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Em se tratando da úl
tima Mêsa na atual legls-

- latura que vai dirigir os

destinos da Câmara Mu
nicipal, nada mais natural
que as ,eleições na última

terça-feira pera a compo
sição . dessa nova Mêsa
monopolizassem, como

monopolizaram, as aten

ções gerals não só dos
próprios vereadores, mas

, .

Eleita' a última Mêsa na atual Legislatura
Aceita e.votodc a ,chapa doa candidatos dá 'UDN
UDi epísédío curioso - Presta Contas à Câmarà o Prefeíto Municipal

principalmente dos vários
Partidos que na Câmara
têm os seus represenran
tes, a UDN, PRP e PSD.
Lógico, justo' e proce

dente o próprio ínterêsse
do Executivo o saber elei
tos nos vários cargos,
notedemeure na Presidên
[ele, homens que, conquan-

I to adversários pOlít.iCOS,inclinassem 'para o seu

programa edmtntsrrenvo.]
Os imensuráveis. percalços com' que se já que a bancada sttueclo-

-defronta a imprensa do interior, não constituem njsre, mas minoritária, não
novldede para ninguém; são os grandes, os podia ambicionar, de for-
poderosos diários modernes das grandes me- ma nenhuma, elementos
trópoles, com ós seus imensos recursos finan- seus, nos cargos prlncl-
cetros e técnicos, a reconhecerem, eles pró- pais da Mêsa,
prtos, a- lute "heróica", da valente imprensa 'I Enquanto o partido si-
do nosso "Hinterland", reflexo do progresso tuectontsta local, conter-
,de uma cidadezinha ou da dinamização ldea- me noríctamos em úlrlme
lista de seus nomens, número, se movimentasse

"Correio do Povo" tem 38 "anos de exís- exaustivamente em consul-
têncíe. Ésre jornal já não é mais, porisso tar lndívldualmente os on-

mesmo, propriedade particular; tornou-se, isto ze vereadores componen-
sim, uma propriedade do povo jardguàense. tes da. Câmera, o Comité
'Sua trajetória é slmller a tantos quantos se- provisório enviou seu re-

manârlos do Intertor 'se mentém. pela energia presentanre à reunião con-
.

Jo'o Lúcio J" Costa
dos . que o editam ante a receptlvldade que vacada pela própria ban-l

" 'PreshJenle

b=�r�:���c::..+��I:t::!::�el.0r �u�m co�- ,�"I ���:��:���,��.r���ll���i em,' votaç�o, secreta, de· A s�guir o-sr, Preslden- MJmiÇipal �,�m,'Patljcular.
est�s 38 anos de existência dêste jornal I discutido dentro das rnels monsrre não ler havido te designou uma éömissão com os componentes da-

d I I b d d d nenhum candidato' pór composre dos vereadores, nova Mêsa, na certeza de
representam um' pouco o,muito' suor que por

I a"!� as i er a es emo-
perte do PSD, , com ex- srs. João J. Berroll; Raimún- que saberão emprestar aosamor a esta terra verteu um homem _,... Artur crences.: preservados os I'"

Müller. E' seu fundador. A morte, nõ-lo rou- legítimo! Inrêreeses parti, cepção_ .ao cargo de to. do. Emmendoerter e Mar- seus cargos, dignificando-
bando tão brutalmente, faz logo um ano, abriu dários em petferta harmo- S.ecrefarlo, no.qual o cen- tin Hauck, pera Introdu os, a proibidade e o di ...

, uma lacuna de difícil rranspostção não só nla com as opiniões in- dídato pe.ssedlsta, verea- ztrern "no recinto do ple-, namismo que dêles, com
dentro dos destinos polttícos do MUnicípio, dividuais de seus repte-

dor sr. Ral!ßundo Emmen� nário o Prefeito Municipal direito, aguarda o eleito-

mas, de mais perto, dentro deste semanário, senrantea no Legtslettvo 1 doerfer, fol de,rrotado num sr. Waldemar Grubbe, o rado do Mlmlcíplç de Ja-
ao qual tmprimlu o cunho de sua personalidade Municipal. v�rdadelro pleito. pelo can- qual, participando da Mê- raguá dó �ul.
aliado ao seu intransigente amor à ferra Iara- Desta maneira ét ban- dldato da �ON, sr. Au- sa, procedeu a leitura do

'guàense. Artur Müller morreu. Mas sua obra cada da UDN compareceu gueto SY�Ylo .Prodoe�1. seu coneubstenctoso Re-
Ja-'ruoaí esté., não só nêste jornal mas em tenros '

Fato que e prec�s� r.egls- latório' administrativo re-

quantos, empreendimentos aí estão inalienáveis, _

trar é que a :Ielçao I?�ra 'ferente' ao, 'exercício de ca'nd'IOdato
como prova dil tenacidade, ea .energia, de uni o cargo �e 1 . SecretarIO, 1957. Söbre êsse Relatório

só homem: Artur Müller. ,se reve�tl� das .mesmas fica'11os aguardando o pro.

"Correio do Povo" tem nova 'direção cara.ctenshcas abjetas .0-
consubstanciada tão somente nos nomes civís "

corrtdas quan�� d.a dIS-

que a compõem. Porque a direção, em sI, é a pUTa da presldencla em

mesma de Arlur MüllEr, dentro do seu espírito t�57, com a .dlferença d.e
de luta do povo para o povo e com o povo.

nao haver. SIdo � candl-

Ressentimeótos, desconhecemo.los. A élica dafo ud�D1sta t�aldo por

adotada e respeitada é a mesma ética jorna- um, mas por dOIS votos...

Iística que dignifica seus postulad<;>s e honra
a coletividade pela qual trabalha. <

Com a sua nova direção, perdeu também
o "Correio do

� Povo�o seu mais fiél e abne
gado cooperador, o sr. Paulino Pedrl que du
ranle mais äe 15 anos gerenciou êsle sema

nário'. A nova direção, após indispensá�s
estudos, volveu o olhar do passado para O'}
presente e para o futuro. E, produto de seus i'

estudos, apresenta hoje ao povo de Jaraguá
do Sul o seu "Correio do Povo" na tradução
legítima de uma nova fase. A gerência,
preencheu.a' com um elemento, novö, jovem,
honesto e capaz, sr. Darcy Ferkrüssen de
Melo; a redação, robusteceu a com ,novos ele
mentos que, com os velhos colaborlJdores;
vêem de formélr ,uma equipe que'muito apra�
à direção. A sua cooperação está refletida, em

"

parte, nêste novo número com que o "Correio
do Povo" entra nesta sua nova fase.

Desta man'eira, sem 'aleives grandilo
quentes de auto divinização, mas apenas cum-'

prindo um tácito dever diante de um empreen
dimento cujollestino assumimos, �'Çorreio do 'Ipovo" se apresenta aos seus leHores, ao povo
da cidade de j-araguá do Sul, dos 'Distritos '

de Corupá e Retorcida, aos seus geritis anun-
'

piantes em geral, cuja preferência aUa' ao
estímuto de bem servirmos os ditâmes de
nossa consciência em pról dos interesses co

leri�os que aqui temos POt missão implícita
de defender.

'

A DIREÇAO

NOVA fASlE

contra 5 votos; e a do er.
Francisco Modrock, PRP,
para 2°. Secretário, víto
rlou-se com 8 votos con
tra .rrês em branco.
Esse resultado da urna,

ram também da palavra ,[ nuncíernenro da compe"
-os vereadores, srs. Augus tente Comissão de Justiça,
lo Sylvio Prodoehi E Fran- pare então anellsé-Io co

Cisco Modrock, 10. e 2°. mo merecido. -

Secretários, respectiva- "Correio do Povo" 'con-
mente. grerule-se. com a Câmara

Após a proelamaçâo dos
resultados gerais, o Pre
sid�nte (reeleito) sr. João
Lúcio- da Cos,a, agrade.,cendo a sua reeleição,
empossou em seus res

pectivos cargos os demais
componentes da Mêsa que
dirigirá os trabalhos da
Câmara MuniCipal no úl-

,

timo período da presente
à sessão d� terça. feira lêgislatura. Ex,ernando os

com os seus candidatos seus agradecimentos pela,
previamente escolhidos, confiança que nêles de-

positou a _ vontade sobe
cujos nomes, por não ofe-

rana do Legislativo, usa.
recerem mais segredo,
.eram do conhecimenfo da
pr'ópria bancada do PSD.
,Dir·se-ia não houvessem
surprêsas; mas as houve.

,
"

1\ candidatura do sr. Notícias procedentes
João Lúcio da Co�la, pa- de São Paulo informam
ra a Presidência(reeleição) haverem sido captados
consumou-se com 9 votos pelo Observatório Astro';
a favor, um em branco e ,nômico paulista sinais que
_uni para Ericb Balista; a deveriam ser do salélite
candidatura do sr. Fidelis americano. Afirma ames·

Wolf, para a Vice-Presi 'ma no,Jícia que "embora
dencia, viroriou-se com 10 não houvesse completa
votos contra um em bran. certeza, provavelmente os

co; ii do sr. Augusto Syl. sinais foram provenientes
vio Prodoehl para 1°. Se- realmente do referido sa-

====:==;:===================�. cretário, 'venceu por ,6 'élite americano".
/

Augusto Sy/vio ProrJõb/
1. Secretário

,

.

FiJelis Woll
Vice-Presidente

'I

•

Apesar das controvér
sias surgidas. noticiam de
Curitiba que o Tribunal
Regional Eleitoral do Pa
raná autorizou, o registro
da candidatura 'do sr.

Jânio Quadros, governa
dor de São Paulo,' a D'epu
fado Federal pelo PTB,

I sem que precisasse afas·
tar-se do cargo.'

8RßSIt lerra �I fortura
o Brasil é o único pais

no mundo onde '0 funcio·
nalismo fed�ral absorvp.
como vencimento, 90%
das rendas federais. Esta
constataçso., fê la o prof.
Alvaro - POrto Moiti'nho
durante o congresso in
_dustrial noRio de Janeiro.

Fr:.ftcisco ,MoJroclc _

2. Secretário

Satélite Americano ILocomolivas
I

enferrujam
No.ticias do porto de deram 'ser desembár·

Recife denunciam o abano cadas no.. porto de São
dono em que se encon- Luiz pela falta de um
tram há mais de 4 meses guindaste em condi-
4 locomo,tivas Diesel, ex- çÕes.;. '

'

postas àsintempériessem Desta maneira retor
qualquer ,proteção. As naram para Recife, seID
máquinas - estavam des- quaisquer providências
tinadas pára o Estado do p�ra a suQ utilização ou

Maranhã�, mas não pu- preservação.
'
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BILHETE
s -O C,I�A I S'\_

_
, Prezada leitora,

, Aqui vai- meu primeiro bilhete para Você, e, pelo clichê que ':§::;====:::=:::===_:;::.:=:::=:::_::::.=.=.�_::_:::.,=ilustra esta nova página, Você fàcilmente compreende que, ao escrever,
me- embebi desta bôa terra e sua gente. Começando a escrever hoje, meus ANIVERSARIOS NASCIMENTOSpensamentos voltam ao passado, pois é no passado que procuramos.as ,

raizes de um povo. E eu, olhando o passado, procuro reviver o que fOI a FAZEM ANOS HOJE:Jaraguá do Sul de ôntem em comparação como o que é hoje, donde
procuro sonhar o que será no futuro.

Sonhar, dizem, é berço dos poetas, No dia em que não soubermos
mais sonhar, já esta vida não vale 8 pena ser. vivida, pois já não será
maís "vida" mas simples existência: a existência pelo gaahar dinheiro,
vestir bem e co

mer bem. Não' me
refiro a isto. Re
firo-me àquelas

- belas coisas 'que,·1
recordamos com
imensa alegria e

porisso mesmo
com tanta 'saudá
de. Eu, diante da
foto desta página, DIA 11
encho me de doce

_ O sr. Adolfo Antô- Retornando de sua
nostalgia, relem- nio Emmendoerfer. viagem ao Rio Grande
brando o esplríto

:- A sra. Wally Bräuer, de Sul, encontra-se
jovem e 'brejeíro, .

esposa do sr. Erfch Th. novamente entre nós,
esportivo e social, Bräuer. nosso particularamigo,
que fôra sempre _ O

.

menino Alberto. sr. Ney Franco, Escrl-
a p a n

á

gí o das
'.

-

_
_ José,' filho do sr. Faus- vãoaposentadodocivil,senhorinhas de nossa sociedade. Lembra me aquelas festas encantadoras, t' P R bí

. pessêa de vastos sôlí-
d B dí S düvíd f f lt mo . _U 101.

genuinamente feminis, lá nos salões o aepen I. em UVI a, az a a um
_ O sr, Guilherme dos círculos de ami

homem como o professor de educação física Schulze, que Deus o tenha Neitzel. zade em nossa terra,
em bôsguarda..

'

� membro destacado da
Porísso. minha prezada leitora, querendo conhecer uma terra e DIA 12 Câmara Municipal desua gente, procu�a se no seu -passado, coteja-.se·lho cO,m o. presente. para _ A sra. Joana Beh- Jaraguá do Sul.

dedusír-Ihe o futuro -. .o passado, como eu disse, aí está, VIVO, palpitante, lin,g, .esposa do sr, Emílio' Agradecendo-lhe adiante dessa simples foto que também despertará! enormes saudades. Que B hl '

belos tempos, de tanta àlegria, de tanta socíabílldade, de tanto esp.,frito. de
e lOg.. gentileza da visita feita

-

d ó
- O sr. Gmlherme H. à nossa redacão onde,sadia esportividade que hoje, apesar dos pesares, recor amos mermc rios. Emmendoerfer. manteve inte�ressante \E é nessa foto, cara 'leitora, que eu por boje resumo êste meu

I palestra a respeito da
.bilhete: saudades, muitas saudades ... da mocidade que se foi e não volta DIA 13

. situação agrícola gaucha (que divulgaremos opor-nunca maís, Até prá semana, darlyng. .

_.

.

- A sra, Justína Ber- tunsmente em entrevista especial), cumprímen-Tia ANGELINA toli, esposa do sr, Alva- tamo lo efuzivamente com votos de muitas Ielíeí-
-----___:_-------------------------- ro Bertolí. d d t

- .

_ _ A sra. Erica Gon-
a es e ven ur�so regresso ao nosso selO.

���-�-]--C-,-O�R�V�(-�-,·-�· - L�rns & R8��hs�:��I�. �����������--��
- O sr. Ricardo Gumz. A -I'".olelas" - A Edições DIA 15 I

I proveI e as cascas
M.elhoramentos acaba de
lançar; em atraente vó· ,;_ O 'Sr. Helnz BIosfeld.
lume "Novelas" de Al- ,._ O �sr. Faustino P.
phonso Daudet, em pri Rubini.

.

morosa tradução de oct.! - A' sra. Silvia Thom Não jogue fora as cas- MELANCIA e MELÃO .

na Ferreira com Ilustra- sem, esposa, do sr. Sergio cas de abacaxi, abóbora, - transformando se tsmções de Eugênio Garcia Thowsen. maçã, melancia, melão, bém como a abóbora,Ruiz Alamee. Estas nó- -- O menino Artur, laranja e de algumas em picles c doce, para o
velas, ou, talvez, numa filho do sr. Alfredo Vasaloutras frutas. Sómente que se qolooam as cas-

_classificação mais rígo- - A sra. Thereza Rau, das cascas de 'laranjas cas num vidro com vi.
rOSB, êstes contos, podem 'esposa do sr. Waldemar

por exemplo, podemos nagre, açucar e especía- _

ser tachados de clässí-

'I
Rau. <

-

-
-

fazer nada menos de 10 rías diversas.
cos o foram' as famosas - A sra. Lourdes Bel- produtos. .

E' verdade
"Oartes do Meu Moinho", leti Pedri, esposa do .sr. que nem tôdas as cascas LARANJA - extraín-

Mas logo após, num_ repente, • porque tanto os primeiros Nestor Pedri. de frutas podem ser uti- do a peetina, fazendo
ei-lo feliz, novamente, como as sdgundas são lizadas econômicamente doce em�pasta, compotapaginas fortemente evo- CASAMENTOS--. I na industria caseira,mas laranja cristalizada, ex-livre a perder-se na altura. cadoras do espirito e da ...:... João' de Oliveira também é l'erdade que traindo óleo essencial,

" LEONARDO HENKE finura francesa no que Valença com a srta. Mag- muitas delas ('�igem fabricando licor, farelo
:.- ela tem de mais alegre dalena Pedri. apr.oveitamento, que, na- de casca utilizando como

e saudável.
.
_ Juão Erico Lopes tutalment�, I:lão lhes da- adubo, em infUsões, etc.

"Visão" - Esta revista Moreira com a' srta. EI mos. E Isto sem falar
semanal visitou n.os com vira .Zesuino. na. riqueza em/vitaminas,
o seu no. 5, de 31 de Ja- _ Kurt Hoffman com a que, as donas de casa já
neiro último. Sempre srta. Regina Hornburg. sab.em conter o precio.so
inédito n.o seu resumo _ Egon Fischer com a reSlduo a cas?a. ASSim
redatorial, destacá, num srta. Anita Ehlert. sendo, aproveIte as caso

magoffic(_) comentário, a cas de:
"EntI'evista de JK - Ba· . FALECIMENTO
lanço dos 2 anos, ,&tém ABACAXI - fazendo
de farta matéria· econô - Faleceu no dia iS de refresco do seguinte mo
mico fioauceira, cientffi fevereiro em Rio- Cêrro, do: Lav� o abacaxi, des-
c� e .outra_ a sra) Margareth� Zasper casque e col.oque de in

� I Zieli, com 79 anos de ida- fusão as
-

cascas num. a"Panorama" - A se�pre_ de, viúva de Frederico vasilha éom água de ummais familiar e catlvan- ZieH.
. dia para o outro, na ge-te revista paranàense

_ Faleceu no dia 3 de ladeira. No dia seguinte,"Panorama" se apresenta Itambém impecável em
fevereiro em Ilha da F'i adoce ao paladar e ve-

8 Janeiro gueira, o sr. Gustavo Fri rifique a excelência do

���m��'q�e' t:�os sôbre edel,com60anos deidade, refresco feito de cascas,
a mêsa. Adolfo Sóethe, casado com a sra. Ida porém, sofrendo fermen-
diretor, figura, sempre, Prahl Friedel. tação' durante 3 dias .

com o brilhantismo' de 'Isua pena, com um édito- ABÚBORA-- transfor·
'rial fulminante "Reabili- Lembre se. mando em . picles doce,

-.a -. OIS t kl" d
�

tação do Ufa,nismo". Ma- o , wee pec es os

téria farta e :varia_da, Mergulhe a r oupa americ�noB, muito pouco
contém uma rep.ortagem t d 1 conheCIdo entre nós.

complE\ta sôbre o que foi e� amdPa a nu�a so u-

o 10. Festival do Cinema çao e agua, vmagre e MAÇÃ - f�bricando
Nacional do Paraná; além sal, antes de lavá-la e vinagre, para o que as

de apreciáveis colab.or:a- a mesma não se des- cascas são guardadas em
-

Ç.ões, artigos, reporta- botará. ' vidro de bôca larga, com

I gens, entrevistas, etc. A Agua e sumo de limão água e um .pouco' de
venda em tôdas as ba·ncas h d Ih' '- açucaro DepOIS, cobre-
e linarias. Uma revista é o que � e me or se com filó e deixa-se
que é o orgulho' do para se .lImpar as es- fermentar alcoólicamen-
Brasil. 'ponjas de. borracha. te e acéticamente.

---������.-======�������

-- Nasceu no dia 30 de
[enetro o menino José

- A sra. Otília Moser, Milker, filho de Roberto
esposa do sr. Herminio Milker e de Rosa Rech
Moser.. Milker, residentes em
- O sr. Eugenio Pradí

em Estrada Itapooú.Sobrinho.
_ No dia 30 de Janeiro

FAZEM ANOS AMANHÃ: o menino, Airton José
Marchi, filhó de José
Hermello

.

Marchi e de
Hildegart Zotz, residentes
nesta cidade.

- No dia 18 de Janeiro
em Joinville. o garoto
Arno Henschel Junior,
filho do sr. Arno Hens
chel e de Traude Penski, ,

residentes nesta cidade.

- No dia 10. de feve
reiro a menina Elvira
Maffezzolli, filhá do sr,

João Maffezz.olli e de

.Êsse que tão alto adeja,
calmo, . (felo azul jooundo,

,

eu sigo-o com olhar pr_ofunrio,
� mais que de espanto _. de inveja.

Se o homem' Vil o apedreja,
. nao o faz, por vê-lo imundo,

fá-lo, porque sempre o mundo,
oonira quêm sobe -

-

esbraveja ...
E o mundo é tão mau e torvo,
tão triste, que o próprio corvo,
só ,pela fome o procura:

o PRAZER DE SERV'IR
fáceis. E' tão.belofazer
o que 08 outros se

esquivam. de fazer!
Não cMas, porém,

no -êrro de que só se

f�z médto nos grandes
trabalhos; 'há· peque
nos serviç.os· que são
imensos s e r v fç os;
a d o r Ii a r uma· mesa,
ordenar uns. livros,
pentear um menino em

teu lar.
-

Um é o que critica;
.ou�ro é o que destl'ói;
tu és o que serve. O
servir não é apenas
faina dos sêres infe
riores.

Deus, que dá o fruto
e a luz, Serve. Pudera
chamar· se assim por-

�

que Se.rve.
E tem Seus ôlho8

fixos em nossas mãos
e nos 'pergunta. cada
dia: - Serviste hoje?
A quem? A árvore?
A . teu amigo? À tua
mãe?

G.briela Mistr.I
.

Tôda a natureza é
uoí anélo de gerviço.,

'Serve a nuvem. Ser
ve o vento.
A o-n d e haja uma

árvore que plantar,
- planta-a tu; aondfd najaI

- um êrro que eIPendar,
emenda o tu; a.onde

. haja ;um esf()rço ao

qual to�os se esqu�
vam, aceita o t9f
Sê aquele qtre apar

tou a pedra do cami
nho, e ódio entre os

corações e as dificulo
. dades de um problema.

Tem a alegria de
ser são b a alegria
de ser 'justo; porém,

'._1 tem, sobretudo, a for-
- mosa, a imensa alegria

I de servir.
Que triste seria o

mundo se tudo em que
estivesse feitQ não
houvesse um roseiral
que plantar, Uma em

prêsa que empreender!
Que não te chamem

somente
'-.

os trabalhos

- O jovem Alvaro,
filho do sr; .ir. Alvaro
Batalha.

.

- A sra. IdalínaGrlmm,
esposa do sr. Bíeardo
Grimm.
- O sr. José des Santos.

VI SITA
- .

Snr. Ney Franc<;:>

Justina Hang, residentes
em Itapocuzinho.

•

Amaury H. d. SlInira
Engenheiro agrônomo do ,M. A.

E que as leitoras não
joguem fora as cascas

sem antes procurar uma
formá de utilização desta
maté_ria prima gratúita.

Y\\ Combate as

� " rregulanda--
___..........-�.

.

es das fun ..

ções periódi·
cas das senhoras,
É calmante e re

gulador dessas funções.
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HOJE • /DOIIIIIIGO •

•

HOJE
·Novamente em JARAGUA', DO SUL, por iniciativa do Clube ,Atlético Baependí,

a monumental e famosa
\

Orquestra Show e

CASINO DE
Espetáculos
SEVILLA

Grandioso BAILE nos Salões do c. A. Baependí para os sócios e convidados especiais e um

monumental Show público - Ultima apresentação da Orquestra Casino de Sevilla no Brasil -
10 famosos proíessores músicos sob a direção de Pio 'I'orrecllas, com seus cantores -exclusjvos

JOSE MARIA MADRI e ALBERTO DEL MONTE /

'Hoje à noite, enfim, a tuosos salões do veterano Sevilla no Brasil, ondé ter a certeza do êxito
seleta sociedade local terá Clube Atlético ßaependl, teremos, .mals uma vez a absoluto que marca�á na

o raro e último ensejo de a cujos esforços, de sua oportunidade de admirar- vida social jaraguaense
assistir, 'por duas

vezes'l diretoria, devemos
também nos diante da eximia arte essa nova apresentação

.e apresentação dessa esta exibição do famoso dos seus 10 famosos pro- da Orquestra Casino de
mundialmente fanfosa Or- conjunto internacional. Iessores músicos, sob a Sevilla em ncssoe.pelcos
questra "Casino de Sé- O deslumbrante baile direção de Pio Torrecllles,

'

vílla", ora de passagem progremado pare- hoje à nome de fama mundial, Após essa sua exibição,
pera o sul em demande noite no Clube Baependi, com os seus cantores hoje à nölte, em nossa
ao estrangeiro. pare os . seus associados exclusivos José Maria cidade, ° famoso Conlun-
Duas apresentações, dls- e convidados especlals, I Madri e Alberto Del Monte. to dará por encerrados os

sernos, sendo' um "show" terá, pois, como corôa de Pela venda quasi esgo- seus majestosos espetá
público na praça e, outra, sua inesquecível noitada, tada de lôdas es mesas culos no Brasil, viajando

,

numa verdadeira epresen- essa última apresentação reservadas, constatada até que esré, via Porto Alegre,
tação de gala, nos sun- da Orquestra Casino de à noite de ôntem, pode-se para Montevidéo, pera

abrilhantàr os festejos maravilha recreativa e

carnavalescos uruguaios. artística nos salões do
Baependi.

Repetimos tratar se, in
dubltévelmenre, de um

empreendimento arrojado
o de conseguír contratar
mais uma vez a famosa
Orquestra para os nossos

salões, certamente asse

gurado o mesmo sucesso

logo mais,. à noite, pro
porcionando desta maneire
à fina SOCiedade local
uma noitada inegualável

Qpanto ao "show" pú
blico, será êsre oferecido
ao povo hoje, às 7 horas
da noite, na Praça do,
Expedicionário, espetáculo
inédito êsre que se reali
zará graças ao patrocínio
da Prefeilura Municipal e
de várias firmas exponen
ciais do nosso comércio
e indústria.

La'Voura. Comércio e Indústria
Diante do abuso sempre Jac:ú.Assú Munlc:lplo de Gllaramlrim Santa Catarina

erescendo de certos ci-
clistas, de ambos os sexos,

- Assembléia Geral Ordinária
Llm porco com cara de que fazem das calçadas São convldados

'

os senhores eclontstas à se
gente, tromba de elefante pistas para os seus P'as-

'

- reunirem em assembléia geral ordidária as 15 horàs
e um ôlho no meio da seios� urge tom� o sr. D�- do dia 4 de Março de 1958, no escritório da socle- ADEMAR d'dtesta, foi, por vários dies, legad? de PolíCl� aAS �als dade em Iecú-Assú, Municipio de Guaramirim, afim can I ato
o principal .assunto dos enérgicas provídêncías, de resolverem sôbre a seguinte Ordem .do Dia:moradores da estrada de t I I 'ISanta Rita, em Nova lcue-

pois o es�.ec �àc� o que 1°.) Aprovação do balanço geral e relatório da
e7 se presencia dI ríamente diretoria.

9U, Distrito Federal. O em �ossa� .ruas é por 20.) Eleição do Conselho Fiscal pera o

exerci-l
,A respeito da venda,

caso porém, só agora foi demals deprID�ente.. cio de 1958. por parle do seu marido,
revelado através de uma O sr. José Izídoro COpI, NOTA: Achem-se à disposição dos senhores da mulher carioca que
reportagem asalnada por que se v.em mantendo acionistas, no escritório desta sociedade, em Iecü-

estava no "cartaz" na se-
Cândido Filho e publica- com -serenídade e desen- A

'

M
...

d G
. .

d
mana passada, informa S'e

da no último número do voltura à frénte dos ser- ssu', �mclPlo � 99ua�am�lm _tOSI .ocOum2e6n:07sda do Rio que, Vanice Cor-
, "Correio de Maxambom- viços policiais da cidade,

qne se re erem o ar .

.

0,- ecre 0- el n.. � rêa Brito, a mulher que
bCi", daquele município. I porcerto saberá atender

26 de Seten1bro de 1940., foi .vendida por dois mi-
O porco elefante r.a�ceu prontamante os reclamos jacú Assú, 15 de janeiro de 1958. Ihões de cruzeiros pelo

juntamenle com outros oito da população, notada AFFONSO 'WAGNER - Diretor Comercia! próprio marido, José .Alfeu'
porquinhos normais. Não mente do centro citadino, � .." ..".__""�_"."""

,

, __ _

�
Carneiro. de Brito, á Ho-

resiSliu por muito tempo, onde já têm ocorrido (,--_
__ __.� _-_ _ _

_-_.-� "'1 racio Nogueira de Almei-
mas antes de morrer -foi 'atrópelamentos de paca·!i ••••• e I • UI e _ " ••.. II da, gerente do Banco de
fotogrdfado.

. _
tos cidadãos, mulheres e II II. -._ Minas Gerais, em Vargi-

S�gund? a de�crlçao �o crianças, em pleno pas- I' -, JARAGUÁ DO SUL - !! Na !eUDlaO do PSP, nha, obteve desquite lifi-
r�porter .

o aOlmal nao seio público, ocasionados :1 li e�, Sao. Paulo, foram gioso,' que intentara c.on-
, tinha focmho, mas

antes, por gente mal·àducada I! Medi�amentos e Perfumarias n feitos dOIS apelos ao sr. tra o esposo. Dispensou
um-roslO se�. pê.lo co"! desrespeitadora dos mais !I ,Simbolo de Honestidade li Ademar de Barros. O a pensão dizendo que não
arcada

. dentar.la Igual, a elementares preceitos de ii Confiança e Presteza.... .� li primefro, para que se a qU':_l'ia de 1I� marido
humana, o queixo tambem civilidade iI

.

I! candidatasse ao govêrno que nao honra mnguém.
igual ao. de uma pessoa

.

ii A que mel�or lhe atende
, , '!! dQ Estado, _e o segun�o, Honra seja feita aos

e na bôca se notavam Il e �elos menores preços
_

. ii para que �ao reassumiS- dois milhões ...
perfeitamente os lábios".

Ma-e aos �������������=:�������=:��������=������=-_.��_�.�����.����� ...----..:!>.I------!""-----fl
...--------···--�------·-__:___-_·--:--------�··---· ..--""'---··· ..-··...···----1'11 anosl li' Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. li -F11tebol Juvenil

negócio �e OCßsi8o Uma menina de 11 anos I! M��:aIZ: JO][NVILLE !! Hoje em prélio matutino,de idade deu à luz, uma li
P' d"

. ii Cl equipe juvenil do Co-
Vendem-se, perto da criança de sexo femini- li ara a nossa Istlnta treguezla mantemos em estoque: . II r'lnthl'an FCd'

.

li
U' I' h d

... ., . It s.. ara com-
cidade, ã morgos de terra, no. A criança nasceu n ma In a completa e motores naCIOnaIS e estrangeuos ae alta e baIxa' li bate a equipe da mesma
com casa nova, ranchose com 1,418 quilos, no II _,

rotação, para' 220/380 V. S,!/60 c�clo�. AP��ELHOS DE M�DI- II categoria .do Clube Aguabom pasto cercado. Hospital Maternidade em II ÇAO. - Bombas pa.ra uso doméstlco e tlI�s Indúst�lals: ARTIGOS ELETRICOS ii Verde. O' emböle será rea-
Informações na oficina Havana. , II PARA O LAR. Sortimento compléto e vapado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO� II lizado no campo do Clu-

de biciclétas de Theo· A menina-mãe, Rosa li os, de ARANDELAS, MA�ERIAL ELETRICO em geral para· instalações de II be Agua Verde, numa dis
doro J. Wolf� sita à Rua Ester Gonzales, não quis ii luz e torça de qua�quer �apacldade. Contad�res .oE a prazo. "

. II puta 'Que deverá ser das
Marechal Deodoro da identificar o pai da cri- 1,1. A nossa

seçao.
de Instalações atendera com presteza a Aualquer pedido de li mais renhidas isto consi

Fonseca, No. 364 nesta ança. Mãe e filha estão I. Instalação de luz e força. ii derando o equilibrio de
cidade. ' passando bem. �===:;::::=:::===:::::::::::::::::::::===.::==--=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:.'::::=:;::::�=:::::::::::::::lJ forças das duas equipes.

'

Besídêncíc Assaltada
Roubo na casa do sr. Mario Nicolini

A direção do Grupo Escolar "ABDON
BATISTA", desta cidade, avisa àos srs, pais
e interessados que a merrícule estará aberta
nos dres 12, 13 e 14 dêsre mês, no horário
das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Os alunos novos de 1°. alio deverão
epresentar certidao de idade.

Os demais alunes apresentarão o boletim
do ano anterior: ;; I i:: ,,,,. " -

Os exames de 2a. época. do Curso Com
plementar serão realtzados dia 14, às 9 horas.

I (Ass) Zens/de ES�� - Diretora

Os larápios aproveita- na propriedade alheia,
ram-se, domingo de ma- Conseguiram, ne s s a

nhã, da ausência dos vistoria, apropriarem 'se
seus moradores, para das economias doméstí
fazerem "uma visita" à eas da criada, na impor,
residência do vereador, tãncía de Cr$ 3500,00.
sr. Mario Nícollní, à Rua A Policia local, tendo à
CeI.

_ Procópio Gomes, frente o sr. Comissário
onde, arrombando uma José Copi, já tomou as

Janela,' conseguiram pe'.,
providências necessärías

netrar no interior e pas- para a captura dos Ia
sar uma vistoria em regra drões identificados.

Paulo- Wagner S. A.Porco ß�uso dê,< Ciclistns
com. capa
de genteI

.�

Espiritas
no

Brasil,

Gratidão
de um
Povo

Segundo estatístíoas dí- Joinville (Do Corres-
vulgadas, aumenta o nu- pondente) - Iniciou a

mero dos adeto.s do Es. PrefeituraMunicipal uma
piritismo no Brasil, ou campanha pública no sen

seja em 79% entre 1940- tido de angariar fundos
1950. Em primeiro lugar para um monumento em

figura Pernambuco com homenagem' ao falecido
um aumento de 1900;0; dr. João Colin, ex-Pre
depois Goiás com 157%, feito de Joinville . .O mo

Matto Grosso com 113, numento revelará, con
Rio Grande do Sul CÓDl forme. maquete feita, o

I060/r. Os espíritas man- saudoso edil em tamanho
têm no país 41 Hospitais, natural, em mangas de
91, mastlos. 357, Escolas camisa. O trabalho' foi
e 243 Bibliotécas. Em confiado ao famoso es

caso de enfermidade Os cultor Fritz Alt e deverá
Centros Espíritas forne- estar concluindo até fins
cem auxilio gratuita- do corrente ano.

mente.

o Preço
de uma

mulherl

•
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EDITAL

,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBR.IOUE·IHA MINAN�ORA
Vermifugo suave e de pronto

,

efeito Dispensa purgante e dieta I
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

,

. remédios
'

Compre hoje mesmo uma LOIIBRI90EIRA
.

MllAleORA para o seu tilhinho.
f, um _produto dos Laboratórios Minancora

jOINVILLE

Dr. Murillo Darrato da AZ8Yado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial- Ltda)
Rua Mar:echal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

DOMINGO DIA 9-2,1958

Fecularia Rio Molha S. A.' JE]I)) II A r

OE pusou ta USADO co. '

10. RESULTADO o POPULti
DEPURAtIVO

lIIofenalvo ao o,pAJamo. Aarada
NI como UM l&c6r. Ai)rovado co

..o auxUla, no tratlMn.nto da SI·
FILII. REUMATISMO da meso

....,la.m. palo O, N $. P.

Assembléia Oeral OrdJn�rJa
.-'

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, esttldo EDITAL DE OONVOCAÇÃO de Direito da Comarca de )araguá do Sul, Estado
de Santa Ceterlne, Brasil, na forma da lei, etc... de, Santa Catarina, Brasil, na forma ,da lel, etc ..•FAZ SABER aos que o presente edital virem, Pela presente ficam convidados os seuhores
ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de aci�nisras dest� ��ciedade .a comparec�rem a assem- FAZ SABER aos que o presente edital virem.
ARTHUR G. G. GUMZ, por lnrerrnédlo de seu bas- bléta geral o.r�lDarla � realizar-se no díe 26 d� Abril' ou dele conhecimento tiverem, que por parte da fir
tante procurador. edvogado dr. Reinoldo Murara, lhe de .1958, na s_!de social

•. pelas 16 ,hora�. afim de ma Chocolate "A Sultana" S/A., *por intermédio de
foi dirigida a penção do teôr seguinte: "Exmo. �nr. dehberaren:t sobr� a segumte �rdem do dla: seu bastante procurador, advogado dr. Manoel A. da
Dr. Juiz de Direito da Comarca de -Jaraguá do Sul. 1.) Dlsc_ussao e eprovaçao do balanço,

. demon�- Luz Fontes, lhe foi dirigida a petiçãQ._ do teôr se-

Arthur G. G. Gumz, brasileiro, casado, comerciante. traça.o de lucros e perdas. re�atórlo da di- gulnte : '·Bxmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca
residente e domiciliado em Rio Cerro, Municipio de retoría e. perecer do conselho ftscal referente de jaraguá do Sul. Diz Chocolate liA 'Sultan.... S/A.,
Jaraguá do Sul, por seu bastante, procurador advo- ao exerCICIO encerrado em lil de dezembro por seu bastante procurador, nos euros da Ação
g-ado abaixo assinada. inscrito na O. A. B., seção de .1�57;. Executivo de Cobrança que, nêste Juízo e pelo car-

do Estado de Santa Catarina sob nO. 915 com es- 2) Elelçäo do conselho fiscal; tório do Cível e Comércio, promove centra Arthur
crltõrlo à Praça Mal. Deodoro, 216, nest� cidade, õ,) ASbuntos de interes�e so�i�1. ,Ristow, que, tendo conhecimento de ser êsre credor
vem com todo acatamento a presença de V. Exa., . �VISO: A.cham s� a dlsPoslçao. dos senhores da firma Marutti & Dematre, proprietários do Bar e

a fim de expôr e no final requerer o que abaixo ecronrsres, ne sede SOCial a rua Dommgos da Nova, Restaurante Catarlnense, stro nesta cidade, pela Im
segue. Que o petlelonérlo é credor de uma nota de 102, os, d�cumentos ,a que se refere o art. 99, do. portância de "cento e quinze mil e quinhentos cru-

"CONFISSAO DE DIVIDA", devidamente legalizada Decreto-Lei nO: 2 627, de 26 de Setembro de 1940. zeíros" (Cr$ 1 t6.600,00), garantido por Nota Pro-
de acôrdo com 'a lei, da quantia de Cr$ 15.000,00 jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1958. missória, vem, mui respeítõsemente requerer a V.

(setenl� e c�nco mil cr�zeiros), do. sr. P�ul Schusf�r, Adolfo Inlonlo fllllendoerfer _ Diretor Gerente Exeia. desistência �o pedido d.a _

falência de fls. 10,
de .naclonahdade. �I�ma, casado, mdusfrla!, tambe!'1 Ralmando Adolfo fmmeldoerler _ DIretor Técnico requerend�, outrossim, a expilhçao de. novo manda-
resldente e domlclltado no lugar denommado RIO

.

' do executivo pare que na forma do Art. 9õ9, do
Cerro, neste Municipio. Que a dila note, fôra entre- Código de Processo Civil, se proceda à penhóra de

gue pelo suplicante à firma "A COMERCIAL LTDA.'·, dUo crédlto, medíente notificação à aludida firma
desta cidade. a fim de que procedesse a cobrança, Indústria e Comércio W. WEEGE S/A. devedora para não pagar ao seu credor; consígnendo
De posse da nota, a firma eclma citada, nos prlmel- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA judicialmente a importância da dívida quando do �eu
ros· dias do mês de junho do ano próximo passado, vencimento, bem como, a expediçtio de edital. com

convidou o devedor ou seja o sr. Paul -ôchuster, CONVOCA.�A.D o prazo de 15 dtas, para a ciência de tercetros in-

para se apresentar em seu escrilório a fim de �fetuar teressedos, da penl1óra feita. N. têrmos, p, deferi-
o pagamento da mencionada nora. Que o requerente São .convocedoâ os Snrs. Acionistas desta So- mente (sobre estampilhas estaduais no valor de
não pôde atinar a atitude íncorrena e injustificável cledade, para a Assembléia Geral Ordinária a reell Cr$ 4,00, devldemente inutilizadas, o seguinte): Ja
procedida pelo sr. Paul Schuster, em agredir o ge zar-se no dia 26 de Abril de 1968, às '14 horas em raguá do Sul, 16 de janeiro de 1958. (a) Manoe.l A.
rente da "COMERCIAL LTDA--:", procurando sub- sua séde social à Barra do Rio Cerro, afim de deli da LuZ Fontes. > DESPACHO:' Defiro o pedido de
traí-lhe, o documen!o .objeto da dívida, amassando·o berarem sôbre a seguinte ordem do dia: fls. 14. Expeça se mandado execu.tivo, na forma so-

juntamente com outros documen10s. Que por mofivos 1. - Aprovação. do Balanço e contas do exer- licitada, bem como edital, ,com o prazo de quinze
alheios a sua vontade, ainda não procedeu a cobran- Cicio de 1967. (t5) dias, para ciência da penhór8. I. Em, 20·1·6a.
ça judicial, mas que o fará oportunamente. Acontece 2. - EleiçãO do noVo Conselho Fiscal, (a) Ayres Gama Ferreira de Mello. "Em virtude do
porém; que tendo chegado ao seu conhecim�nto, que Õ. - Assuntos de inferesse da Sociedade. que foi passado o presente ediral._ com o prazo de

-

o devedor pretende desf�zer-se do único imóvel que NOT4:'AchsJm·se à disposição dos Snrs. Acio- quinze dias, para conhecimento de terceiros inferes-

possue, procurando vendê-lo ou aliená-lo. Querendo nist�s os .documentos a que se refere o artigo 99, sados, da penhóra eferuada, e que será publicado
desta forma, assegurar-se dos Direitos que lhe con do Dec.-Lel �o. 2.627 de 26 de Setembro de 1940. no jornal local e no orgão oficial.do Estado." Dádo
fére o Art. 720 do Código de Processo Civil, para Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul) 20 de e passado nesta cidade de jaraguá do Sul, aos vinte
advirlir terceiros ou futuros adquirenres dos bens do Janeiro de t958. e quatro dias do mês de janeiro do ano mil nove-
sr. Paul Schuster, e para que mais tarde não ale- WOLFGANG WEEGE centos e cincoenta 'e 0110. Eu, Amadeu Mahfud, es-

guem,' ignorância, vem protestar de acôrdo com que I
Dir�tor Presidente crivão, o subscrevI. (a) AYfes Gama Ferreira de

determina o Artigo e Código acima citado. Anulará Mgllo - Juiz de Direito. A presente cópia confire
- pelos meio� que I�es, confére a lei, qualquer venda .t.:=-:::;::;;;;'==::: =--= ====�

com o.riginal, dou fé.
_

que vênha a ser feita, salvo. no �a�o de .depósito, rf .
'1 Jaraguá do-Sul 24· janeiro de 1968.

disposto no Art. 108' do Código Civil. ASSim sendo, III II -
,

,

requerer o sQplicante, tomado por têrmo o protesto I Irl'I'''11 8"1'1' CI11rl·OIIO. '. ß.
(

II O Escriviio • AMADEU MAHFUD
e que o suplicado seja citado na forma da lei, tome !I • III II u u U II ------------.--------conhe'eimento dêle e a terceiros inlere.sados, seja ii I!
dado conhecimenlo por edital, publicado no semaná- I TAC 'li .

,

rio desta cidade, '�Correio do Povo". Requer, mais, II A'aente'loroal·. SÉnGIO THOMQEN I' M I LH'OESapós satisfeitas todas as exigências legais, seja-lhe I It ... K � I .

-

os, autos entregue independentemente, de traslado. !II
- Escrilório TécnicQ-COnfábil "Thomsen" -

IIP f
.

f
.

d
• _

I I Rua Mal, Deodoro da Fon,eca
ara os e ellos IscaiS,. a,se a pre.enle açaQ o va or I ,(.enfrente a' Prefeitura Municipal) IIde Cr$ 6000,00 (cinco mil cruzeiros). Nesles Têrmos II IIP. Deferimento (sobre estampilhas estaduais !JO va I!! II

ror de Cr$ 4,00. devidamente. inutilizadas, o seguin- ; Aceita encomendas e cargas para qualquer li
. te)! Jaraguá do Sul, 14 de janeiro de 1958. (d) p. p. II localidade do país, com frére pago e a pagar II ELIX'IR 911..Reinoldo

-

Murara. DeSPACHO: A., como requer. II e reembolso. II ' �
Ci re-se publicando-se edilal, a ser transcrilo no jor- II Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II a .1tr:l1." AlACA TO� o IBlAllSIilInal "Correio do Povo", desta cidade. Em 16/t/58. ii do Sul, à \ vista e crediário, para qualquer i

....fi.N

(a) Ayres Gama Ferreirra de Mello. Em -virrude do II loc'alidade do país.. I! O Plca_ • Baoo. o Coraç.... e
que foi passado o presenle edflal, que, será afixado i! ATENDE à venda de passagens aéreas ao li, Estam.ao, ... Pulmeu. e P�I.
no local de costume, e publicado no jornal local II ex'erior, peJa Scandinavian _ Ibéria _ Swissair. II "redu Dore. no. 0.10., ....m..
"Correio do .Povo". Dado e passado nesta cidade de II II ".mo. c.au Qued. eM Cabe-

Jaraguá do Sul, aos dezessete dias do mês de janei· Ü Informações Departamento de Turismo TAC !i .. An.ml Aborto••

EU, �m:3�u �ahf��, �����e;��� :u����tv��la e oHo. �"::::=::�:::::::'!::::::=:::::::=:::::::::::::::::::::=::::::=�:::=:::::=--::J • toai.c::::�':�a�tl:.c:u raU vo

(a) Ayres Gama Ferreira de Mello �_1IiIEJ_1lil8�1IiI!1II�8l!II1f!B" _l!B1IiI8 - iJiiI88� EL lX IR 91 AL
,

.. Juiz de Dfreilo FOTO PIAZERA' - ..,

A presente cópia confére com o original; dou fé. DEPRONTB Á PRBPBITURA - JARAOUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul, 17 de janeiro de t 958.

O Escrivão • AMADEU MAHFUD
Fotografias em Geral - Fotocopias de Docúmentol -

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domiciUo e tambem
em localidades vizinhas

MUDAS
FrutJleras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros" Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, elc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopOldo Seidel

Corupa •

Dr.
=== _11_1L1_11_IIJ_IP'_I"_I •• _nl_II._

Fer_.ando A. Springmal!D
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito .Federal

CHnlea Médlea - Cirurgia Geral - Partos -

Consultório e'Residência: Rua Preso Epi·
, tácio Pessôa n. 206 \8x'residencia de dr.
Alvaro Batalha).

-

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.
'_"'_1" __ III_UI_'. _1"_' '.111 ••"."._11

1 MAGROS.

FRÀCOS

VANAOIOL
\

:fl! indicado
nOl Ca80II . de
fraqueza. pali·
de!l, magreza e

fastio.
Em 8ua fór'

mula e n l r IlIU

Vanadá\o de

a6dio,' Licitina, Glieerofoeratolt'

Pepela, DOI' d4ll Cola. etc. de

ação pronta e aficu DOll ca80S

de fraqueza e neurastenias. Vana
dOI 6 indi�do para homena, mu
lheres a crianças. sendo sua 16l'
JOul. 60enCÍada pela SaI1de 'Pu
blica.

I - Atende chamados de dia e a noite - I
mtr:r-._UI_II"_III_III_III_IU_.' •• 1_11_ F1_.T::.

-

.

DPé Refnoldo lIup•••

. II A.DYOGA.DO "

I
Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RELATÓRIO DA DIRETORIA

Indústria e Comércio W. WEEGE S/�.

. RELATÓRIO DA DIRETORIAJF�clill�arllal IRn�· M�illJla §oAo "SÓ c;t Monarquia
-$alvq:rá a Nação"

Senhores acionistas: Cumprindo determinações estatutárias, estamos
Cumprindo dísposíções legais e estatutârias, São Paulo, Convencido é república, legitima re- publicando o Balanço Geral e a Conta de Lucros

submetemos ao exame dos senhores acionistas o de que existe no Pais pública". e Perdas e solicitamos aos Snrs. Acionistas a apro-
resultado de noeeas atividades no exercício findo ambiente propicio à pre Na opinião do' Sr. Ar- vação dos mesmos.

'

\ em 31 de desembroP de 1957, compensado no ba- gação das idéias monar- lindo Vieira dos Santos, Jaraguä do Sul, 31 de Dezembro de 1957.
lanço geral e demonstração da conta lucros e per- quicas, o "Movimento chefe do "Movimento Pa
das que acompanham o presente relat6rio. I Patrianovista" lançou trionovista", "sem rei, WOLFGANG WEEGE - Diretor Presidente

Pelo exame dêsses documentos poderão os ampla campanha, pois sem imperador, não há HEINZ MARQUARDT - Diretor Gerente
senhores acionistas formar um juizo exato sôbre o "sem um rei não há união união nacional". Diz êle: L'
movimento dos neg6cios e a situação financeiro- nacíonal".' Aegumentam "Resta-nós a esperança

BA ANCO GERAL de 31 de Dezembro de 1957.

econômica da sociedade. ,
os "patrianovlstaa": da hora de Deus, que I .

A T I V O
Qualquer estabelecimento- que porventura [ul-

"
_

. .

eleve Fao tron_o vazio. d.a Imolei e Estavel - Itnöveis Benfeitorias, .

gardes necessário, queiram por obséquio manifes- .Só a doutrlna monär- Imperfal .Naçao .BrasIlel- Edifícios e Dependencias, Máquinas e

tá-lo com sinceridade a fim de que tenhamos a q�lCa salvará a Nação. r� o aníversaríante do Instalações, M6veis e Utensílios, Veí
oportunidade de pormenorizar tudo quanto nos Nao há outra solução. Há día 13 de setembro - eulos Semoventes Vasilhames Obras
fôr solicitado. .' 68 anos que nos ímpuse- S. A. I. Dom Pedro Hen- e Meihoramentos

' •

4.421.496,20
Desejamos 'outrossim, valer-nós deste ensejo. ra� viver de�tro de um rique de Bre:gança, Dom Realiz8vel - Almoxarifado, Duplicatas

para agradecer os nossos funcionários e a todos regrme espúrío. Há 68 Pedro III, cujo acesso ao a Receber Mereadorias Casa Filial I
que de qualquer maneira nos emprestaram a sua anos que nos mentem, poder renova�â � míla- Oasa Filiai II, Oasa Fiiial .III. Empr:
colaboração durante o exercício ora findo. nos prometem, nos en- gre do seu bísavô Dom Fad. Deo. N°. 1474

J'araguä do Sul, 8 de janeiro de 1958. godam, nos. atrapalham. Pedro II em 1840, para Parllcipações - Petrobrás.
nos envergonham, nos a demonstração .concreta Dispunilel � Caixa e Bancos

Adulfo lotool,o Emmendoerfer . Diretor 'Gerente deformam, .nos. empobre de .9ue c�m r�I haverá Contas de CompensaçãoRaimundo Adullo Emmendoerfer - Diretor Técnico cem, nos tíranlzam. Isso umao nacíonal". Açõel[l e Caução
BALANQO GERAL encerrado em 31 12 1957 Valores Segurados

. A T I V.O
IMÓVEL E' ESTÁVEL:

Bens Imoveis 843.286,70
Bens Moveis 60870,90 Nós abaixo assinados,
Maquinas e Instalações 1.944822,00 cênctos de nOSS8S respon-
Veículos e Semoventes 116050,00 sabilidades e assegurados
Reeonst, do Eng. de Arroz 527.141.90 3.492.171.50 em nossos direitos cons-

REALIZAVEL: títucíonaís, servimo-nos

Sacos 305.168,10 desta'proíbíção para fazer
público aos moradores de

Lenha 10500,00 Oorupä, deinais munící
Plantações 6.000,OÓ pios e distritos vizinhos
Duplicatas a Receber

.

1.924.368.60

I
que, a partir d.esta data

Mercadorias 375.076,00 fica terminantemente
Capitalização 68880.00
Adicional Dec.-Lei 'N0. 1474 41.086,00 p!oibida a. entrada Ade
Petrobras

.

3.600 OO� 2 734.678 70 todas e quaisquer pessoas
.

?(epattna )/. s.

DISPONIVEL:
'. , em nossosterrenos, com da penha, que

a finalidade de ali tran contem extratoCaixa 208.608,.10 208.608,10 sttar paraceçar ou pesear, .

Y J(ejiatico eon-
'CONTAS DE COMPENSACÃO: visto os danos que até

.. �,nfratio, ner-
Ações em Caução '20000,00 . a presente data temos
Valores Segurados 5.603000.00 5.623000.00 sorrido.

,
. "�o

mtlll�1I a� Dernonstração da. Oonta "Lucros e Perdas"
• ,. � t, t. jUlJçôes cio da Firma -I n d Ú 8 t r i a e· Co m é f C i o

.

W.
. PAS S I V O

12.058.458,30
'

OsJriirator�8o"c��re�ão f, .
'

/;gaclo." W e e g e SIA. - .Jaraguä . do Sul - se.
-

NÃO EXIGIVEL: nas penalidades previs -

D É B I.T O
Capital 2.400,000,00 �Ód!l° �tig� {o. �02d do

.

Fundo de Res.erva Legal 462.009,30 IgO ena. 8SIna os :�� Venc. Salários e Abônos, Carretos de
· Fundo de Depreciação .1.442.247,10 Leopoldo.. Benkendorff,

'

Leite, Frétes e Embarques. Despesas
F D D' 00 4' 318.256,40 Hermand Suesembaêh, Cure seus males e poupe seu Gerais, Dssp. Fabricação e--Embalagem,

. unno para ev. uvídosos 14000. Roberto Gessner, Martl'm bom dinheiro eqm�ando n,
C

_.

EXIGIVEL
- omissões, Prêmios de Seguro. Oontrí-

.: J. Hauch, Leopoldo Oes FARMAGIA NOVA buiQão para Làstitutos .

Dividendo 288.000,00 treich, Emili8 Schmldto I
.

·

Ob'
-

P 7127050 • "e ROBERTO" BORST mpostos
.

ngaçoes a agar . " Otto Weber, Gustavo We- •. _

III.
.

,EstampilhasBancos 858065,40 ber Jnr., Antônio SeH, 'que dlspoe de maior sÇ)rtime�- Juros e Descontos
Oontas Correntes 853772,60 Augusto HAuffe, Lbopoldú to na praça e oferece seus arti. ·F . - .

·1
. . -

d P 'd*' 4609340 2 ·1·17.201,90" gos à prems vantajostls Nndo--- de Amortl,zaçoes: MáquIDas e
· nstltulçoes e revI ",nCIa ., Braum, Carlos SeI.I, .Ri ...-

I 1
-

M6' U 11' V'Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaraguã nsta açoes, veis e tensl lOS,
c

8S1-

·

CONTAS DE COMPENSACÃO: cardo Fritsche, Wlllj lhames, Veículos
·

Caüção da Diretoria 20000.00 Lemke,· Herbert Larsen, Fundo de Reserva
Contratos de Segur'os 5.603,000,00 5.623.000,00 Willy Zíckur, Carlos Hge- Fundo de Reserva Especial

12058 458,30 pfn�r, Egon Hertenstein, Fundo De\)edores Duvidosos
..,

João Kuschinski, Albano \) 1
-

GI atificação à Diretoria
Jaraguá do oul, 31 de dezembro. de 1957. Klemz, Adolfo Schmidt, � �.� � �·t � ai Dividendo N°. 8

.

Adolfo Anlonlo Emmendoerfer - Diretor Gerent.e Erhar�t H�rtenstein, CIa-_1Raimundo Adullo Emmendoerfer - Diretor Técnico ra Alerhng, A I b e r to (; É D I
Raimundo' Adolfo Emmendoerler - Contador CRO. Schmidt, 'Alberto Jacob-

Mercadorias
B TO'

SC. N°. 1550 sen, Gustavo Schulz, AI- CONTÉM Rendas Diversas
DEMONSTRACÃO DA CONTA "LUCROS E

do BU�[Q.a.n!l' Jo�o Fundo Devedores Duvidosos-
PERDAS" EM 31 d DEZEMBRO DE 1957 Jantsc�, . EI�sImo. Hem, EICELERTES(, José LlDzmeIr,GUIlherme

C O N TAS Melchert, Rodolfo Leber, ELEIIV,IITOs TOIIIC08
Leopoldo Leber, Walfrid'o

. .

Descher, Francisco Mi - Fósforo, CálCIO, 'rseniato

5.576.057,40 natti, Francisco Melchert,
I
e Vanadato de s ó d i o tiCarlos Eischtedt, Henrique

Kuhne, Wigando Winter, :
- Tonlco dos convalescentes.

5443,30 Osvaldo Porner, Rudi I Tonico dos desnutridos IMelched, todos residen-
tes nas estradas, RIO Os Pálidos, Depauperados,
NOVO, FELIPE SCHMIDT Esgotados, Magros, Mães
e ISABEL, tendo os as- que Geiam, Crianças, ra'

sinados feito comunica- quiticas, receberão a to

ção com viva cópia à nificação geral do orga-
Sub·Delegacia de Policia njsmo com o

de Corupâ.
Corupá, 31 de janeiro

de 1958.

Senhores Acionistas!

4.821.364,40
8800,00

a31.349,50
·

I

20.000,00
4.477.000.00

14.079.810,10

Proibição PASSIVO
Ião Elloilel

Capital
. Reservas
Fundo de Devedores Duvidosos

....���Ho+t1tl4111 Fundo de Amortizações
Eliollel

.

-. Dividendo; Obrigações a

111......*II1II Pagar, Contas Oorreutes, Bancos, Con-·
tas Oficiais, Venc� Salãrioe e' Abõnos

�IIiII__i!IO." a Pagar, Gratificação a Diretoria'
Conlas de Campel$ação ' .'.

Caução da Diretoria
Contratos de Seguro

, .

29 34.175,50

4.500.000,00
510.144,20
165.273,20

1.473.217,20

20.000,00
4 4,77.000,00 .

14.079.8to,10
JaraguA do Sul,' 31 de Dezembro de 1957.

Wolfga.ng Weege � Diretor Presidente,
Helnz Marquardt - 'Diretor Gerente· ..

'

Francisco Fischer Jor. - GL-cart. 314-CRC-SO•

.
,

3.967.658.3.0
446:186,50

1.167�85,90
·

52.938,80

· 195.200.00
30.000,00
27.839,60
165273,20
So.ooo,oo
315.000,00

6.427.482,30
.,

.

6 206.793,20
97.365,90
123.323.20.

6.427.482";30

Mercadorias:
Valor do lucro bruto verificado nesta
conta conforme levanta'mento procedido·
FundO para Devedóres Duvidosos:

Valor do saldo desta conta que não
teve aplicação no corrente exercicio
'Sacos, Lenha, Veneimentos, SaláI:iolS
Abonos e Férias, Frétes Carretos e

Embarques, Despesas Gerais, Im
postos, Est'ampilhas, Comissõos, Ju
lOS e Descontos, Pr:êmios de Segu
ros, Contribuição para Instilutos de
Previdência: pelo saldo destas
co.ntas 5.153.180,40
Fundos de Depreciação 158.567,50
Fundo de Raserva Legal --,16.452,80
Fando para Dev. Duvidosos 14.000,00-
Dividendo N°. 15 288.000,00

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1957.

Wolfgang Wéege - Diretor Presidente,
Heinz .Mal'quardt - Diretor Gerente
Francisco fischer Jor.• GL-cart. 314-CRC· SC.

PARECER DO CONSELHO FISOAL

Os membros tio Conselho-Fiscal infra assina
dos, após haverem examinado detidamente o Re
lat6rio da Diretoria, Balanço Geral e. Demonstra
ção da - Conta Lucros e Perdas reférentes ao exer
cicio encerrado em 31 de Dezembro de 1957, de
pois, de constatarem em iudo a mais perfeita or
dem e exatidão, são de. parecer que os -referidos
documentos de.vem Rer apro\7ados pela Assembléia
Geral Ordinária, e bem assim tOdOB os atos da
Diretoria referentes ao exercício de 19i7.

.

Barra do Rio Cerro, 4 de -Janeiro de 1958.
HEINRICH GEFFERT
ERNESTO CZERNIEWICZ·
VIRGíLIO RUBINI

5.630.200,70 5.630.200,70

Jaraguá do Sul, 31 de .dezembro de 1957.

Adolfo Antonio Emmendoerfer - Diretor Gerente
Raimundo AdolJo Emmentoerfer -.Diretor Técnico
Raimuado Adolfo Emmendoerfer - Contador ORC.

SC. No. 1.550

PARECER DO CONSELHO FISCAL
, Os membros do conselho fisoal da Fecularia
Rio Molha S. A. desobrigando-se das atribuições
�nerentes ao cargo que exercem na socieda.de, de
claram que examinaram o relat6do. balanço e con-

--"".
.

ta lucros e perdas referen1es ao exercício findo em
31 de dezembro de 1957, encontrando os mesmos
em perfeita ordem e regularidade, pelo que são de ------------.

f 'd
..

_...._..,__..,......,._--��� ,

pareoer que os re e'rl os 'documentos, bem como, :Ji ".-..
-

..
- � -;. : ·

..o · ·�.·..·..·. .:��..

os atos praticados pela dÍretolia durante o exerci

ti Clfniea de Olhos - Oovidos - Nariz e Garganta r.l·cio em apreço sejam aprovadOS pela assembléia,
::. DO ... � .....��•••tU :. '

s.em restrição alguma. sr... sr �� a

Jaraguá do Sul, 11 'de janeiro de 1958. h
.

MODBRNA Ei PRIMOROSAMBNT� INSTALADA B
fi . A melhor aparelhada em'Santa Catarina . �J

BERNARDO GRUBBA Jr. f� Rua Abdon Balista (Defronte .a. "A NOTICIA" B
FRANCISCO FISCHER Jr. {: - J O I N V I L E - :J
EUGENIO SILVA ��:;. :•.•�r ••• ':..'\,.'C � ••�.: �r � �·.·:.·'\,·· �f:
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Iinformand� Acont�cimentoB Políticos
A atenção do povo bíente sob aparêncía cal

brasileiro, está voltada ma, não se havendo re

para a eleições que se gistado até aqui, nenhum
realizarão, no Clube Mi· tumulto.
lítar, de cujo resultado -x-

muito depende os destí- A prorrogação de man-
nos polítícos do Brasil. datos é uma necessidade
É candidato oficial o Ge- imperiosa, afirmou o De-

Momentos de verdadeí- êsse tento animam-se' OB alvi-negra para a oon- neral Joaquim Bastos, putado José Augusto Fer-
ro delirio viveu a torcida vinte e dois degladiantes; quista dõ titulo, enquan- expoente de uma nobre reíra Filho (PSD) Presi-
do João Pessôa, quando aos 44 minutos o Agua to que o Ipíranga como família de soldados da dente da Assembleia Le-
domingo último o mesmo Verde num ataque peri- se .fôsse "recordista em PRISÃO DE VENTRE República, e tem todos gislativa de Minas Geraís!
deu combate a equipe do goso contra a meta de empate" divide o terceí- ESTÔMAGO. FíGADO E INTESTINOS os títulos para aspirar Aduzindo: prlncípalmen-
Agua Verde, vice líder Jango obteve o tento de ro posto com o João

a alta investidura. Pela te do ponto de vísta ad-
do atual certame. Pode- empate. Numa falha. de Pessôa. CRUZADA DEMOCRÁTI. ministrativo. Dou por
mos afirmar que foi a Emílio, (que digase fez -x- ,Proporcionam bem-estar gerat, CA, é eandítado a figura exempío, o caso' do Pre-
melhor apresentação que a melhor partida duran- Em Corupá, .defronta- facilitam a digestão, desceo- do ilustre General, Hum- sidente Juscelino Kubíts-
João Pessôa fez durante te este campeonato), pois ram-se numa disputa de gestionam O fígado, regulari- berto de Alencar Castelo chek: aplainadas as di-
este campeonato, refazen- ao tentar aliviar sua área, "pega a lanterna" XV

f
-

d /-' Branco, cuja fé-de-ofício, Iículdade iniciais e es-
dó-se assim do insucesso o' faz com infelicidade, de Novembro e Seleto. zam as unçoes o � é das mais brilhantes tabelecidos os rumos do
frente ao Seleto. Partida deu chanca a 'Borba pa- A equípe de Guaramirim entre os nossos Generais. seu govêrno, é no pre-'movimentadíssíma c o m sa igualar o marcador. animada ainda com o Seu passado dêsde os sente exercício que o
jogadas de vulto, fez com Ap6s o descanço voltam feito de domingo ultimo, bancos da Escola Militar, atual Chefe do Executivo,
que os adeptos do pehol novamen�e ao ca�po �s conseguiu novo triunfo traz o atestado de suas começa a execução de
saissem do gramado sa- duas equipes para dem- derrotando a e qui p e altas qualidades morais, suasfamosasmetas.Ouan-
tisfeitos por presenciarem direm a partida. Com o quínztsta por 3 a 2. Com de sua inteligência mul- do se encontra assim
uma boa partida de fu- mesmo ritmo da primeira essa vitória, o Seleto Vende-se tiforme, de sua vocação entregue, a tarefa de me-

,

tebol. Satisfeitos porque fase, assím foi a final. A entrega "solenemente'
para a carreira das ar Ihor conduzir a máquinavíram dois graudes es· partida chegava aos 15 ao seu adversário a "in- Por baixo, preço um mas, do lustre. que deu administrativa, empenha-quadrões lutando com minutos de intensa luta, desejavel lanterninha". belo terreno em Jaraguá a todos as comissões do em obras 'ímportãndenodo os noventa mi- quando Marreco envia a --x- Esquerdo, área de 2 mor- exercidas, sobretudo à tíssima, como a de BRA

nutos. Porque amigos redonda 'com endereço A RODADA DE HOJE: gos, 2 casas, ótima água, .Chefi!l da Secção de SILIA, eís que se vê a
desportistas, quando o para Oelío, êste.com clae., ' Nesta

,
oídade.i- Agua árvore frutiferas, abrigos Operações -da Fôrça Ex- braços com a agitaçãotorcedor ou mesmo am�n- se livra-se de s�n mar- V,erde x Seleto e Ipíran para a criação de suí- pedicionaria Brasileira que inevitàvelmente as

te do esporte rei' deixa oador e centra otlmamen-I ga x João. Pessôa. nos etc. I nos campos de Batalha, eleições parceladas irão
seu lar para locomover te sobre a área �ando Em Nereu Ramos: Tratar com a Sra. Ade- na campanha da Italía em provocar em outubro pró-
.se a um campo de es- um presente. a

.

Etl que Estrela x Botafogo. Ia Kopmann Reiter; Rua 1944. Aguardemos pois, ximo. É quem é que diz,
portes, quer chova ou agradecendo cabeceia es- Em Guaramirim:. CeI. Procópio Gomes, o resultado das urnas, ainda que a prorrogaçãofaça um calor de "morte" petacularmente aninhan- Avai x XV de Novembro. 1303 nesta cidade. ,-x-

-

de mandatos não passaráele vae convicto de assis- do o caroço nos fundos Fóbre PAMPULHA, ali na Oâmara?
tir uma grande partida das redes. Vibra a torci' cai 08 pedaços dos con- -x-
e não uma pelada. João da com esse. tento, que I juntos arquitetônicos" o A Venezuela sob o es.
Pessôa e Agua Verde não maís 'arde seria o da Instrumentos

-

de Musica I Hotel de Turísmo, não. pipoucar de seus fuzis,
decepcionaram os que lá vitöria. Aos 30 ,r;nínut�s I chegou a ser levantado, numa violenta revolução,
co.mparec�ram. João Pes- o Agua Verde perde öti- Em Geral, especialmente pois os pilares começa- onde perderam 'a vida
sôa e Agua Verde brin- ma óportunídade de ígua Gaitas _' e Acordeões ram a ceder O Golf Club, aproxímadamente trezen-daràm aos desportistas lar o marcador ao des- é escritório ,do Jardim tas pessôas e onde fica-
uma tarde de gala. Com perdiçar um penalti que completo sortimento com 4·8

Zoológico, _ a Casa de ram inúmeros feridos,12 • 24 • 48 • 80 e 120 baixos
um 'futebol .

de primeira, cobrado por' Meyer teve nacionáis e estrangeiros Baile virou gafeeira e depôz o seu Presidente,
os dois degladiantes de- seu endereço para linha, .

agora é séde da Com· o Ditador Peres Jimenez;
ram provas flobejas que de ftmdo. O João Pessôa Pianos - Harmonios

; panhia qt.Ie tenta recons.
, ��-:-:.,säo equipes capazes e com uma defesa coesa e Instrq,mentos PI Orquestras truir a barragem. O teto' Difícil será a situaçãomerecedoras de ostenta' um ataque levando sem- .' Bandos e Jazz·Bands:. da Igreja está arruinado do Partido Social Demo-

rem um título de cam- pre pânico ao adversário, V·iolinoe· flautas - Clarinetas pela ação do tempo, _ e I crático, no ano de 1958;-peão. O préllo de dom in· chegou o fim da luta, Pistons - Trombones-Saxofones
a pintura de Portinári, declarou o Deputadó pes-. Baixos e Baterias completas.go último lião parecia ser com a vit6rla do mesmo

Metodos, Cordas, Palhetas apaga-se lentamente. sedista sr. Lopo Coelho,de um 4°.· colocado cOQ- por 2 �\ • �

protestan_do tambêm con-
tra uni vice líder; pare- Na eql11pe vencedora EMfIM, TUDO QUE fOR DO RAMO :V. s. encontra Só O êassino foi apro- tra O realismo da. UDN.,ciam dois líderes dispu� não há nomes a destacar, para pronta entrega_na Expedição "LYRA" Musical veitado, isso depois de que se' tem benefiCiado
tando ci titulo máximo. porquanto desde Jango' de Paulo Kobs . longa questão. Todas as dó Govêrno Federal em '

O que vimos na equipe o Éti foram figuras d.e sAo BENTO DO SUL - Caixa Postal. 99 - Scmla Catarina obras fic�ram paraliz�- vários Estados, bem como
do João Pessôa não foi relevante valor. Na eqUl- das, e m�lltas por terml' contra certas atitudes do
aquele quadro ·que foi pe vencida Lo.U foi o, ..-------••----------.... nar, - e o que estarre.ce PTB.· e do- PSB.
derrotado pelo Agua Ver- melhor, porém pouco D W ld

·

M h
a ��nte � que tudo aquIlo '

-x-
de por 4 a p e sim ele· apareceu·, pois bem mar· r. a emlro azurec en fOl_IdealIzado _e posto �m Somenie agora começamentos conscenciosos e c,ado por Emílio n,ada (jAS.&.' DE S.&,UDE açao pelo. entao �refelto, a ser conhecido o Diotivo
compenetrados em suas pode fazer, o resto com Rua Pr�sidente Epitãcio Pesôas N°. 704 sr. Juscel.lDo KubItschek, pelo qual o sr. Jânio
funções ,fazendo como se alto� e baixos. As du.as � que. hOle exerce.a alta Quadros, aceitou ser can-
diz "uma muralha onde eqUlp'es,AormaraJIl aSSIm (antiga residência de Emanuel Ehlers) lDvestldur� de PreSIdente didato a Deputado Fede-
nem o furor da "agua" constituídos: João Pes;' Cliqica geral �édico - cirurgia de adultos e crianças da RepúblIca.

,
ral pelo PTB., do Paraná,pOderia furar. Desfalca- sôa com Jango, Paiva e - Partol' Oiathermia Ondas curtas �

.
Ultra-curtas E por falar.se.em �am- e estaria disposto a in-

do de seu arqueiro titu Tião; Emílio, Alidio e - Indutoteri'nia - Bistud-détrico - Electro-cauterização pUlht;l,. como Irá mdo tegrar a agremiação tra.
lar os rapazes de Fischer Zico; Marreco., Adolfo, - Ráios Intra-vermelhos e azUIS. Braslha?. - balhista de São Paulo.
não se intimidaram e nem Celio, Osvaldinho e Eti...--..----.-----1-------.. -x- Êsse motivo é b�m mais
I;rmpoueo fica I'am' preo, O Agua Verde com �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� São

-

inconstituc ionais simpIes do que se pode-cupados com o arqueiro Ticó, Meyer e Schünke; Dr. Francisco Antonio Piccióne as alianças entre partidos ria supor e _ chama.se,substituto Jango, pois Oscar, Bola Liba; Gue-. ]�:lIIJ�D][CO para eleições a Câmara
_ Adhemar de Barros.

êste pareceu reviver tem- des, Bagé, Borba" LoU Cirurgia Geral de adultos e criançab CU- F�de�al, Assembléi�s Le. Observadores políticos
pos idos pra'�éava defe- e Santos.. . . nica Geral _ Partos _ Operações _ gIsl8:byas. e. Camara concluem que, diante da
saq sensacionaIS. O que Na prebmlDar a eqUl- Moléstias de Senhoras e Homens. MUDlClpals,

_ afI.rmou A

o candidatura de Adhemar,estava acontecendo com pe de Aspirantes do João
EspeciaJis.a em doenças de crianças Senad0t: Joao_Vllas �0!1s aos Campos Elízios, e

JangQ assim parecia es" Pessôa abateu de manei- Atende no HOSPITAL 'DOS FERROVIARIOS

I
(UDN) lIder da oposlçao corivecido de que so-

tar com seus companhei- ra categori� a do Agua (Clara Hruschka), das 9 as t 2 hs. HOSPITAL na Câmara �lta, h�v��do mente com o PTB., seria
ros. Sob as ordens do Verde pelo score de 2xO. JESUS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,nesse sentIdo. dIrIgIdo possivel enfr�ntá-Ia,·-árbitro sr. JOI ge Erschiag ,-x- I A 1r CA1rAoH.INAo con�ulta ao TrIbunal ,S�- tanto mais que a UDN e
,adentraram ao gramado Enquanto que o Agua

c o H. IT lIE"' - �� - � perlOf. Federal nos ulb-
o PDC, agreIiliaçõ�8 com

as duas equI·pes. Logo Verde sofria tal golpe, (.!- _._••••••••••__ , _ ••_ =-_ __
.

.:: _

!\
mos dIas de dezembro.

que conta na-o dI'spo-emf
••••••••••••_-_ __ _-_.__ •••••••••_.... • _._•••_--

-_···········"1 ' ,t' nos-vrimeiros minutos o em Guaramirim, o Estre ii lQ>lTtr1HI V i\1[Jf'I\W A �T�T ii . -x-. de forças nas massas _

João .Pessôa ensaiou um la cORfirmava sua lide· ii Dl.o 1H1ßll\lJ .11\\.& !Vll.8U�l� !! Alagoas que fOI palco o sr. Jânio Quadros, re- •

ataqu& fazendo ver ao rança. Preliando contra II JJ.d
!i de sena brutal e derra selveu aproximar-se dos

seu adversário .que esta- o Avai os futuros cam- �I MEDltJO CIBURGI.l.O " mento. de �angue, dada trabalhistasantesdequal.va disposto a vençer 9 peões fazendo alarde a ii . 8:s arbItrarledadescome-
qUer decisão.

.

contenda: Jogadas sen- sua classe abateram es- ii Formado pelas Faculdades �e Medicina das Univer- tlda� pelo
_

Gov:ernado.r
sacionais faziam vibrar petacularmente seu ad-!i sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre MUDlZ Falcao, O que Dio- -x-

a torcida de ambos os versário· por 2 tentos a o. II tivou o seu "impeach· . Está ameaçada de co-
clubes. Eram dacoN'idos Com essa vitória ßami- !!. CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E, ment" pelo que tudo in- lápso a Prefeitura de
30 minutos numa carga nha o Estrela para a ii CLINICA GERAL dica virá It ,ser alvo de São PaulQ. A sua- dívida
perigosa dos avantes do conquista do título má- II Longa pratiea em Hospitais Enropeos novas e sangrentaslutas, já atingiu a casa de UM
João Pessôa, a pelota se ximo, titulo êsse que II porquanto, na reconsti- BILHÃO DE CRUZEIROS.
oferece. em boas condi· .dificilmente irá perder. !i Consultório e residência: li tuição do r:rri�unal Mixto É lamen�ável que o se.
ções para Osvaldinho que -x- ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 fi que deverl_!i Julgar o Go· nhor JâOlO Quadros, po-
chuta fortemente contra Em .Rio Cerro, o Bota- II li .vernador, este teve gan- nha � finanças públicas
a meta guarnecida por fogo dando combate a ;1

CONSULTAS:
II ho de _cauza" devendo em dia, porquanto depois

Norberto que não te\1e equipe do Ipiranga não iI Pela manhã: das 8 1/2 ás '11 horas ii reassumIr ,as redeas do vem a turma, dI) Adhe.
outro recurso senão ir lo) alem de um empate li

1
Pela tarde : das 14 1/2 às 171/2 horas ii govêrno, ainda no decor- mar raspando ...

busca·la n08 fundos das de um tento. Com êsse ! II rer desta sem.ana. Infor-
redes. Estava inaugura- empate acabou-se as es- I Atende chamados tambem à Noi,e I! mações recebIdas de Ma· ConJensação Je

II .

'. }: ·ó d' - t SOARES PORTOdo O marcador e com p.e.ranças·. para a equipe �:::=:::::=::::::=::::::=::::::::::::::::::::::;:::::::::."::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::� o.eI, Izem es ar o am-

·ESPORTES

Continua fírmeo líder - Dividiram
a$ honres Botafogo· ,e Ipiranga ---

Seleto entregou a lanterna -- João
Pessôa "bebeu" Agua Verde

j
r
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, Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
MunizipalkalDlDer o I·E _�E I N'WA N D E RUN G
Etwas eigenartig gestal- Zu Tage trat dabei sofort

teten sich die am vergo die uebllche hlnterhaelterl
Dienstag' in der Kammer sehe Handlung der Inte
stattgefundenen Wahlen, resslerten Par:1ei den auf- Es wuerde im einzelnen eng I i.s c h sprechenden non nur durch das Ver- Unsere Meinung nach
zwecks Zusammenstellung gestellten Kandidaten der zu wen fuehren, alle Mass- Mitbuerger. Dasselbe, gilt staendnla ihrer Leiter ge- heenen auch wir nurVorteile
des neuen Vorstandee für UDN zu boykottieren, und nahmen aufzuführen, durch fuer die Deutschen und genüber den Einwanderern davon, wenn wir den hier
den letzten gesetzgebenden mit "Verlockung" zweler die die Nordamerikaner ihr ihre Nachkommen in moeglich war, indem sie her kommenden Vertríe
Jahrgang 19õ8, womit die Kammerraere den Sieg Land zu einem Kanaan Pennsylvanien und jene deren Krafl zu seheerzen benen aus Europa Erleich
jetzigen Kemmerraere ihre ihres' eigenen Kollegen zu für alle diejenigen gemacht taueende und abertausende ussteu, ihren Charakter rerungen ge,.waehren und
Amtierung abschliessen. vereiteln und damit einen haben, die fuer sich und in New York und anderen und Eigenarten achteten endlich einmal gewisse
Nicht nur das Amt des grossarligen Coup auf das ihre Kin d e r eine' neue Grossstaedten, die 'sich und es letzlieh verstanden, alte Vorurteile belseüele

neuen zu
.

waehlenden verlockende Amt des' ôe- Heimat suchen. Wir' be- ueberhaupr keine englische den Einwanderer auf eine gen wuerden und uns nur

Praesidenten erweckte all- krererlars zu landen. schraenken uns lediglich Zeitung helren, sondern natuerliche Art und Weise von dem edlen Ziel eines
gemeine. Aufmerksamkeit Wirklich erreichte es die auf die Angaben, die ein sich von einer spanischen, und ohne irgendeinen durch die A r b e i t und
und grosse Unruhe setrens PSD zwei "Maenner" zu nordamerlkenlscher Kul- ttelleníschen, griechischen, Zwang zum Wohle des Anstrengungen aller seiner
des Herrn Praefekten und "verfl.>cken"... turerrachee waehrend des deutschen, jiidischen usw, Ganzen einzusetzen. S o e h n e geschaffenen
seiner Parteigenossen der Den einen kennen wir Krieges anlaesslich einer Zeitung, ueber die Ge- Soviel wir uebrigens groseen Vaterlandes leiten
PSD, sondem. auch die zur genuege; der zweite Konferenz im benachbar- schehnlsse informieren von privater Seile wissen, lassen. (Lleberserzung des
anderen, dem Vorstand wird spaeter beleuchtet ... ten Staate Santa Catarina lassen".· versucht Argentinien, seine Artikels "Immigração -

angeschlossenen p.�mter. Doch trotz ali diesen machte, bei der er auf die Wir bemerkten schon Einwanderungspolitik der Problema lmporfsnte", von
Waehrend nun allseitig auf Machenschafren der den Massnahmen seiner Re- einmal, dass die emdrucke- Nordamerikas anzuglet- Leopoldo Petry, N o v o

,

den Busch geJdopft wurde, PSD den Sieg vollstaen- glerung bezueglích der volle kulturelle und wirr- chen, indem es den Ein- Hamburgo, Rio Grande
naemltch alle Herren Kam- dig sichern sollte, ging Einwanderer zu sprechen schaftliehe Slaerke, der I

treffenden 'jegliche Hilfe I do Sul).
merraere laufend besucht der Schuss diesmal hinten kam. Demnach wird dort grossen befreundeten 'Na- und allen Beistand "leistet. '

und ueber ihre Ansichten raus... der neu· Eingewanderte
befragt wurden, versam- Der Kandidat der PSD nicht al5 ein Ausbeutungs-

GROS'SER BENDmeltea sich die Kammer- naemlich, Herr Raimund oblekt, Sklave oder Paria A. ...._

..

reere der UDN mit Anwe- Emmendoerfer erlitt eine angesehen, sondern als
senhelt des zustaendlgen blamierende Niederlage eio Arbeiter, der fuer den
Komltes der Partei, um gegen den Kandidaten der f'ortschrltt desselben zu

ihre Kandidaten zur Wahl UDN, Herrn Augusto kaempfen und als ein Sohn
auszusuchen. Nachdem Sylvio Prodoehl. Endlich, der grossen Nation. Sofort Wie bekannt, gelang es I Das beruehmte Orches' Wie wir erfahren, sind
solches in rein demokra- nach laengerer Zeit, bewies nach seiner Ankunft wird nocheinmal das. weltbe- ter "Casino de Sevilla" fast saemtliche Tische im

nschen Sinne erledigt war, die wirkliche 'ÍAbordnung er in hervorragenderWeise ruehmte Orchester "Cesí o befindet sich z. Z. auf Saale. verkauft, was im

sahen sie die Wahlen, die der UDN in dle Kammer, betreut, wird ihm Hilfe de Sevilla". nach unsere seiner Durchreise nach dem Voraus berechtigt, den

derartige Aufregung' verur- wo sie ueber Stimmen - und Llntersruerzung zuteil. Stadt zu bringen. wo fuer ôueden, wo es. von Porto heutigen Abend denselben'
sachten,

-

'mit groesster mehrheit verfuegt, Ihre Er erhaelr Werkzeuge und heute Aben�, !m Saale Alegre aus morgen ueber Glanz und Erfolg zuzu-

Ruhe enrgegen. eisenharte Einigkeit. Saatmlllei sowie aerztliche des Baependt eme eIDZI- Bueno Aires nach Montí- schreiben den das Or-
Bigenartig ist also zu Hilfe. Er wird sogleich zu gartige. Darbietung vo�ge-

.

vedeu weiterreisen wird, ehester bei seinem ersten
vermerken, dass saemtlt> Demnach setzt sich der seinem neuen Arbeitsplatz sehen Ist, nebst anschlles- um dort die Karnevalstage Auftreten in unserer Stadt. '

ehe, durch die UDN auf neue Vorsitz der Munizi- gefuehrr. So beginnt der senden, aussergewoehnli- mit Musik zu animieren. verzeichnen konnte.
gestellten Kandidaten zum palkammer fuer das Jahr Einwanderet ein neues chen Ball.

P��id��n,Viz�P�e�- 1%8ful�ód�m��n z� ��n, �ma�s �in� --------------------------------

dente U.S.W. von dem PSD sammen: Presldent > Herr voelkischen Eigenart und Asthma I AU TO -INDUSTRIE. Schoenesmltgewaehlr wurden. Bei João Lúcio da Costa; stets von der Regierung
der Wahl dieser Aemter Vize - Praesídente Herr unterstuerzt, Wir-werden daraufeuf· -

: handelte es sich also nicht Pldelia Wolf; 1. Schríff-]' Die Einwanderer errlch- �erksam gemacht dass. In den letzten Monaten Brasilien •••:1Im eine Wahl mit Kandi- fuehrer - Herr Augusto ten ihre K i r c h e n und die Tableuen war nicht nur ein Anwach- c

.daren und Gegenkandlda- Sylvio Prodpehl, und 2. Schulen, .Verelne, Kren-}: "Ealio " sen in der Herstellung von Prof. Alvaro porto Moi-
ten, sondern der aufge- Schrlftfuehrer, Herr Fran- kenhaeuser, Asyle, Semi- '

Kraftfahrzeugen zu beo- ti�ho s!e!lte. in der I�dusstellte Kandidat der UDN cisco Modrock. - nare und andere Einrich der C. F. BOBHRINOER beehren sondern auch die meveretnígung zu RIO de
erhielt alle Slimmen beider Dieser Sieg der' UDN rungen sozialer und wirr- & SÖHNE, Mannhein, das Erzeug�ng von Autoteilen Janeir� f�Sf dass 3rasiJienParteien. Doch' bei der in der Kammer' ist von schaftlicher Art. Sie ver bekannte und elibéweehr- nahm einen grossen Auf- �es �JDzlge La�d der Erde

,

Wahl des I. Schriftfuehrers weilgreifender Bedeutung oeffenjllchen Zeitungen, te Asrhme-Mtrtel, wieder schwung. Einige Autofa Ist, m dem dIe Bundes-
aenderte man ,ploelzlich mit Hinweis auf die lokale Zeitbchriflen und Kalender überall erhaeltlich sind. briken koennen bereits beamten 90% der Gesamt.,
die Taktik seitens der PSD. politisch� Lage. u;s,w. in

-

ihrer eigenen 60-80 Prozen'--Einzelteilen einnahmen als GehaelJer
Sprache und g�maess den nationalen Ursprungb ver- einstecken.

!!III -�. Sitten und Ueberlieferun- Welche Krankheit ist wenden, waehrend vor
gen ihres Ursprunglandes.

am verbreitesten? einigen Monafen noch 70
Dies alles geschieht mit Prozent der Gesamlteile C

·

Unterstuefzung der Regie- Wahrscheinlich das eingefuehrt werden muss· lUZelrOS
rung. Rheuma t Neue Statistiken feno Die nordamerikanische
So versteht es sich von zeigen, dass mehr Mim- firma Electric Auto-Ligth im Umlaufselbst, dass sich der Ein- scheninfolgerheumatisç.her hat nun als erste Fabrik

" gewanderte
dll'l'ch' die Strerungen arbeirsunfrehig in Suedamerika die Br

Gross�uegigkeif der Re- werden als durch Tuber zeugung von Anlassern
giérung sogleich wohl kulose. Daher erfordert aufgenommen, wobei Pa-
fuehlt im neuen Lande und gerade, das Rheuma be tente der Auto ,Union
sich von selbst sofort als sondere Aufmerksamkeit (Deutschland) zUr Verwen
dessen Buerger belrachlet. und frühzeitige energische dung kommen.
Der betreffende Allachee Behandlung. Diese beslehl
Juegte "och hinzu, dass in erster Linie in einer
der Eingewanderte nach Regelung der Lebensweise Gebet .cu··r POIl·ti·k'erlfuenfjaehrigem ununfer- und .der Entfernung ver 11
brochenem AufenlhaU ohne steckler Krankheilsherde,
jegliche Schwierigkeit oder falls sich solche an Zdeh Pabst Pio ZII verfassle s e i ne n Versprechungen
grosse Ausgaben die nen, Mandeln und sonstwo

I
persoenlich ein Gebet das unlreu werde una Meinei-'

Staalsbuergerschaft erhält, im KO'erper flDden lassen. den Herren
-

Politikern de begehe.
'

Diese den Einwanderern Ferner spielen Waermebe� katholischen Glaubens be- Das Gebe�' von Pabst XII
und ihren Nachkommen h�(1dlung, Massage und I s�nders �ns Herz gelegt ist wir.klich nicht çur den
vom Staate' gewaehrten DIcht zuletzt die Anwen WIrd. In dIesem Gebet soll �athohschen, s o n d e r n

Untersluetzungen kullurel- dung eines bewaehrten der katholische Politiker saemtJichen Herren Poliri
ler und wirtschaftlicher Arzneimittels eine grosse um Ehrenhaftigkeit, Red- kern inüigst ans Herz zu
Arf wurden auch nicht in Rolle.

- lichkeit
.

und Treue fuer legen, damit sie sich ihrer
den kritischslen- Jahren des sein Amt. flehen; ferner Pflicht erinnern insofer
Krieges unterbrochen, wi� Ein bewaehrtes und mit um

.

Staecke, auf das er I sie sontaeglich zu uns�rem
zahlreiche Unterlagen be' Erfolg gebré:IUchtes Mittel nicht in Versuctrung falle, Herrn Jesus Christus beten.
weisen. ist TogaI. Es hilft sowohl
Einem Berichl ueber die bei Gelenk- und Muslfel

Vereinigten ,staaten, der rheumalismus, be.i Ischias,
im November des vergaß' Hexenschuss, N e r v e n -

.

genen Jahres in einer s(:"hmerzen als auch bei.. •• 1Ii
schweizer Zeitung veroef ErkaellUngskrankheilen. _

fentlicht wurde, entnehmen Togai· beseitigt die Be
wir folgende Angaben: schwerden und bessert die
"Die alteingesessenen Beweglichkeit. O a dur c h

Familien franzoesischer werden Arbeitsfaehigkeit
Herkunft im Staate Loui- und Wohlbefinden bédd
siana, die heute noch mit wieder hergestellt. Machen
Zaehigkeit am Franzoesi- Sie ver"frauensvoll einen
schen als ihre Multer- Versucht Sie werden nicht
.sprache fésthalten, sind entlaeuscht sein. In allen
sicherlich ,'nicht minder Apotheken und Drogerien

1,===================:;;;1=11 gute Amerikaner als die erhaeltlich.

t Todesanzeiie· und
Danksaaung

-

� .

Allen Verwanden, Freunden und
Bekannten die traurige Nachricht das unsere
.liebe Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter und Ururgrossmutter
Witwe ULRICKA NEITZEL gebe Ulrich
Am 30 Januar in die Ewigkeit abgerufen im
alter von 96 Jahren 1 Monat 14 Tage. Wir
danken fuer alle freundliche Teilnahme
wahrend der Krankheit. Besonders Dona

- Wanda Nicoluzzi und Lidia Lorenzen, fuer
Ihren bereitwilligen Beistand und Pflege.
Allen denen die unsere li€'be Mutter zur
letzten Ruhe begleiteten und den -Spende�n
der vielen Blumen sei hiermit gedankt.
Besonders Dank den Herren aus Joinvile,
der Kirche Jesus Christ der Heiligen der
Letzten Tage, in Gottes Wort gespendeten
Trost im Hause und am Grabe.

. F.mi/i. ScbmicJt uncl Neitze/

NACHRUF: _; Unter Blumen sollst du
Weilen, Lieb� Mutter schlafe wohl, Mustest
bier ja vieles leiden, doch der Herr macht

. alles wohl.

Jaraguá do Sul, Februar 1958.

,Apotheke "Sebulz"
-JABAGuA DO SUL
-

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und dér Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

•

DOMINGO DIA 92-1958 7

Ein Wichtiges
-

Problem

Heute- im Baependi

,Die Summe des 1967 in
Umlauf 'befindlichen Gel
des stieg, durch die Zu
nahme von 4,6 Milliarden
im Dezember, ,auf 96 Mil
liarden Cruzeiros:

=== � ..._ .. _ .. _11'_1 1_111_'.1_111_11'_111 - '
..:':UIJ

Dr. Fernando A. Spriogmaoo I
Formad-o pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cltniea Médlea - Cirurgia Geral - Partos

Oonsult6rio e Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa n. 206 �ex'residencia do dr.
Alvaro Batalha).
QoÍlsultas: Das 9 ás' 12 e das 15 as 18 hs.

11_111_"._111_1"_111_ IU_IPI_III_U._I.. _.U_11

I - Atende chamado.s de dia e a noite - J
1L�._I"_III_III_IEI_III_I"_ILI__ , _ .I ••=-:_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

Dia dos Gráficos
Já não me recorda o número de erö

nicas por- mim escritas no transcúrso dêste
dia, 7 de fevereiro, DIA DOB GRÁFICOS.
Recorda-me, isto sim, haeê-las escrito sempre
para homenagear essa classe anônima de
artistas que participam dêste troneo que se

chama jornalismo. Escrevendo-as, aquelas
crônicas lembravam o trepidar das grandes
ofioinas de [ornáís, o ronco metálico das gi
gantescas rotativas ao deslisar em seus cilin
dros as fitas largas, quilométrloas, das bobi
nas de papel.

Aqueles "robots' e seus irmãos, ciber
nética e outros que tais, faziam esquecer-me,
da pequena máquina tipogr�fica rotativa, das
máquinas tipográficas propriamente _ ditas,
dos prélos de prova, quanto mais aquelas
caixas, os oavaletes para tipos (não fôssem
os exclusivamente para manchetes); nem si
quer já me lembrava dêsse humilde maqui
nário manual de impressão, do esfálfante
trabalho de "catar" a dedo letra por letra,
porque a perfeição técnica moderna nos

familiarizara com outro tipo de impressão
(estereotipia e rotativa). E entre a humilde
prensa de madeira de Gutemberg e a "line
of types" (Linotipe) de Mergenthaler, situa
se, como um artista que é, artesão que foi, -
o tipógrafo, o gráfico.

>

A-visita durante a semana naa.oficínas
da "Gráfica Avenida" onde ré confeccionado
o ','Correio do Povo", reavivou-me, porísso .

mesmô, reeordações de há mais de vinte anos

passados, quando, 'iniciando-nos nas lides
profissionais jornalísticas, redigido os .prí
meiros artigos, nos -eolävamos qual sombra
ao tipógrafo de eomponedor em punho, a

compor, "gadanhando" uma por uma, as le
tras que dactilografado havíamos na máquina
de escrever da redação. Da rama protroníê
trica, após outros ajustes, lá ia, enfim, o

artigo' para a .ímpressora, naqueles tampos
uma rotoplana, para exibir-nos, na brancura
do'papel com linha dägua, o fruto, em letra
de forma, que a elocubração intelectual nos

impusera profissionalmente, E, hoje, após
mais de quatro lustros, (coisa estranha) exa
mínamos mais a arte da impressão do que ,o
nosso próprio trabalho intelectual, E, desta
maneira, aprénnem08 a, encarar a tipogr,afia
como arte, porque a arte gráfica proporciona
uma visão e um desejo, no dizer de Celso
KelIy. O tipógrafo, o gr4fico, será por _causa
das circunstâncias, o último dos artesãos de·
vid.ó a sua habilidade manual. A técnica pOde
realiza r todos os prOdígios, meo9S Um:
substituir·'sS' ao homem e à sua inteligência,
A técnica de nada vale sem a inteligência, o

gôsto e o esforço direto d'o homem criador,
que é o tipógrafo"

Machado de Assis, Humberto de Campos
e olltros proeminentes da literatura, perten
ceram a essa laboriosa e anônima classe, de
ollja 'existência e valor outra vez me aperce·
bi, de supetão, naquela minha visita ás ofi
cinas tão similares em suas composições
elementarmente gráficas. As, oficinas gráficas'
e as, redaQões de jornais se completam.
Porisso o jornalista sem o gráfico é um in
completo. Completam-se. Säo irmãos na

profissão.
E, como irmão, eu a saudo no dia que

é deles, dos gráficos, essa classe de obreiros
anônimos, orgulho de uma Nação e- prospe
ridade de 11m po�o. Baudo-a; dêsde ,o mestre
ao aprendiz, legítimos artífices e artistas,
orgulho da' minha 'terra, minha pátria e do
mundo inteiro.
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Políticos!Rezai� TRIQtJE
TBAQIJE

O r a Q Õ e s dos parlamentares e políticos ••O Preqo da, Traiqão"cotõlicos O próprio Pio XII
Não, meu caro, não se da bancada udenista IIIcompôs o texto trata do título de um filme, 4 homens que iriam trair

Q. Q. íd d- P' . ,

I' se é que você não queira o próprio companheirooua ,-,anti a e o apa cura parte prmctpar e a achar graça, e chamar de escoUifdo Uyremente pa-Pio XII 'compôs uma ora- seguinte: '

: "fita de cinema" aquilo que ra o cargo em sessão
ção "dos parlamentares "Senhor, Fazei que não ocorreu terça-feira lá na anterior III

'

e polHicos católicos". nos afastemos da sã im- Câmara nas eleições da Mls o caso, D tiro Sllu pal8 culalra!

/0 "Osservatore RoDia- parcialidade, em virtude nova Mesa, Porque de fato, "Venderam·se dois"! é
lá aconteceu de tudo, ín- verdade, mas a bancada

no" reproduz o texto da quel devemos ter em elusíve do mocinho e dos da UDN,' unida, maeíea, �

.aufõgrefo dessa oração, vlsra o bem comum, sem "bandidos".. ,
� aqueles homens que são

preferênclas injustas, I
Antes, como no cinema, 'realmente, a esperança da'

víam-se automóveis ê ea- UDN lá na Câmara, eles
Fazei que não fallemos mionetes em disparada pa- fulminaram, reduziram a

jamais à lealdade para ra Corupä; bioicletas des- zero a lelonia traiçoeira
com o nosso povo, ,à fé 'lizando silenciõsamente na pessedista que chegou, eo
aos ptincipios que proíes- surdina,da noite às resi- .mo dissemos, ao cúmulo

dências de outros veres- de envíar emíssartos para
semos eberremenre e à dores. Nem mesmo os pró- oomprar .a conciencia de
elevação do espírito, e ceres udenistas escaparam cada um deles li A resposta
que nos mantenhamos do "assalto" dos pessedis- foi aquela, de "araque", de
acima de toda corrupção

tas. Foi aí que começou a deixar a macacada namão:
feder o negócio, Sabe lá o 6 x 5! '

-,

possível e de todo ínte- que é, ISso: procurar indu- E o preçodatraição amar
rêsse mesquinho.

"

zir trair o próprio oompa- guraram lá mesmo, 'atê
Afmdai de nós, Senhor, nheiro, eandídato Indíoado sem geito de falar maís

d bl
-

h em reunião dos udenía-. tarde com o Prefeito quandoto a am içao umane, tas? ?? Pois é, "os bandí- lá foi prestar contas à Oâ-
todo espírito de lucro dos", sem qualquer escru- mara. 'It assim mesmo, va-
ilícito, pulo, lá se foram "cantar:' lente bancada, homens de
Inspirai-nos o sentimen- mesmo os elementos de fibra: chega de vocês Set

,

f d d prestígio! Devia se encon- rem eamaradas, porque OS'to ,VIVO, pro un o o que trau "um jeito" de derrotar outros querem é avacalhar
é uma ordem social sã e o candidato udenista para com vocês!! Vamos, uden-
respeitosa do direito e da 1°. secretário. O resto äca- nistas! vocês deram uma

equidade, ,e Fazei que um ria asaím como estava.,. prova cabal, agora é ir para
d dE lá no dia de sessão, a frente, unidos, coesos,i� possamos gozar e havia verdadeiro caradurís- sem olhar os sapos .queVossa presença com os mo quandovotados e eleitos C08)!:am," porque agora 9
que foram confiados aos o Presidente ti o Vice. Mas o povo vibrou com vocês,

Papa Pio XII nossos cuidados". quando chegou a vez da criou coragem com vocês,
_ votação para primeiro se- porque é assim. que se faiz,

I
.

cretario, cruzes! :=; aqueles porque é assim. que os

IAL'KMIN- favo'ra'vel' a'U'.R'.S.S.
•
caras se rasgaram em-soro outros querem: chega de
riso de Giaconda (digo, a ser bonzinho, udenistas I !

Sôbre O 'momentoso as transações comerciais, ,co��� :�a��n�'::t dÍziam, g:�a�r::te� q��u�� to:;
caso se o Brasil deve ou seriam realizadas pelo rindo, certos, eeetíssímos vocês como êles querem,
não reatar suas relações Brasil "com' quaisquer da 'vitória do, candidato rechassem êsses lobos em

dl I
".

..

U·- t 'I'
" pessedista introduzido à peles de ovelhas!! Tá na

Ip oma Icas com ama0 pa.ses, IDC uSlve ,c'Om a
contrabando. Isto quer di- hora I Chega de aer bom,Soviética, acaba de ma- Russia e a China comu· zer que pretendiam haver pessoal! I ! ' '

nifestar-se também favo- nista, sempre que em'cada "comp'.ado" 4 voto. D. Araque
ravelmerite o sr. Ministro caso se mostrassem van-

dá Fazen(la, dizendo que tajosas".
' 1_, ,
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Rádio "COLON"
/
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li Bílßeo [íltílrÍßI!ßII! r: Jolnvllle (Do Corre•. frequência de 1090 qui-
II II pondente) - Joinville locl010s" ainda a titulo

II, SOCa Cooperativa Central de Crédito Agricola II acaba de contar com experimental, a novel
T ·1 mais uma �mit'lsora que é tlmissora está sendo bem..

Matriz - F lo,; til" Ópo'; s - Ruli IflljaftO, 16 II a Rádio Colon, velho recebida em todo o Es.
õ-------------.... li projeto idealizado pelo tado catarinen�e. É seu

Faça seus depósitos no BAICO CAIARIIEISE, II saudoso ex-Prefeito João
I
diretor o sr, Arno Ehnke.

I
uma organização a serviço do desenvolvimen- !.'!, Colin, Transmitindo na

'

I
to comercial, industrial e agro-pecuário de -------------�--

Q.ant'a Ca_tarl'nö· e do Brasl'J. � i:I.:,u ",IEiiiiiiI:iiiillliiEllE!5illEiiii!i!ilEiiiii'!iIEEI'iiiiii5";�:ii!E'iliiEiiiilEl!il!iiii!i,lElii!lm

�I' Seja previdente, levando SUdS economias ii 1-' m-"ii ao BANCO' CATARINENSE, servindo-se de n - Febres'� (Sezões, M�lárias,
li chéques para o �agamento de seus compro-

"I
ImpaludIsmo Iii missos, r !! '

Mahtitas, Tremedeira
ii Departamenlos em: Angelina, Braço do ii CURAM SE RAPIDAMENTE COM

•

II 'Norte, Canoinhas, Chapecó, Campos NovQs, li
-

-_
.

. .-
II Curilibanos, Caçador, Criciuma, Herval D'Oes- li "Cansulas Antlsesonlcas Iii O II ,.,

-

,. te, Itajaí, Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, r- \ II

1-" M' "

III leães, Pôrto União, Rio do Sul, São Carlos, !!
,

_
InanC,ora , ,

.,

ii São Francisco do SuJ, Tubarão, Turvo, Uru- II I Em Toq,as as Boas Farmácias

III bici e Urussanga, iI
ii IiIÉii, D�partamento em /al'aguá do Sul I!. um prod�to, dos La_boratórios ,MINANOÖRA
ii á Rua Presidente Epitácio Pessôa nr. 66. li I - JOlDvIUe - Sta. Oatarma -

-
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Bf�OS E'DEMAIS

IflCÇOU DO,'

. I

PA R A F E R J O A S,
E C Z E MAS,
INflAMACCES,
COCEIRAS!
FRI,EIRAS,
ES P I N H.A S, ETC,

Lavando com Sabão (Marci Registrada)

Virgem Esp�cialidade
, ,

Ola (lAo WETZEl KNIDHU§IJRllAl CI JORIDl fiUe
economisa-ae tempo e dinheiro I
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