
o uso do

IOO.DLIIO
DE ORH

Dr;. 'FerDude A. SpriDgDlaDD
.

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Vllaiea lIédlea - Cirurgia Geral � P.tos
Consultório e Residência: Rua Preso Epi

tácio Pessôa n. 206 \9x-residencia' de dr.
Alva,ro Batâlha).
Elonsultas: 'Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

�
'1_111_113_111_11._111_ d _ "_111_111_111_"'_"
- Atende chamados de dia e a' noite -

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e' dIeta!
SERVE PARA QUAL_QUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Pr?tej� a s_aúde de seus filbos e a loua própria!
EVitara mUItas doenças e pouparâ dinheiro em

. remédios
Compre boje 'mesmo uma l.OMBBIßBEIR!

•
MIIAICOB! para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
.

OINVILLE -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OORREIO DO POVO OOMINGO DIA 11·8-1957
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Deutsche Beilage· des· ···Correio do Povo··
Die Festlichkeiten am "Tag des Kolonisten" União Democratíca Nacional

Der neue Ausschuss u. die Leitung in Jaraguá do Sul -
1Aussergewoehnlich "a-' verschiedener Handels Pioniers und Gruenders

ren unter allen Hinsichren haeuser aus Iolnvllle, .
die des landwlrtschaftllchen Unter Vorsitz des Herrn Ricardo Wiergutz, Alfredo Luz _ Albrecht Gumz; Rio·die eindrucksvollen Fest- mil Traktoren ihrer Ver- Vereins Herrn Artur Müller

Irineu Bornhausen, Prae- Bruns, Bernardino H. da Cerro _ Guilherme Rallchkeiten mit denen der tretung- an den Festllch- und der "Churrascada"
sldent des Direktoriums Silva, dr. Murillo B. de duenz ; Iaregué-EsquerdoLandverein (Associação keilen teilnahmen, prekrí- die der Obrigkeit u. aus-
unseres ôtaetes der UDN Azevedo, Augusto Schulz _ Francisco Modrock; RioRural) mit Llnterstuzerung sehe Vorfuehrungen ihrer waerrigen Geesten geboren fand hierorts eine sehr und José Pasqualini. Molha _ Curt Vesel: Ireder Praefektur und der Maschienen auf dem groe- wurde.
be s u c h t e Versammlung Nach einer kurzen An- pocuzínho - João LucioMunizipHI Kammer den 26. sen Geleende vornahmen, "Die Deutsche Beilage" statt, bezueglich der Zu- spreche des Herrn dr. Luiz da Costa; �anta Lucia _ I

Juli dieses Jahres wuerdig und damit die besonderen des Correio do Povo
sammensetzung e i n e s de Souza der den Zweck Bruno Maas; Estrada Irafeierte. Seit fruehem Mor- Interessen der .enwesenden beglueckwuenschr nach-
neuen Direktoriums der der Versammlung ercerrere, pocú-Hense _ ono Sêhgen bewegten sich die Landwirte erweckte, Der traeg-Iich die Herren des
Partei im Munizip. Diese s p r a c h e n verschiedene neider; Três Rios _ Leo-

/ Besucher nach dem em siegreiche maschinelle Aussschusses, die das
An,gelegenheil wurde "am andere Herren, und wurde poldo Blaeser; RetorcidaFluss schoen gelegenden Einfluss in der Landwlrt- diesjährige Fest wiederum
runden Tisch" unter gros- beschlossen einen Aus- _ Belarmlno Garcia; RiPlatz des Centro Agro- schaft ist eine Tatsache, zur' vollen Wuerde und
ser Teilnahme umsichtig schuas zu ernennen mir beirão Grande _ CelestePecuário "João Cleofas" denn erstens erleichtert gebuehrenden Erfolg eln-
eroerter, Unter den Anwe- Verzweigung im ganzen Alquini. Die Ernennuug'um die Obrigkeit des eine . Maschiene die sch- zurichten wussten, im be-
senden befanden sich die Munizip zwecks Neuerd- der Vertrete!' der UDNStaates und die hohen wierige Handarbeit der sonderen Herrn Albano
Herren Ney Franco, Pldells nung des neuen lokalen fuer Barra do Rio Cerro,Geesre zu empfangen. Landleute, zweitens schafft Kanzler, Praesldent der
Wolf, João Lucio da Costa, Direktoriums der UDN. Ilhá, da Figueira und Co-Die Ausstellung erreichte eine Maschlene allein die Associação Rural von
Alid�o Floriani, Luiz de Díeser Ausschuss besteht rupa wurde fuer spaerervollkommenen � r f o I g. Arbeit die frueher von Jaraguá do Sul..' Und sind
Souza, Hugo Garcia, José aus den Her�en Fi?elis beschloss�n. .

Grosses lnrereseeerweckte, vielen Haénden verrichtet wir gewi�s dass auch die. Izidoro Copl, João Rocha, Wolf, Eugenio Victor Nach diesen Vorbereíwie immer die Vieh..Aus- werden musste. folgenden Jahre immer
OUo Schneider Alberto Schmceckel und dr. Murillo tungen, die mit groesemsrelluftg, 'Rasse - Kuehe, Besucher aus saemtlr- grossere Erfolge �ringen Moretti, Belarmi�o Garcia, B. de Azevedo. Die Orte Enthuslaemus in AnweK a n i n c h e n , Gefluegel, chen Nachbarstzadten hat- werden, zum begrun�e!en Octaviano Tlssl, João José im inneren des Munízips eenheít des Herrn Borninsbesonders das Bufallor I ten Gelegenheit .díe um-, Stolz unseres Munt�lps Bertoli -Anronto José Zirn- sind folgendermassen ver- hausen stattfanden, ruestetVieh (lokale Zuechrung steht, die Energie, 'den im Staate Santa Catarma. merma�n Artur Gumz, treten: Garibaldi • Rudy sich die UDN im MunizipGumz). Sehr schwer isr Fortschritt der lokalen '

Curr Alb�-rto Vasel;: Pau- Franck ; Iereguezínho • zwecks Einschreibung der.es irgend einen "Stand" Landwirtschafr zu sehen
Iino Pedri, Francisco Mo- Wendelin Schmidt; 84 - Waehlerschaft zu den'der maschinellen Ausstel- und zu loben.
drock, Guilherme �adueuz, Adolfo .ôcheuer ; Rio da kommenden Wahlen.lung hervorzuheben, denn Das Pro.gramm yerlief

wiederum bewies die lokale zur allgememen Zufrieden
Industrie ihr Koennen in heit, mit Empfang des
der Herstellung verechte- Herrn. Vize - Gouverneur
dener fuer das Land be- Heriberto Huelse in Barra
srímmre Maschienen die do Rio Cerro, der Herren
dazu dienen dem Landwirt ôteeresekretaere uud an

seine, harte Arbeit zu er- derer Obrigkeiten, der
lelchtern. � Bröffnung der Ausstellung;
Besondere'

.

Beachtung der Einweihung des Bild-
verdient die Teilnahme nisses des vers�orbenen 'Jeden1ág

t
Witwe Gertrud R. Bruch und Sohn,

schwer 'geprueft durch das Hinscheiden ihres
geliebten Gatten und Vaters

.

••011••Ilue.
em 2 ten, ds. Mts. im Alter von 47 Iahren,
sprechen hierntit ihren tíefen Dank. aus fuer
die erwiesene Teilnahme waehrend der langen
und schweren Krankheit des geliebten Verstor
benen. Dank auch allen Freunden und Bekann
ten die den Toten mit Blumen und Kraenzen
bedeckten,

.

ihn zur letzten Ruhestaette geleiteten
und Beileidsbezeugun_gen durch Telegram,
Phonogram und Karten ausdrueckten.

Herzlichen Dank den Aerzren, Herrn Dr.
Waldemiro Mazureehen. Dr. Fernando A.
Springmann und Dr. Otävlo de Oliveira Paes,
den Herren des Vorstandes, sowie den ôport
maennern vom Clube AtJérico Baependi und
dem ôchuetzenvereín "Progresso"., .

Im besonderen, Dank Herrn Pastor Geh
ring fuer seine trostreichen Worte im Hause
und am Grabe.

Jaraguá do Sul, 7. August 1967.

Apotheke "Scbulz"
.J&BAGUÃ DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der l1echtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten 'Preisen bedient.

BORNHAUSEN Besucht
Jaragua do Sul

,

nach dem wcrmen Bad ein
Vollbad mit NIVEA. Das
erhält Ihre Haut jugendfrisdt.
Wie gut, daß es NIVEA
gibt!

tf-==::::::==:-.:=:::=:::::::::=:::::::::=:::==::::::==::::::=::::::=:::::::::::,�

� IcrOSIO BlEYJEl. i!
!I II

!Ii BUA. MA.RElO1L\L DEODORO DA FONSEOA., 158 liI, II!i JARAGUA. DO SUL STA. OATARINA IIii ii
II Secção de lavagem, depósito de Iubríflcantes, iiII

.

combustível e acessórios. IIii Lubrificação-carga de Baterias erc. ii
I�
II

"
II

===================== -II
. , ii

SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO II
lL __.:.._. __... __....__. )}�---------------_ _----_ _------_ ........

?(epaiina )I. S.
da Fenha, que
contem extraio

l(epáHco con-

c�tfh:ltr1.C!,.nOI'.!!!
'. mTáti/�.li lU

lfln(Õf!$ do

ligado.

CONSERTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃO DB AUTO
MÓVBL B CAMINHÃO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o======-====::::::=====:::=:==:::::::::==:::::::o:::==:==:::::::::====::::=::=::========:::::=::::::::===:o MINISTÉRIO DA GUERRA

,II \ G ... .. 11 III exército - 5a. Região· Milita.I' - 16a. CRM

II randlosa Festa - Popular I
II Atenção Cidadãos da Classe de 1939

II -

II . Época geral de inspeção' da saüda e

fi em N ER EU IRAMOS li seleção para íncopoí-ação em 1958

ft i.
� 115 de, Agosto de 195-:r I' II de J:;agUlOdd� ����i�::t�n�:��e�tecl�:S���iC:BA�

II II ou anteriores, ainda em falta com o Serviço Mili·

II " tar, deverá apresentar-se de 25 a 29 de setembro
do corrente ano, à Oomíssãc Militar de Seleção,

II II qtte funcionará nesta cidade, nos salões do Clube
II II Atlético -Baependí.
II II 2. - REFRA1'ARIO: OS cidadãos da classe de

II II 1939 que deixarem de apresentar-se na época e

II ".
lo-cal determinados para inspeção de saúde e se-

leção, bem como, os que se apresentarem e se

II II ausentar antes, de concluírem a mesma, serão
li II oonsiderados Refratários, e ficarão sujeitos às

ti II penas previstas na Lei do Serviço Militar, e a

II II multa3.d� (�:. c����ãOi das classes de 1938 à 1925

',I, II! I que deixaram de apresentar-se para Inspeção de
, saúde, o que ainda não foram alistados, deverão

II II comparecer logo na Junta de Alistamento Militar

II II desta cidade, para fazerem o alistamento, ou re-

'I II.· ceberem as necessárias Instruções.. inclusive os

. incapazes "C" e Insubmissos.
'

II 4. - Os cidadãos dá classe de 1939, alísta-
II II dos em outros municípios e que estão residindo
II II neste, que ainda não compareceram na Junta de

Jl . II Alistamento, para fazerem a transferência de re-

_, " sínêncía; deverão apresentar-se até o dia 24 de

"�I "
'setembro na Junta de Alistamento desta 'cidade.

5. - ARRIMO DE FAMILlA: o convocado
II II arrimo de familia, residente neste Município, de-
n Pela passagem do lO". .Aniversario do lançamento da Pedra Funda- II verá entregar seu requerimento de acõrdo com o

It t mental da Igreja Na. Sra. do Rosário de Nereu Ramos, convida-se Q povo It aviso no. 708 de 11 de agosto de 53, ns .Jun�a de

II em geral para tomarem parte nos Iestej os. . 'I Ali�tamento Militar, até o dia 20 de setembro, o
malS tardar. .

II P OR MA Jl 6. - Os cidadãos residentes neste Munícípío
II .fit O A II que precisarem de qualquer informação a respei-
It Dia 12 - Segunda-feira -- 'Inicia-se o Tríduo prepáratöriô. II to do Serviço Militar ou reterente a êste, queiram
II Dia 14 - Quarta-feira -. Às 17 horas, benção da imagem Na. S n Hirigir-se a Delegacia de Recrutamento Militar ou

',', do .Bom Parto em frente da futura residência das Reverendas Irmãs c�� "'I �����i�:t�li��a�er���i�:�� ���ad:�r�� h�::���d��
Profissão até a Igrej a onde haverá. sermão alusivo. com solíeítude e gratuitamente.

',I Em seguida começarão os festejos populares. \ ',I Jaraguá do Sul,1) de 'Agosto de 1957.

'I� Dia 15 - Bolen�d.ade da Assunção de Na. Sra. (Festa de guarda e 'I' MA�O�L CARVALI!0 LOPES

'I
feriado municipal). Horäríe das Rantas Missas: 6, 7,30 e 9,30 horas.

".

'I
1 . Ten. DeI. 5 . DR

.

Após a última Bta. Missa 'terá a Festa Externa, com Ohurrascada, ,---

II Galinhas Assadas, Bebidas de qualidade, Doces,· Café, Sopas, Pratos Quentes" II: iP:::::::::::__:::=:::::'==:::::::::::::::::::::=:=:::::::::::::::::1:::::::::::::::::�\
II Tiro ao Alvo, Jogo de Bolão, Tômbolas, 'Bazar da Sorte e outras novidades. It li JlJ)lo IBlllClEI lKAlUfM!NN' ii
It

A famo�a Banda Musical <25 de Julho» de Oorupá, abrilhantará á Festa.
n !I li

II A extração da Grande Tômbola' será às 16,30 horas. n fi MEDIt::O ÇIRUBGIA.O Il
" . Pelo gentil comparecimento agradecem os festeiros. II 11 Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
n NOTA: Dia 16 de Agosto, Fe$ta de São Roque, padroeiro contra a nU sidades .de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre ii
II peste. Nesta data, às 8 horas sairá a tradicional procissão da Igreja Na. 'I' II CIRURGIA - �BNHORAS - PARTOS' - CRIANÇAS B II
n Sra. do Rosário até a Igrej a Sto. Antonio, onde será celebrada Missa em II ii

.

CLINICA GERAL ii

II louvor de São Roque. . II t; tl.ga ,ratiea em Hospitais Europeus II
•---------------------....-.;,_------------._----'.' I ii Consultório e residência: ii��.....,��.....,.....,.....,.....,�.....,.....,....,....,,_,....,.....,.....,.....,.....,....,y._,._.�.....�..__.._,.....�._,......_,..........._.--................ .. ..

--------------......----
.

.

. ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
Comércio e Indústria W. Ra�ueßl �/ß.' �

1

•
•

'

II '(
CONSULTAS: H

me do Verro - Jaragoá do Sul - S.V. M· U DAS M I LHÕES li Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii
ASSEMBLÉIA OERAL ORDINÁRIA iii

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
Edital de Convocação I I OE PESSOAS Tb USADO COM i Atende chamados tambem à Noite li

10M RESULTADO O·PGPUUIJ �:::::::::r!::::::;::=;.===::::::::::::=::::::==::::=:=:::::::::::::::=::::::=:::P
OEPURAnYO

Pelo presente ficam convidados 08 senhores
acionistas a comparecerem na séde da socieda
de, em Rio do Cerro, Municipio de Jaraguá do
Sul, às 15 horas do dia 24 de Agosto de 1957,
afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do día:

a) Discussão e aprovação do balanço geral
encerrado em 30/6/57;

b) Eleição do conselho fiscal e seus suplentes;
c) Assuntos diversos de ínterêsse socíal; .

NOTA: Achem-se à disposição dos senhores
acionistas, na séde da sociedade_,__os_:_dncnmentos.
de que se trata o art, 99 do Decreto Lei, 2.627 de
26/9/1940. " .

Jaraguá do ·Sul, em 6 de julho de H57.
\.

WILHELM RADUENZ - Diretor Presidente
D�LFINO RADUENZ - Diretor Comercial

Fl'utiferas e
Ornamentais

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA. D� SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos _ Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Râios Infra-vermelhos e azuis.

� -

ELIXIR 914
• SIRUS ATACA _ a IB&AIlSII
o Fa....... Baoo. o eoraoao. •
E_map. " PullnOee. a Pa" .

Produ Dons nosOuoe. ........
........� Queda do Oab.
.. a........ Aborto.. \

Ccnsulte o,m6tltco
alOlRe .. popula' depuraUvo

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ka
kiselros, Mact
eiras, Iaboríce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlías,

�. Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, erc., etc,

tF=:::::::·=:::�:::=:::=-�::::::...;::::==:::::::::-.:::::-.o=:::::::::::::::::·�ELIXIR 914111i •••••el. use.u ••·· ii.........0 ........... Atrada. I I.
... como u. 1106r. AproVado ee- II - JARAGUA DO SUL - II
... auxiliar fIO lfat2m.nto da S I- li li
Flus e REUMATISMO da mes- n Medicamentos e Perfumarias

h

... 0,6.em. pelo O, N S. P. !! Simbolo de Honestidade
----------. II Contiançá e "'Presteza

U A .<'que malhar lh� atende
II e.. pelos menores pteQ()s

�::::::::==:::-:_====�:===::==::::::::.":�;::..--==::::::::::J;

::>eçam Catálo
go Ilustrado

....

o Gabinete Dentário MARQUARDT I
participa que continuará como sempre a dis
posição de seus prezados freguezes às segun-

- das, terças e quartas f�iras das 8 - 12 e das
13 1/2 - 18 horas. '_.

-

.� -'

L ,SERVIÇDI IIRa.IIDOS I "Iças RaZlaVEIS! I : I Õr� Murillö Barrato da Azavado(j!lli __ ., I!IH@IIiI@) .. __ •• I
_

I D�.!?��B1!:I���!! SUL :: I ADVO�ADO I
Fotorrafias e. Geral _ Fotocopias de Documeatol _ I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda).
fi) filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios ; Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

! IA, pedido. _Qteade a domicilio e lambem l lal'aguá do Sul
em localidacMa YiziDhas

leapaldo Seidel
Corupa

..

Dp.Rein�
II ADVOGADO II i

�
,

.�scrit6rio ao lado da Prefeitura, 1
!". ,," : JARAGU<l}. po SU�.

.,

i
�����
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CORREIO 00 POVO Tarcicio de Oliveira Motta

ANO XXXVIII - IARAODÁ DO SUL - DOMINOO, 11 DJ! AOOSTO DE! 19õ7 - SANTA' CATARINA - N. 1.950

Transcorre dia tô do

LOCAIS Palavras do ...

correnre a data natalícia

do nosso parllcular
amigo er, Tarclclo de

Oliveira Morra, desta

cado funcionário da
�

RVPSC e membro do
(CoDlIDlla�o da la. páglaa)

Soeie�ade Esporlil. Prearesso mano, com O nascimento bém pelo nosso querido lâmpada pelos sagrados
A Sociedade Esportiva de UIr. robusto garoto dia Brasil. destinos do Brasil. diretório da UDN.

Progresso, realizou día ,que na pia bettsmal Provando as suas inol- A fantástica extençäo Pelas inúmeras fellcí-
3 do corrente a Bua tra- receberá o nome de Pilulo vidáveis qualidades, êetes de terra que a Providêbcia
dicional festa do tiro ao Fernando. valorosos homens públi- nos dadivou, espera uma rações que neste dia

alvo. Depois de ir buscar Segundo apuramos" a cos aqui se acham cada lavoura motorizada para receberá de seus fami
em sua residencia o rei jovem mãe e o seu rebento, ano, para vos saudar e salientar o nome dessa llares e 'amiaos, junta-
do tiro, sr. OswaldoNíelz, estão passando muito bem. apalpar as vossas neces- gigantesca Pátria. ..

desfilaram os atiradores Paulo Fernando, veio sldades, - Senhores Co- Meus Senhores: Bem mos tambem as do
.

até sua séde social. trazer alegria imensas aos lonos I É justo que saibas sabemos qu� o apôlo da- "Correio do Povo".
No torneio de 'tiro sa- seus paes e aos seus reconhecê-los. A agrlcul- do a êsse empreendimento

graram-se vencedores: carinhosos avós. tura, sendo o esteio da pare o bem da lavoura, e .e::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::=--'�"'-'---'---'-"'::"
·

Viegando Klitzke, Rei Ao Dr. Fernando e sua nossa vida econômica, temos outros do Govêrno ff'
--·,,---------·....

u

com 59 pontos. Primeiro dignissima esposa e aos cada passo em prol do passado é também dêsse Illi OS MELHORES r . II
cavalheiro E dmund o felizes avós os parebene seu melhoramento são Govêrno, cujas qualidedes

.

II
Hansen e segundo ceva- e votos de felicidades e também passos decisivos reaJizadoras bem possue. II Tapetes para automoveis II
lheiro José Watzco, ca- muita sa�de do "Correio para o. bem�estar geral. Com a operoztdade in- II 'PI · ii
da um com ô9 pontos. do Povo. Por I�SO tod� ii vez que cansável em renhidas pe-

II astlcos para estofamentos li I

.
o governo, la nos seus . . !ll B ·

F d
I

.
C. A. Haependi - Por íní- Casamenll Religioso. Tendo �gabinetes de trabalho pla- lelas .pela cause sO�lall I aterIas or. que duram maís ii

eíatíva do Clube Atlético por píldri�ho� os casais nela ala-uma coisa pelo conqutsta o atual �overno!1 P li
Baependi, foi levado a e- Adhemar LIsboa ôprenger, bem dos ÓOSSOSj colonos,

um .Iug�r de rele�o na Ü neus - Brasil, General, Pirelli II
feito, dia 5 um magnifico um dos maiores ecíonts- procura acender nova

admlfilçao e na esnma do II
.1

Baile, nas dependencias tas do Banco Nacional do seu Povo. Resta-nos a II TODAS AS PEÇAS e
.
ACESSORIOS II

· daquele Clube com o Comércio S.A. no Paraná sollcírer que !pdos coope- H PARA AUTOMOVEIS e CAMINHOwES I:
c o n c urso da magnifica e Santa Catarina e Sub- Beyer, esposa do sr. rem entusteencemenre com ii I!

orquestra feminina de Gerente dà próspera filial Helmuth Beyer, restden- o G�vê�no, e com !Da!S iI !I
TITA DUVAL. de Curitiba; João Barbosa te em União da, Vitória. veemen�I.� os responsavers ii -lUllt a.. �I._ �....._ !:
Por ocasiao do Baile, Ribas brilhante oficial da Dia 13 a menina Ed- em. auxtlíé-lo no t�ca�te II !ii) � = 'ti - Sá"" - ii

foi realizado um Show, nossa Armada, contraíram wiges, filha do sr. Oarl08 de qualquer cargo publico! Caixa Postal 19 F 299 ;1
· em que tomaram parte o nüpclesyno Religioso, o Hei�zle. i •

.

, oI! .de qualquer setor da II ' '. one, ti
Maestro Dunga e o ílusío- sr. Emanuel Pôrto Ma- DIa 15 a sra. Maria atlvídede humana. B que II JARAGUÁ DO SUL . 11
nista Mister Rainardi. chado que residiu por Vasel, esposa do sr. AI- consultem a consciência � li
O baile, prolongou-se muito' tempo nesta cidade fredo Vasel: li srta. Ma- aqueles responsáveis que

...:::::::::=:::::=:::::::::::::::=--==-==;:::::=:::::::::::::::..-::::::=::::::::?

até 3 horas da manhã, com a senhora Irene Ay� ria.L,!y; o jovem Geraldo I à� �ezes abast�rdam a
.

. ,

com grande aíluencía de roso, filha do casal Pro" MeIer. dígnldade, efumlnam a ressado pelo bem comumUI" tsócios e convidados do fessor João Januario'Ayro- - Dia 16 o menino OIlJ-' virilidade e despudoram a sõbre os nossos bons m esc areClmen o
C. A. Baependi. ro, o mestre de duas gera· nildo, .filho do sr, Adolfo vi�lude; por�ue nesse ��- c:olonosAe lernbrat- vos. dos
As 20 horas do mesmo ções em nosso Munic}pio, Bpatrtel,. _a srta: IrF8lcel!l2 dmldnho d� mesPbotnsabllt,- PrOfes�res que convl�em Em nossa nóta, cons-

dia, foi ainda, apresenta. e Da. Tercílte Gonçalves .

e era; o m.m,?-o . a.vlO, a�, var-se su .amen e com e es e que f!lultas tante do último número
da a plateia Jaraguaense Ayroso. I

fIlho _do sr. �lardlD� L. ao err� que. derrul lenta- vezes \ser�em de bus�ola com referência a visita
TITA DUVAL E SUA A ,cerimonia foi efelua-

. �enzl; a memna Malles, �e!1�e o
_seDtld� da nossa para. os gUIar é!Ps destmos que o Snr. Irineu Born

ORQUESTRA e· demais �a sabado, dia 20 de Julho filha do. sr. Helmuth �e- clvllllz:açao, val.s� rele- subl!me�;. pOlS nenhum hausen fez a Jaraguá do
artistas componentes da as 17,30 horas, na Paró- yer, �esl.dente em Umio gand� ao o�traclsmo o funclonarlo mas do '!_ue Sul, a� darmos a' noticia
Caravana artistica, no quia Bom Jesus, _pela da VitórIa. valor lI�eDsuravel que t�m nós, os

. �rofe�sores�. tem do Banquele ue lhe foi'
Cine Buhr, em grandioso pessôa boníssima do vo- Na mesma data a art8. ca�a crIatura humana, �elta a oportuDldade1:le Ollientar .oferecido nas

q
dependên

show, que contou com a caciol)ado sacerdote, Frei Elg� Isberner.
. .

li Imé!ge!" e semelhança' de modo complacente os cias do Hotel Cenlral na

presença de grande as- Alvaro, Que os abençoou .

DIa 17., o menIno Erlco, do proprlo Deus. ß<;?ssos colonos para,ele- noite de 27 de agôsto
eisteneia. nesta santa união. fIlho do professur Ger- Que anles de tatala!em va·lo.s, para Jorna-Ios próximo passado, deixa-
Bom espetáculo pro-

I.nilersários:
mano dos Sant.o� � a as asas pa�a a-randes voos, convIctos da magna labuta

I mos involunlariamente de
porcionou o C. A. Bae- F h

. sra. Tecla TrentlDl, ' es- certos fammtos de poder em que se acham empe- mencionar o fáto de tarn
pendi, 80S seus aSBocia-

azem anos ?Je o sr.
posa do sr. Geronimo e de mando, ouçam' a voz nhados e de que o cum- b S J

- .

-

d
Adenor WunderlIch e a Trentini. do Criador na própria primento desse dever junlo

em o nr. oao .Luclo
os. sra. Glara Hanemann,. A todos os aniversari- consciência; ouçam os a honestidade é que o �a 'boAsta, .

-DD. P�e�ldent.e
Genie nila. Acha se em vva. de Germano Hane- antes os . cumprimentos clamôres laucinantes do Brasil espera de sua parte.

d amara MUDlc�pal de
fesla o lar feliz do Dr. mann. d "C

.

d P"
' . . � t'

.

I d Vereadores, ter feIto uso

Fernando Springmann e Amanhã o menino Ge-
o . orrelO o ovo. proxlmo que agoDlza, e ...15 amos a �eu a .?' da palavra, saudando em

de sua dignissima esposa tuli,o, filho do sr Giardini Casamenlos. Realizaram- compreendam que muitas e�tamos em con!u�to dla-
nome do Legislativo Mu

dona Vara Fischer Spring- L. Lenzi e a sra. Erica S8 ontem nesta cidade lágrimas rolam pelo cora- �IO com seus fllhmhos e nicipal o ilustre visitante.
ção, sem,. molhar a face e o bastante par.a conh�· FI"ca, .ssl·m sanada a

----------------------

os seguintes casamentos: d h d I d I b
...

Erico Krüger com a srta.
os erolco�, a�ue es que c.ermos a su.a VI' a, a 0- nossa' falha, invonlutária

liillli_5I1E1iE1illiMêIElllREi!!illiIEii!l!Eii!!ilEEiiillil!iii5lal::=-=-__IIII'II Sineta Picoli; Ary Buch- preferem ba!xar a sepullura rlos� e pacífIca.
, como dissemos, e que sö

com a estIma de terem. Colonos de Jaragua I arribuimos ha um "I

Febres (Sezões, Malárias, mann com a srta Erica silenciado duranIe tôda a Orgulhai-vos desta festa, memoriae"
apso

Impaludismo Moar e FranciscQ Papp vida, em face das traições orgulhai-vos de ter hoje
.

Maleitas, Tremedeira com a srta. Veronica e injúrias! Pois como ao vosso lado o impáVido , --

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

Bockor. disse, só as asas da fra- governador Dr. Jorge La-

I
fesla de tOo. lol,erstrlo. ternidade é que n08 levam cerda que vela peJo vos�o objetivo e cada vez que

" Capsuas Antisesonicas Realiza·se em Nereu Ra- plàcidamente sôbre o im- traBalho e que em boa manejardes a vossa enxa-

I M •-nancora" mos, quinta-feira, dia 15, compa,rável panorama da hora o escolhemos. da lá nos campos tenhais
grande festa religiosa pe- harmonia. Senhores C o Ion os: . o desejo de um ßrasil

Em Todas as Boas Farmácias Ia passagem do 10·. ani- S e,o h o r Governador: Comparrilho vosso júbilo cada vez mais forte e mais
versário da pedra funda- Continuai crendo:Jo "OVO porque tantas vezes reju- feliz. Que bênção de nosso

I É um produto dos Laboratórios MINANCORA I menlal da magestosa Igre- de Jaraguá que sabe re- bilastes ,om a nossa BJerno Pai paire sôbre os
ja de Nossa Senhora do conhecer o esforço e a alegria e ressentiste tam- vossos lares.

I Joinville � Sta. Catarina B Rosário daquela locali: dignidade; continuar vol- bém com a nossa' dor. Disse.

....... u '. I I • iE 1_... dade. vendo o vosso olhar ihte- Prossejruí no mesmo \ Darci ferbrUssen Mello

li'. .

.

ca

�=================a�
PARA FERIDAS,
E,C Z E MAS,
I N FlAMAÇ�O ES,
COCEIRAS,
F R I E I R AI S ,

ESPINH.AS, ETC.

economisa -ae tempo e dinheiro

s��Ä���RCtAt
ESPECIACI1MDE

Lavando com Sabão (kel Bagtstradl)

Virgem Especialidade
da CJIA� WlEllEt' KNDlIJ§IIHAl - JOlllDlviHe

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


