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Integralista
demitida por
ser D. Juan
Em portaria pubhcade

no diario oficial de 14 do
corrente, foi demltido da
chefia do Quadro do pes
soai do Instlturo Nacional
de Imigração e Conolíza
ção, pelo sr. Valter Ceche
lia, o sr, Leopoldo Silva
prócer lntegrellsta, que fo
ra procurado há dias nas

dependenclas daquela au

tarquia pelo ex· senador
Ismar de

.

Góis Monteiro
pare lhe aplicar corretivo
físico. O incidente, gerado
pelas inclinações donlua
nesces do referido Leo
poldo Silva teve a . rnals
ampla repercussão.

Prostituição
proibida
na Itália

o caso da InseminaçãoArtificial
Consoante havíamos notíoíado em a nossa

última edição, repercutiu péssimarnente a a titude
do sr. Prefeito Municipal mandando suspender os

trabalhos de Iusemlnação Artificial em nosso 'Muni
cípio. Ao que apuramos, alega o chefe do Execu
tivo necessitar do funcionário que havia .sido desta
cado para êsse serviço, único competente no quadro
municipal para o desempenho daquelas -funções de .

inseminador com o curso de especialização. Por
outro lado, e Posto de Inseminação, de Indaial,
sofria graves entraves com 9 estrago das ampôlas
de sémen enviadas para o serviço local, já que as

mesmas devem ser guardadas em geladeiras, e, ex
postas, se estragarem após duas semanas.

Estranho é, apesar das alegações, o gesto do
sr. Prefeito Municipal, prívando o Serviço de Inse
minação do concurso do inseminarlor sr. Gírola,
quando o mesmo funcionário, dedicado e capaz,
vai ser empregado em identico serviço, qual seja
o de profilaxia animal no Município..

Desta maneira perde o Município um relevante
serviço qual seja o da inseminação artificial, cujos
frutos são notórios no incremento da criação do

gado que tantos, benefícios vinha prestanto prin
cipalmente aos nossos rurteolas. .

FLAGRANTE de três animais (campeões), produto. da
inseminação artificial no Posto Agro-Pecuário João Cleófas,
êüJõliötii soma até ao presente a v á r i a s c e n t enas

criados com êsse processo 'moderno

Quatró
Toneladas
de Selos

Decai o
Partido
Comunista
De ,50 mil membros

existentes na lia. Guerra
Mundial, o Partido Co
munista conta hoje, com
apenas cerca de 25 mil. Já
houve uma nove redução
de 5%, mas não tão pro
nunciada como a que
ocorreu no ano passado,
por ocasião da revolução
húngara.

A Câmara Municipal ano último; idem o pare
reuniu-se, em sessão or- csr da Comissão de Jus
dínäría, na última terça- tíça ref. ao projéto-Iei
feira, sob a Presidência n", 3.
do _�!,.' �Q!o Lucío da

Oosta, secretários os srs:

Augusto Sylvio·Prodoehl
e FranciscoModrock, pre
sentes mais os seguintes
vereadorea-srs. José Pas'
qualiní, Fidélis Wolf, Ma
rio Nicolini, Erich Batista
e Durval Maroatto..
Após a leitura do ex

pediente habitual, o ve

reador-sr. DurvalMarcatto
leu um requerimento de
sua' autoria, aprovado por
unanimidade, requerendo Da mesma maneira foi
um voto de pezar. pelo aprovado o parecer da
falecimento da veneranda Gomissão de Viação e

já mostra a qualquer crls- sra. doa. Irene Pedri Va- Obras Públicas, ehaman
tão que não pode ser de sel esposa do sr. Ourt �o a atenção do Execu
outra forma. Se essa exl- Alviao Vasel tendo sido ttvopara a observação do

geQcia quanto os trajes secundado �m brilhante arto. 113, da Lei Orgânica
vale pare se assistir a improviso 'e nome da .dos Municípios, quanto
mtsea dominical, que é de bancada da UDN, pelo ao requerimento

.

do cí

preceito. quanto mets pare sr. Fidélis Wolf Viee·Pre- dadão Edgar Plazerra
outros atos que não são sideate da' Câ�ara, e do para a.quisição de uma

obrigatórios, como estar vereador sr. José Pasqua- uma Iaíxa �e terra para
presente á um batizado lini. O mesmo sr. Pasqua- a sua propriedade sita á
ou casamento. Qem não lini, com a palavra, repe- �ua Padre Francken,
quizer -sujeitar-se a esta. liu, com veemência, todas hm1�ro�e com o Bar Ro

orientação deixe de com·1 as suspeitas levantadas dovlárlO, e qu� �a7;.parte
--------

parecer. Infelizmente- o que contra hua pessoa quanto dos bens mUDlClpais.

I
se dà e.i:nA ta.is casos�' a a �e�lealdade hav�da. �a A :próxioia' sessão te-
pre�omlßaocla do .motlv.o elelçao da constl�UlQa�" rá lugar no dia 25.

.

I
social sobre o espírito reh- da nova Mesa da Camara .

gioso." por parte de dois com-
-

--------,-,

A alocução de S. Bmi- ponentes da bancada ma

nência teve a mais ampla ioritária, e, ao mesmo

repercussão na fQmília tempo,' alegando falta
católica, principalmente, de tempo, renunciou aos

diante dessà atitude do cargos para 08 quais
príncipe da Igreija" clara- fora eleito em duas das
mente contra os abusos da cinco comissões técnioas
moda, o desrespeito para empossadas na última
com os templos de ora- sessão. Retirou essa sua

ção, dos que julgam neles renuncia em face da so

penetrarem segundó os licitação que lhe fez a

ditames dél moda ás ve- presidência. Acrescentou
zes indecorosa em f1agran- o sr� Pasqualini que con
te desrespeito ao decôro tinuará fiel ao Partido da
da Casa de Deus. UDN, pela qual trabalha

rá com ardor e fidelidade.
Na OR_DEM DO DIA foi

.

aprovado o parecer da
Comissão de Finanças,
solicitando do Executivo
o quadro geral da Escala
Padrão dos funcionáriolil
Municipais; idem sobre o

billanoete de outubro do

Depois de dez anos de
vacilações e debates, a

Itália resolveu finalmente
proibir ii prostlrutçêo. Por
385 votos contra 115, a

Câmara dos Deputados
aprovou em votação se- 'Especialmente fretado
ereta a let já votada pelo pelo Ministério da Fezen
Senado, fechando, num da,. um .avtão levou ontem

prazo de seis mêses, as pare o Rio Grande do Sul,
717 casas de tolerância quatro toneladas e meia
que funcionam com Ileen- de selos do impôsfo de
ça oficial no país, ernpre- consumo. Por via terrestre,
gando umas 8.000 mulhe- também seguiram três to
res. 'neledee e meia. Até o fim
A medida põe fim a 98 destemês, o referido Esta

anos de prostírulção lega- do estará completamente
Iizada na Itália. suprido de sêlos,

Registo
Industrial JiimilriL munieipill I.
Chamamos a atenção

dos nossos prezados lel
tores pera o edital publi
cado pelo sr, João San
tiago Amaral, digno Agen
te 'de Esfatística," quando
ao Registo Industrlal que
deverão proceder todas as

firmas até o dia 28 do
corrente. Aos faltosos se

rão aplicadas multas que
variam de mil a vinte mil

�" . .. - . .'

O projéto-Jei no. 3, ora
aprovado, é de autori�
dos vereadores sns. Ma
rio Nicolini e Augusto'
SyJvio Prodoehl, e viza a

isenção de impostos dos
�

automóveis particulares,
de uso dos sacerdotes da
da Paróquia São Sebas
tião e da Comunidade
Evangélica L u t h e r a n a
desta cidade.

.

cruzelros.

Mais rigor contra os trajes indecentes
- D. Jaime: veto à entrada" em Igrejas, com grandes decotes

Nova advertência aos católicos
Com repercussão em sada, quando de suas ha-I mo a tomar posição pes

todo o interior do país, bltuets palestras ao micro- soalmeme, quando sacer

sabe-se da atitude de sa- fone da Rádio Vera' Cruz dotes teltosos a este seu

cerdotes responsáveis pe- S. Eminência Cardeal D. dever, deixam de cumprí-Io
lo decôro da Igreja ce Jaime Câmara, disse que em minha presença. AliéÍs
tólica, procurando impedir não é de hoje que êle vinha Dão seria necessário estar
a entrada de pessoas, cu- advertindo .

os católicos voltando a esre assunto
.

Ias roupagens não estão quanto ao modo convenl- pare que o .próprio bom
de acôrdo com o r'espeito ente "de portar-sé nas lgre- senso e a maneira gene
devido ao Templo

sa-,
ias, insistindo especíelrnen- rellzada de portar-se, não

grado. re nas -tormas de vestes só na Europa e na Amé
.

Ainda na se.mana pas- femininas, chegando mes- rica, mas entre nós aqui

Que
Mundo
L·,ouco ....
Intervenção clrurglca

permitiu a extração de um

feto, do ventre do menino
Abdel Razzk Aly Ramadan,
egípcio de 8 anos de ida
de - informa o jornal do
Cairo, editado em língua
francesa, "La B o urs e

Egyptienne", chegado a

Paris. Esclarece o jornal,
que a criança. sofria de
dôres intoleráveis e agora.
se encontra em excelente
�stado de saúde.

Flagrante do. Retiro do Cardeal D. JAIME CAMARA em Jaraguá' do Sul, no ano A pop.ular cantora Mar-
passado, vendo-se da esquerda para a direita: os srs. dr. Murlllo B. de Azevedo, Iene foi tremendamente
Osvaldo Heusi, Dr. Waldemiro Mazurechen, o saudoso Artur Müller, S. Eminencia vaiada quando se apresen-
Cardeal D. Jaime, Pe. José e Pe. Orlando dos Passos Kleis, ex-vigário da Paróquia local tou' a um auditório de

___________________________------ elite em Paris.

Marlene
Vaiada!
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Leitora amiga. - Diz se, e os outros repetem, que a vida se resume

em três coisas importantes: nascer - casar e morrer...
-

.

O desocupado que inventou isso, certamente não foi filósofo: talvez
"passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu" ...

Porque êl.e se esqueceu que, ao ·lado da educação que se recebe no lar

(poís os fllhos são. o produto do nível educacional e instrutivo do pai e
príncípalmenje, da mãe) - êle se esqueceu da Escola, se é que /quiz faze;
enten�er que. o simples nascer, o simples casar e o simples morrer são,
tudo IS!iO, uma grande, uma tormídável Escola. Sinceramente, quando vol

v�mos o olhar, para o nosso passado,' para a nossa infância e juventude,
�ao há_que deixar de l�mbrar:no�, com carinho. ou tristeza (conforme a

Instrução recebída), daquele edííícío onde nos ensinaram o b-a, ba, b-u, bu ...

ANIVERSÁRIOS#- - A garota Darlí, filha Sr. Octací110 P. Ramos

F h ".
do sr.Waldemar da Costa, T'

�

azem anos. oJe. <l'esidente em São Fran-
renseorsrä día 25 o

_ A sra. Angelina Pe- cisco do Sul.
aniversário do distinto

d
.

P t d' cavalheiro, sr. Oetacílío
rI e ers, esposa o .sr. D,"a 27 P. Ramos, operoso geren-

-,

Alfeu Peters, -residente ..

nesta cidade,
- A sra, Bríca ReIf te do Banco Catarinense,

_ O garotinho Mário Horst,' esposa d� sr. Departamento nesta cí

Hafemann, filho do sr.
Ewaldo ,Horst, resídente dade, e elemento de re-

Henrique Hafemann nesta CIdade. levo nos círculos sociais
,

- A senhorita Eliza e esportivos - [eraguã-
Fazem anos amanhã: Braga, filha do sr. Lauro enses,

· -

_ O sr. Eugênio Wolf, Braga, residente nesta Ao estimado aníversa-

residente em Joinville. cidade. riante, nosso prezado co-

_ A garôta Ângela
- A senhorita Anna laborador esportivo, en-

Celia, filha do sr. Albano Bäumie, filha do sr, Otto viamos antecipadamente

Stinghen, residente' em Bäumte, residente em os nossos efuzivos abra-

Ponta Grossa. i
Oorupá. ços,: associando-nos ás

_ A sra. Etelca Wolf, Dia 28 justas homenagens que

d E êní A F
lhe serão prestadas no

esposa o sr. ug mo - sra. ritzi Fiedl�r, t r ans c u r o do seu
Wolf, residente em Join- espôsa do sr. Max Fte- .

s

ville. dler, residente em Estra-
natalícío.

Dia 25 da Schroeder.
, _ O sr. Verner Gosch,

- A sra, Clara Schütze,
residente nesta cidade. esposa do sr. Walter

..,._.. O sr. Romano Mo- Schütze, residente em

rettí, residente em Nereu Oorupä,
Ramos. Dia i-.
- O garoto Lauro Cé- _ O sr. Vtctor Bernar-

sar Radke Braga, filho do Emmendoerfer, resí- A
d L B

ntonio Torres, o ter-
o sr. auro raga, re- dente nesta cidade.

recordamos-�he tudo: o pátio, os corredores, as aulas, os quartos, as pare- sidente nesta cidade. _ O jovem Osório José
rível panfletário mineiro,'

des, os .enfeltes, restauramos-lhe, em mente, todos os seus aspétos interior _ O sr. Nestor Pedri Schreiner, filho do sr.
autor de um punhado de

e ex.ttmor, em suas minúcias. Quem 'pode' negar ô misto de nostalgia que residente nesta cidade.
'

José Schreiner, residente
Iívros hoje quase esque

nos Invade nestas lembranças?., Quanto arrependimento, talvez, nos as- - O sr. Garibaldi Rí- em Êstrada Nova.
cidos, (infelizmente),

saltá e acapru.nha, de erro.s praticados, de defeitos que agora descobrimos -beiro, residente nesta _ A sra. Paula Bä6mle, quando deveriam ser ur-

'n� adolescenc}a, na maturidade? Quanto desejo de apagar gestos, atitudes, cidade.
gentemente reeditadas

palavras e aço�es que agora condenamos, adultos? -Porísso, feitora amiga, _ A sra. Herta Pieske
esposadosr ..OttoBäumle. suas "Pasquinadas Cario-

mvocamos nós aqui na nossa te a êl uíííoí tI': I t d G
- O sr. Lourenço Kan- cas", "Verdades Indis-

_.'
rr , aque e � I CIO 0.0 rep e o e recor- oseh Walter Goseh re- zIer, residente em Estra-

dações e de saudade, o Colégio da Divina Providência. E também lá no sident� nesta cidade' ,

eretas' e "As Rozoens

Oolégío, que já não é. maís êste cuja foto publicamos, os homens trabalham, O sr. Erich Th. Brä�er. da =: da �nconfydênc_ia", es-

aument�n_do-o! aperfelço�ndo-o para melhor poder abrigar as estudantes _

DIa 22, cr�vla em .1927:
q�e lá Ir�o neste ano letivo.

_

A ampliação d.o Colégio da Divina Provídên- DIa 26
.

-

.

- T�aJlscorreu a data O Brasíl é um pais
era é mais um testemunho nao só do espírito de empreendimento da Or- - A senhonte Ceh natalíeía do do sr. Gerhart anulo-maníaco. Usam

dem religiosa, m�s sobretudo um!1 demonstração do quanto a nossa terra, ,�uísela.Joench, residente I E�gert, residente nesta anél o.s mé�i�os, os en-

seU8 homens. se mteressam pela Instrução. E você como eu recordando nesto Cidade. CIdade. genheIros CIVIS e os ad-

murmura uma prece... põe na ponta dos 'dedos úm beijinh�. Até prä ' vogados. Usam anél os

semana, "darlyng".
. . - bispos, os monsenhores

, Tia ANGELINA O Lo'"do das Estrela---s e os cônegos. Finalmen-

"

te, sem falar nos casa-

SUCO DE FRUTAS I
dos, {que usam aliança,

Â I
'

,

II OS homens de gênio trazem dentro de si em e nos solteiros sem per-

CASEIRO
'

. OS nsenslveis potencialo gérmen da desgraça. GeraUnente não gaminho, que usam for-

passam duns vencidos porque o seu idealismo os midaveis argolões, aí

suspende muito acima dö comercialismo ganancie, te�os os engenheiros
so, judaico, que reproduz milhões: Outras vezes é milItares, ,fardados, de

Suco de frutas é o H- !lomens sem emoção: - harpas sem tronos! o Destino que sôbre êh�s lança o ferrete da des ,botas e esporas e queren-
_ Infima próle de ínfimo animal b f I do "re R úbl'

qUldo nlio fermentado Que não lograis os J'úbilos serenos
ventura, a a a, h�s os corações com a sarapilheira " genera� a ep 1-

que se obtém pela pren-
do desespero, DIr-ee-ia que pagam bem .caro tri- ca com anéiS de grau:

sagem de frutas perfeitas,
Da uma alta vibração sentimental! buto pelos dotes que a natureza lhes legou. pedra �zul clara cercada

maduras e frescas, ou de Como ,eu vos acho míseros, pequenos, UÍls suicidam-se, desiludidos dos homens, des- de brIlhantes. Anel de

sua polpa.
'

No horror da vossa vida espiritual.
' crentes dos deuses,' num ato de supremo desdéÕl c_ocotte., E fazem ques-

A matéria prima para Sem glória ... sem amôr e sem, ao menos pela vida: é o caso de Sócrates bebendo a cicuta tao do titulo de doutor. \

S6 fabricar suco de fru- Um estremecimento de ideal!
_ estoicamente, sarcàsticamente rindo-se de Mélitos: E' o único pais em que

, tas é abundante: abacaxi, é o caso de Antero. cuja obra nos surge amorta- se ouve falar de "Capitão

ameixa, amora, banana, Mas_ quando se me antolha, por momento, lhado pelo desespero friamente kanteano de quem
doutor' Fulano" e do "Co-

cajú, cajá-mirim, cajá- o mundo, _sem beleza e prazer,
" dia a dia vai sendo derrotado pela algidez da vida; ronel _do�tor Sic�ano".

manga, carambola, cereja. Como eu vos compreendu e vos lamento! é o caso de Camilo ao dar um tiro no ouvido para
Até o InstInto do Jagun-

framboeza, goiilba, gru- E como sinto, entre melancolias, esca:par da cegueira que o persegue. ço o faz dar o tratamen-

mixama, jaboticaba" la- Nessa falta do encanto de viver,
Outros morrem' assassinados pelos inimigos, to d� doutor aos I!lilitares.

ranja, maçã, maracujá, O tédio e a solidão dos vossos dias. porque não há quem crie mais inimigos do que
EuclIdes da Cunha, nos

marmelo, morango, pêra.
um homem de gênio. Assim aconteceu a Júlio César "Sertões", f-ala de um que

pêssego, pitanga, tomate,
morto no Senado" depois dum govêrno exempla� trazido prisioÍleirp á pre-

urubu, uva e .uvaia.
.

3 _ Engarrafamento - I ,Deve-se evitar que o para o seu tempo; a Cícero, vítima dos furores de sença do general Artur

F�B�IaAQÃq - A I Deve-se dar preferência fundo das garrafas fique Antônio; a Gandhi, cujo ideal era alto demais para Oscar, começou a res

fabrlCaçao caseira dos as garrafas do tipo corôa, em contacto com o fundo ser compreendido pelas falanges fanáticas da sua po�de� ao i!1terrogatório
SQCOS .de frutas pode ser isto é, próprias para fe- da panela. Para isto, faz: pátria.

' aSSIm. - SaIba seu dou-

resumida em qua.tro fa- char com chapinhas de se uso de um fundo fa1- Ainda outros acabam estupidamente maltra- tor-gene�al:
ses:

.

.

cervejas. Entretanto, na so de madeira, que nada tados pelos homens que os não compreenderam, O b�aslleIr� nasce com

1 --

_
Escolha, lImpeza falta de máquina de en- mais é, (lo que um gra-

ou pela fatalidade que des'de o berço, os acompanha as velas úmIdas de san

e preparo da fruta' - As garrafar, pode-se fazer deado de madeira de 4 e persegue. Ai está a maioria. Zola, o vasculha- gue doutoral. Até as mu

fruta� .

devem
. e,:'tar .

em uso de rôlhas de cortiça peças, onde assentam as
dor dos labirintos da miséria, o es(�afandrista do lheres fazem questões

I!erfeltas condlç<_>es, Isto novas e pr eviamente es- garrafas.'
. lôdo soci�l, morr� asfixiado; Mílton, o grande poeta do titulo de do.utor junto

e, maduras e hvres de terilizadas pela fervura, Ap6s as operações aci- do "Paraiso Perdl�o", mo�re no ostl'acismo, Da po- �o nome E aS�l!D temos:

manhas_ de doenças ou amarrando-as ,bem a bo- ma, 'rotular o produto. breza e na cegueira: o fmal da sua vida terrena Ma�ame Capltao Doutor

machucados de qualquer ca das garrafas com bar- Os sucos de frutas po-
foi bem mais doloro do que ß sua entrada pos-mor-

e "VIúva Almirante Dou-

naturez�. _ bante resistente e ence dem ser consumidos pu-
tem em S. Gil; Dostoiwski II irra na prisão siberiana tor Fulano!"

De acordo _com a fruta, rado, e lacrar após a ros, nos refrescos ou en. enjaulado numa cela tumular, onde ainda escreveú Eu conheci um tenen-'

deve.s� �u �ao d.escascá pasteurização. tão usados no' preparo
a patética "Lembrança da Casa dos Mortos'" 'Ca- te do Exército, que nun·

la; Se Isto for feito, con- de xaropes, bebidas, sor- mões, termina na pobreza, vivendo de arr{igos ca relaxa'\Ta o. anél de

vem faz.�r l:!so de facas 4 - Pasteurização -

vetes, 'geléias e outros conforme os testemunhos dos coevos (a magra pen� engenheiro militar e não
-

de aço lDoxldáveJ. Esta. operação visa con- produtos. são de EI-Rei não chegava para o sustento. d.o su- gostava de ser tratado

2 - Extração do suco servar por longo tempo blime épi-co), depois dd perder um olho em Ceuta por tenente: Era preQiso
_ 'Esta operação é exe- o produto elaborado. E e ter naufragado na volta da India. tr�ta.�o por "Doutor",

,cotada por meio de pren- feita em casa por meio ���� Fim mais dramático tiveram Schwartz viti- prlDClpalmente se havia

sas m�nuais ou mesmo do banho-maria, em. �a-I Cure s�us �ales e poupe seu mss da pólvora e MoUere fulminado em plenopalco.- �oças na sala de vh;it�s:'
de aparelhos caseiros. nelas altas de alumInlo, bom dinheirO comprando na Quantos outros exemplos poderíamos lembraT: E o cú.mulo do coronehs-

Deve-se esgotar ao má- a temperatura de 8� 85°

I FARMAGIA NOVA Mara! e" Co.rday: Nietzsche e Scarrofl; o casal Rol· mo uDlversitário".

ximo a matéria prima, a,-durante alguns mmu- land e CurIe; Beethoven e Schubert; Protágoras e

para que se obtenha um tos, (em geral 30 minu- de ROBERTO M. HORST Demóstenes; Savage e Nerval; Lavoisier e Kruger;
bom rendimento em suco' tos), O contrôle da tem- 1 que dispõe de maior sortimen. Poe e Baudelaire;Maupassant e Antônio dos Anjos ...
Quase sempre, depois peratura é feita por meio to na pr�ça e oferece �eus arti- ,eu sei lá

'

,

de extraido, o suco é eie um termômetro gra- gos a preços vantaJosos Todos êles foram grandes e contudo o Des-

passado em coador de duadc do 0°. e (graus Rua Mal. Deodoro 3 - J�aguá tino inexorável ergueu junto da vida de cada um e torne o seu pro"
pano ralo. centigradOS); - �� um arjão de espinhos, de sofrimentos. 'duto ,conhecido

Luiz Guim",.es Netto
_ Engeaheiro agrônomo

E, com esta re

cordação, .

des
cerra-se -díante
de nossos olhos
tôda a nossa vi
da escolar, nos
sas aptígas co

legas, as mes

tras, as aulas,
para não esque
cermos também
as inocentes día
bruras que pra
ticámos sob 'os

olhares condes
cendentes e to
lerantes de nos

sas proíessoras,
Lembrando a

Escola onde to
mos instruidos,

i ,

""Raul Machado

s O C I A I '8

A mania
dos anéis

Anunc:;:;iem em o

"Correio do Povo"
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aos SINDICALISMO
,Não lales mal d�--;nguám

c

Abrigo �a .MaDores Mãe
em JOlovll18 12 anos,

\-
Se teu coração e teu cérebro são tão

'frios que não podes, através dêles, ver nem
conhecer a parte angélica, que mors em

cada qual e só tens capacidade para ver .0
lado obscuro e triste das pessoas e das COI

sas, é melhor que tua bôca per!Daneça em

silêncio, teu cérebro obscuro e ínérte o teu

coração. .

Tua língua não deve ser uma serpenta
de fogo para incinerar a honra, de teu.s .Ir- c

mãos, nem látego infamante para sevrcrar

o próximo, nem dardo envene��do para fe

rir, sem justiça, e sem respeito. Portant?,
não deves agradá.Ia, empregando-a Da baí-

xeza da maÍedicência, r

Não me fales .mal de ninguém, porque
quem assim faz, se quer ser justo, deve co

meçar por falar mal de sí mesmo e isto

séria uma indignidade.
'Fala-me do bem, de quão belo é o céu

azul, que nos oferece ete�namente variada
sinfonia de formas e de cores; fal.a-me do
doce mistério dos bosques, em cuja luz d.e
esmeralda nadam miríades de sere� multi
cores que amando-se, entoam nm hino per
pétuo, augusto e solene à Criação.

Cada um dos teus pensamentos deve
ser CODl.O uma prece benéííca, porque teu
cérebro é algo eucarístico: é uma coisa

sagrada e as coisas sagradas não devem ser

profanadas, deíxando-se passar. por elas o

raio negro de um pensamento VII.
.'

Não não me fales mal de ninguém.
De sorte' que, se não podes dizer-D:!e algo
de bom de teus amigos e couhecídos, é,
melhor que tua bôca permaneça em silên

cio, teu cérebro obscuro e inerte o teu

coração,
Luís Lamarque

O que representa nos diàs atuais o Sindicalismo
na vida nacional, é assunto perfeitamente dominado,
de conhecimento geral, integrado a todas as atívlde

Notícias de Giruä, Rio des da vida funcional do país. A rede Sindical que
Grande do Sul, informam hoje funciona, com matemática precisão, e perfeito
que com apenas 12 anos énrrosernenro, em rodo o .terrttõrío nacional, depois
de idade, uma menina de naturals tropeços em sua fase inicial de ação,
deu a luz, no distrito de já _agóra se consolida como um fator seguro de

,

Rincão de Melo, neste garantia na salvaguarda dos ínrerêsses gerais. E
município, ,

uma
-

criança quem se der ao trabalho percruclenre de analisar o
que nascendo com vípios que isto representa pare o nosso progresso, a nossa
de conformação cefalica independência e nossa soberania, há de se certificar
faleceu poucas' horas da tmpreaclndíbllldede do funcionamento desses
depois. A menina-mãe organismos, como fator decisivo pare a sobrevlvencla -

embora tendo sofrido uma dos superiores Interêsses do nosso povo e mesmo

cesariana está passando da nacionalidade. O sindicaHsmo é, nesta agitada
bem. fase do século XX. um veículo orgântco de poderosa

vlíelldade, com um empllsslmo significado de indes
rrutível resistência, De um modo geral o sindicalismo
é a síntese de unificanaldade, tôdes as classes tra
balhadores se agrupam" na defêsa ínalienavel de
seus Interêsses, em tôrno de uma entidade sindical,
formando essa' rorrenre colossal de que resulta a

Também' o jaraguàénse unificação de todos os ideais conjugados. Isto é
renunciou às tradicionais sindicalismo puro em sua essência e em soa exata
loucuras de Momo. Além definição, Daí se deduz todo o significado da impor:'
dei alguns bailes de ca- tancla. grandiosa que representam as entidades slndí

loínvllle (do correspon- racterísticas pouco cerna- cais no cômputo de suas finalidades, como uma
dente) - Segundo divulgou velesces e a domingueira fôrça viva, de interêsse massiço em favor das classes
o matutino local "A NoH. à luveritude oferecida na sindicalizadas, Mais do que a teoria definidora de
ela", 'foi diagnosticado terça feira gorda pelo Clu- suas funções, os diferentes organismos sindicais se
hê dlas um caso de pera- be ßeependí, não houve ceracrerlsem comô agentes' salutares na sagrada
ltsta. infantil no Distrito demonstração de carnqval defesa das reinvidicações coletivas, Não estivessemos
Sanitário, posteriormente digna de registo. Por ou- perfeitamente entrosados dentro dêsse mecanismo

_

confirmadd pelo médico- tro lado foi enorme, a verdadeiramente eficiente, salvaguardador de nossos
chefe. Outra criança, ata- afluência de fiéis à missa legítimos interesses 'e, talvez; ainda teriamos de
cada de poltomeltte, foi matutina na Quarta-feira amargurar as consequências desastrosas da lrnprevt
transporrede imediatamen- de cinzas, numa demons- dêncla, tão, comum e tão própria do nosso povo.
te- para o Rio de Janeiro. tração eloquente do espí- Mas, a legislação social do Brasil, acompanhando
O Diretor do Centro de rito religioso da grande a evolução natural dos séculos, assegurou nos o
Saúde informa a respeito família- católica jaragLJà direito de reunir o "útil ao agradevel", facilitando-nos
já haver cumunicado os ense. tão benéficá garantia. Hoje, pelo que produzimos,�=====:=-=-===-=-=====:=,==,

============1
fatos ao Deperramento de pelo que realizamos com entustasmo e dedícação em.

S
Saúde na capital tomando pról do progresso de nossa Pátria, somos recom-

v, IDA' RELIGIO A também às n�cessártas
, pensados pela liberdade de reclamar noesos direitos,

, I providências a fim de
FI· I nossas reivindicações, através do órgão sindical a

. acauteler a população con-
a eClmento

que pertencemos. Para tanto, nunca nos furtamos ao

Comunidade Evangélica Lutherana faç�o e agradecimento f_oi tra aquela terrível moléstia. Da Irene Pedri Vasel agradavel prazer de cumprir nossas obrigações,
" âceita a apresentaçao

•

contribuindo com a nossa modesta parcela em favor
A

. Oomunídade local pelos que compareceram: •

'e�'I Causou profunda oons- do imposto sindical, Independenternente de a isso
reunru-se na nOlt� de 8 A mesmo tampo serviu Registro lVI, ternaçäo no seio da po- sermos forçados por lei. Porque se assim não o fosse,
do corrente, a firn de de estimulo e' convite 9,� " pulação local, o. passa- estamos certos de que ela seria expomanee, em razão
assistir a ut;!la interess�nte chamado à nossa [uven- Aurea Muller Grubba! <?hcial mento, ocorrido terça- de já haver ee generalizado ne maioria .dos abnega
apresentação d_e fIlme tude, pois um ou outro

do R_ e �p s t r o ClVll do feiraúltima, da veneranda dos obreiros da Pátria, a exata compreensão das
colorido, np salao Paro- achará o caminho para

r(l. �istrito da Comarca Ja- e estimada senhora da. vantagens que tal iniciativa representa, ,Individual e
quial. ingressar no ministério ragua �o Sul�" Estado. de Irene Ped!i Vasel, espôsa coletivamente.'O sindicalismo é,- portdnto, urna fôrça
O orador foi o Snr. Divino, atendendo ao

Santa Catarina, BrasIl. do sr. Curt Alvino Vasel, poderosa, harmônica, de carater indefinido, uma

N o r b e r to, Schwantes, chamado para a Seara. faz saber que c��parece� residente em Rio Molha. necessidade vital para o progresso da Nação e, emram no cartórI? .exibmdo o� I Senhora 'de elevados' particular, para o bem estar de cada um de nós.atualmente preparando, se No dia imediato,. ou documentos eXigIdos pela lei .

" , , predicados crIstãos, sem- Ser &indicalizado é a maior e mais poderosa armapara a missão de pastor, seja a 9 do fluente, pelas ahm de se' habilItarem para pre solicito no atendi de defêsa que o trabalhador brasileiro pode ter. SerPela Escola Teológ, ica de 5 hO'ras, varios membros casar se' f bl'

R � d
-

. mento aos racos, po res sindicalizado é usufruir o direito de poder reivindicarSão Leopoldo, io Uran e da Comunidade em onibus .

S 1 Edital N. 4,342, de 19 2-58. e às causas justas, gran pretensões justas e humanas. Ser sindicalizado édo u. ,especial foram à praia d f h d dC ó P i a de Edital. de es oram as ' omena- colaborar, decisivamente, para a gran 'eza ca a vezNuma sequência de de Itajúba, onde proce-
Proclamas de Casamen� gens prestadas à ben- mais crescente do Brasil. Ser sindicalizado é, embem captadas vistas, em deu-se a inauguração da .

t fal 'cI'da por oca'
. ,

d I'd d tAdS· to, recebida do Oficial qUIs a e -

suma, concretizar atraves a rea I a e;, o as as
P'arte filmadas· pelo pró- casa de veraneio do 100- ._

d l't t b d 'd I d ".S do Registro Civil de Slao o seu sepu amen o aspirações consu stancia as no I ea e viver parap»io apresentante, deu do, destinado aos nrs.
Lontras.

' .realizado quarta-feira, de trabalhar e trabalhar para viver". (A.A.) .

aos presentes uma im- Pastores e exmas.familias-.
manhã, com . enorme

pressão da vida e labor Na mesma data, alem Antonio Domingos I acompanhamento, no
:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::li,do evangelismo em São do culto divino celebrado Ayroso � Cemitério da Barra do II /'

,

�
Leopoldo, notadamente na Igreja Cental, teve Nadyr Tensini Rio Cerro. 1.1.:;' A R E F R I T É C N I ,e A '1'·'1'dos alunos daquele alto tambem inicio o Culto Ele; brasileiro, solteiro, A veneranda falec,ida ii .

de . I!educandário. Com satis- Infantil do corrente ano. comerciário, domiciliado. deixa os seguintes filhos, I! R UD I B RUN S ' II- e residente neste distrito, além de 29 netos e um:1 II
.

IIIPreza .e lranllirles fHInlR. S/8. :��oA��o�:I�nj� 'it!::�� :�:.��. A:!:�O. �::��� ii A Rua Ve'i�b��a ddeS:!;'e�r!o��ib!:;iI)(dehonte a

II
blé' G I O d'nária �mnger Ayroso. Carlos, casado com da, lI', Oft'ci'na de conser'tos e pinturas de Refrigera•. I'·'I!Assem Ia era ,r I

I Ela, brasileira, solteira, Elfriede Wagner; Alberto,
F"I·cam pelo presente con'Vidados os senh.ores Funcionária Pública Mu- casado com da, Erna ii dores, Máquinas de Lavar e demais aparelhos elé. i![J tricos domésticos. :,':,'Acionistas désta Sociedade, a -comparecerem à nicipal, domiciliada e Ruschka; Emi1ia, casada II

-

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde residente em Lontras, com o sr. Camilo An- ii Atendendo pronta_mente chamados desde Gua. I!
social à Av, Getulio Vargas, 472 em Jaraguá do filha de Oscar Tensini dreatta e Anna, casada li 'ramirim até COfupà e redondezas. Serviços ràpidos. II
Sul à� t4 horas do dia 29 de março de 1958, a e de Martha Tensini. . com o sr. Daniel Maran· �:1i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--:::rfim' de deliberarem sobre à seguinte

,
li para que' chegue ao cq· goni.

__-- - .. .__.M•••••__ ,_.;.__••__••_ _ •••

�Ordem do dia: ohecimento de todos, mandei "Correio do Povo" fr-···-
..·-----····---------·---······---·----·..-

li
t di't I q e apresenta à familia enlu- 11,11 '1_, ... _ Ill' I _ "lIllll' • D � 10'0 ,!,!:.to. _ Aprovaf'.a-o do balanf'.o e contas do passar o presen e e a u _ IA _ � _ � 9 5y Y , bl' dI' r' tada, embóra tardiamente '1 I

, exercI'cI'o de 1957. sera pu ,ca o pe a Imp en-, I
IIt6

.

d era' e,' em especial ao snr. II JARAGUÁ 'DO SUL 'I20. _ E.leif'.ão dos membros da' Diretoria e sa e em car no on e S II - , -

liY atixado dUiante i, dias. Si Curt Alvino' Vasel, nosso l: i:

30. _ A���:���Odr;:�:��. . alg,:,ein soub�r de algum im- particular amigo, as suàs i! Medicamentos e Perfumarias I!
AVISO. Acham-se a disposição dos senhores, �e"hment.o acuse-o para_os profundas condolências. ii .

Simbolo de Honestidade IIacionistas, os documentos. a que se refére o art. tins "legaiS. ..
'. ------ !!

'

Oonfiança e Prestez� ii '

99 do Decréto n. 2627, de 26 de setembro de 1940. AUl"EA MULLER GRUBBA a, A que melhor lhe atende !i
Jaraguá do. Sul, t3 de fevereir� de_-1958. 'Ilhiai

DelegBcia Auxiliar de' poliCia\' II e pelos .menores preços . ii
Edgar A. F�enzel - Diretor Presidente �:::::::::::::::::::::::;:=::::::=:::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::P

'

Ruy F. frenzel - Diretor Gerente
, nelOcio de OCBsi80 AVISO.

Eugenio J. da Silvá - Diretor Gerente

::.j}::::::::::::=::::::=;::::::::::':::::::::::::::::=:::::::::==::==::::::::::::�I:iII Grande Oportunidade !i.1 li
II Vende-se por preço de ocasião, ou troca se iiii um FORD A 29 completamente reformado. IIII Recebe,�e terrenó ou casa em höco. nci .

'-._.' ::

II - Tratar nesta Gerência. - li
� ., 11"
11===:::::=====:::::::::::::::=====:::===========:::

Poliomelite
em-Joinville?

lolnvllle (do correspon
dente) - Vem repercutindo
simpalicamente a iniciativa
da Associação Iolnvllense

,

de Amp a r o aos Ne
cessitados, numa campa
nha que viza criar nesta

,

cidade um abrigo de Me
Dores. Para tal fim foi
instalado solenemente,
ôntern, na Sociedade Har-
monia Lira, o Depene
menlO de asslsrêncta aos

Menores e empossada a

Comissão' Diretora da
Campanha integrada de ------.---
elementos de destaque da
sociedade local. Carnaval. '

Fracassado

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto:: ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização.

- lÚios Infra.vermelhos e aluis.

/
,
De ordem superior, levo

-

Vendem-se,. p�rto da conhecimento a todos oscidade, 3 morgos de terra, interessados, que a partircom casa nova, ranchose de amanhã, fica suspensobom �asto _cercado... . todo o emplacamento, até.Inf<!r:r;naçoes na OfICInal
segunda ordem. .

de blclclétas de Theo-
doro J Wolf sita à Rua Jaraguá do Sul, 21 de
Marechal Deodoro da Fevereiro de 1958.

Fonseca, No. 364 nesta OSNI MUELLER
cidade. Escrívão de 'Policia

Dr. Waldemiro Mazureehen
C&8A. DE SA.1JDE
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Cá�ulas de "papal mOB�as (notas) o e�ri�:!to��::n�:�! : ::�rala;:raque Injdslria e Comércio leopol�o )OãO firu��a S. ß.
"

.

Assembléia Geral Ordinária
com dísííces, números, carimbos, gravu- Reuniu-se sob a pre- I pondo que todo áquele EDITAL DE- CONVOOAÇÃOsidencia do ministro da que ocupar, por. des anos '-,

ras ou desenhos estranhos a estampa, Agricultura, a Comissão ininterruplos, trechos de Pelo presente ficam' convidados oe Senhores
) Nacional de Politica terra não superíor a 25 Acionistas desta Sociedade para a Assembléia Geral

não serão aceitas para substituição Agraria, para apreciar o hectares, tornando-o Ordinária, a realizar-se no dia 15 de abril do cor-
ante.projeto de lei sobre produtivo por seu traba- rente 'ano, em sua Séde Social, pelas 15 horas, afim ..( A Delegacia Fiscal do Tesouro Naeíonal em o regime de posse de lho e -nele tendo sua de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia:

Santa Catarina, no interêsse do público, comunica terras agrícolas no pais, morada, tomar-se-é seu
que tendo conhecimento da ocorrência de aposí- de acordo com o estatuí- legitimo proprietario,
ção de carimbos, números, desenhos e dístíeos em do no artigo 156, da desde que não haja opo-
grande número de cédulas de papel moeda (notas), Constituição Federal. siçäo. nem reconheci-
esclarece que não poderão ser substituidas, nas

" mento de- domínio alheio.
repartições do Ministério da Fazenda neste Esta- ..Num dos itens deste O benificiado terá que
do, notas cuja estampa esteja adulterada pela trabalho, figQ.ra o que. provar, entretanto que
forma descritas, bem como das que apresentarem realmente, beneficia o não é proprietário rural
sinais de dílaceração 'proposítada por meio mecä- homem do campo, dís- nem urbano.
nico ou químico, lavadas ou queimadas. _

2. - Esclarece, outrossim, que as cédulas CârT1ara Municipalque apresentarem vestígios de danificação na for
ma citada, só .poderão ser substituídas' mediante

--requerimento justificativo, dirigido á Caixa de
Amortização, que as mandará trocar, depois de Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ROEDER S.A. Agr. Ind. Comércio
ouvida á Junta Administrativa que deliberará a .ano de mil novecentos e cincoenta e oito, pelas
respeito da validade (Edital no.. 6, de Julho de sete horas na Sala do Forum, Edifício da Preteí-
1949, baseada D,O Decreto 17.770 de 23/4/27. tura Municipal de Jaraguá do Sul, sob a presidên-

cia do snr. João Lucio da Costa, reuniram-se osê. - O requerimento selado, dírígldó ao Di- 'Vereadores snrs.: Fidélis Wolf, João José Bertoli,retor da Caixa de Amortização, deverá ser entre- Martim José Pasqualini, Francisco Modrock, Au.
gue na Delegacia Fiscal ou n3S Coletorias Fede- gusto Sylvio Prodoehl, Durval Marcatto e Raimundo
raís, acompanhado de outro requerimento tambem Emmendoerfer. Havendo número legal, o sr. Pra
selado, dírígído ao Delegado Fiscàl do Tesouro sidente 'declarou aberta a sessão, determinando aoNacional, solicitando o encamínhamento dos valo- sr. secretário a proceder a Ieítura da ata anterior.
res e Ja petição á Caixa' de Amortização. êubmetída à votação, verificou o. snr. Presidente, 1) AprovaQão do balanço e contas do exercício

D. F. - Em 28/1/58.
.

que não fôra íncluído na mesma asmanifestações de .1957 j
de um Feli?, e Ano Novo, do snr. José Pasqualíní, 2) Eleição do Conselho Piscal j
ao Diretor da Secretaria da Câmara. Em votação 3) Assuntos de interesse social.
a aludida ata .co.m a respectiva emend�, foi apro- Acham'se a disposição· dos snrs. Acionistas,
vada por unanímídade de totos. O Expedíente cons- os documentos à que se refére o art. 99 do decreto-
tou: Of. do snr. Alvim Seide], de Corupá. Projétos lei n. 2627 de 26/9/40. .

...---------1111 de �e�s nrs. 1 e ?, da procedêncía do Executiyo Jaraguá do Sul 20 de Fevereiro de 1958.Munícípal, os quais foram encaannhados às Oomís- '

.

sões. Foram lidas as copias dos oficios expedidos GERHARD ROEDER • DIretor-gerente
désta Câmara, de ns. 1 a Öl/58. Foi dada livre a

palavra, e como ninguém quizesse fazer uso dela,
passou se à: Ordem do Dia: Lidos os pareceres
�a Comissão de Viação e Obras Públicas, atinente
a Indicação n°. 47, e ao projéto de Lei no. 44; fo
ram aprovados unanimente, em 2&. e última dis
cussão. Parecer da Comissão de Fínançäs e Eco
nomia, relativo aQ balancete do mês de Setembro
de 1957; foi aprovado por unanimidade de votos.
Em seguida solícítoua palavra o vereador snr ..
MáriO Nicolini, requendo a inserção em ata, de um
voto de profundo pesar, pelo falecimento do snr.,João Moretti, 'bem como cientificar a enlutada ta
mílía. O mesmo vereador enalteceu a familia do
extinto, Submetido à votação o áludido eequerí
mento foi aprovado unanimemente.

Nada mais havendo li se tratar, o sr. Pre
sidente encerrou a sessão. convocando os srs,
vereadores para a próxima, que se -realizará no
dia �8 do corrente, com 8 seguinte Ordem do Dla ; �.p�.·..

·
..
·
. .JC':'..••••• .J� •••••� ••• i ..�•••• i�.· .,

..
· -::a••4••••••• .:��•••4..·.i��••

Trabalho das Comissões. Não compareceu á pra- ': CHnlca de Olhos - Ouvidos _.Nariz e Garganta f'
sessão o vereador snr. Erich Batista. Sala das i:. DO .a......_��•••,u .i.Sessões, em 21 de Janeiro de 1958. a ;atlU1l1ftSál!ã 1!1

João Lucio da Costa' : MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA :

Fidélis Wolf : A melhor aparelhada em Santa Catarina :

João José Bertoli (: Rua Abdon Balista (Defronte.a "A NOTICIA" �l
li - jOINVI_LE - �lAta da ReuniãO Ordinária do dia 28·1-58. :::=u��� .......�c� .........�c....... �� .....� ...��:'!........:;� .........�i1:::

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do
ano de mil novecentos e cincoenta e oito, pelas f::::l(,i)!o,_"""""-�"'"

-<fJ-_".a�����sete horas, na Sala do Forum, .Edifício da Prefei- -

tura Municipal de Jaraguá do Sul, reuniram·se os Dp. ReinOldo Mup•••
vereadores snrs: João Lucio da Costa, Fidélis --

II f
'

Wotf, João.José Bertoli, Martim José Hauçk, José
.'

II ADV.OGADO' ..
_Pasqualini, Mário Nicolini, Augusto Sylvio Prodoehl,

Francisco Modrock, Erich Batista, e Raimundo' "
Emmendoérfer, Sob a presidência do snr. João Lucio EfcrHório ao lado da Prefeitura

.

da Costa .foi aberta a sessão, depois de c'onstatada
JA,R.,AGIU!. DO SUL '�a presença de número legal. O snr. Presidente de·

terminou ao snr. secretario, a proceder a leitura ��s�
da ata anterior, submetida á votação, foi aprovada
unanimemente. O Expediente constou: Ot._circular if::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::-.:::::::::::::::::::::::::::�
34/57, do snr. Prefeito Municipal.de Orleães. Re- ii

'

ii

riThl��='iwfMÃiN1 i�:!.:i:!�;:��3f��E�;��a��H::;i·���� ii �. rrllSP�rtes Bérels Calarigl� IIII o lid ii' cipal, e 34/58 à enlutada família Morretti. Em ·se· ii TAC .11
ti MEDICO CIRURGIA.O i! guida o snr. Presidente deu livre a palavra, e como II

-

IIii !i ninguém quizesse fazer uso dela, passou-se à Ordem ii .

Agente local: SÉRGIO THOMSEN li
I! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii do Dia: Lido o parecer da Comissão de Finanças, l! - Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - liii ' sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre

.

II Economia e Orçamento, referente à Indicação no. Ii
.

Rua Mal. Deodoro da fonseca liII n 47, foi aprovado por unanimidade de votos, Pare- li (en.frente à Prefeitura Municipal), li

II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II cer da mesma Comissão atinente ao balancete do II _ II
II CL�NICA GEaAL li mês deNNodvemb�ohde 195d7; foi aprotvado unanipme: II Aceita encomendas e car.gas para qualquer II
ii Longa pratica em Hospitais Europeus II mente. a a malS aven o a se tra ar, o snr. re- II localidade do país, com frete pago e a pagar IIil !! sidente encerrou a sessão, convocando os snrs. III .

. e reembolso. II,!li Consultório e residência: II dó' d' 4 d f' I
ii ii verea !ll"es para o pr Xl�? la. _

e evereIro, com
ii

. Vende 'passagens aéreas da TAC e Cruzeiro !I,'!l TeL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II a s�gumte prdem do DIa. E!�lça� do Membros �a I' do Sul, à vista e crediário, para qualquer iiii CONSULTAS: da nova Mesa, para o ano Leg!�latIvo de 1958. Nao ii localidade do país. . II
:1 compareceu a presente sessao o vereador snr.II, .

_ IIi," Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 'horas Durval Marcatto. Sala das Sessões, em 28 de Ja- i' ATE!,WE õ venda. de . passag��s aere?s �o II
··I:i / / h neiro d.e 1958. III exterIor, _pela Scandmovlan - Ibe.rla .- SWlssalr. I,'liPela tarde : das 14 1 2 ás 17 1 2 oras

João ,Lucio da Costa

�::Dd:����=��dJ �!��li�o�o�.rloli �:�::::��,::=:=::::::::J

(ass.) Mário Selema 'Coelho
Delegado Fiscal

ri U O A S·I!! I I

,F,.utileras e

Ornamentais

Leranlelras, Pe
ceguelros, �Ka
klselros, Maci
eiras, Iebonce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Caméllas.. Co
niferas, Palmei
ras,

.

etc., r-
::>eçam Catálo
go Ilustrado

JLeopoldo Seidel,
Corupà '

NA FALTA DE '

APpeTITE

,/-
Magresa
Cançaço .'

Pallidez
Fraqueza

IODOLIIO
DE ORH

'J

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANenßA
Vermitugo suave e de pronto

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

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos·e a 1>ua própria!
Evitará.\muitas doenças e poupará dinheiro em

, remédios
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!

.

MIIANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- jOINVILLE -

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAQÃO

1°.) Aprovação do Balanço e contas do exerci
cio de 1957.

110.) Eleição do Conselho fiscal.
111°.) Assuntos de Interesse da Sociedade.

AVISO:· Achem-se à disposição dos Srs. Acio
nistas, em nossa Séde, à rua Mal. Deodoro n. 320,
os documentos a que se refere o ertlgo 99, do Dec,
Lei n. 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1958.

Leopoldo J080 Grubba - Diretor-Presidente-
;

Ata da' Reunião Ordinária do dia 21-1-58.

Pelo 'I presente ficam convidados os senhores
a c i o n ist a s désta sociedade a comparecerem à
assembléia geral ordinária à realizar-se na séde
social, .ae 10 horas do dia 29 de março próximo
vindouro, afim de deliberarem sôbre a seguinte .'

ORDEM DO DIA

,.',.."

=-::I_IEJ_I I_I 1_I.i"_ ..I_III_III_UI_ ••• _ra,_I":::.

Dr.. Fernando' A. SpringmanD I
Formado pela Faculdade de Oiencias Mé-

.
dicas da Universidade do Distrito Federal

ClInica Médica - Cir.urgia Geral - Partos'

Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
täeío Pessôa n. 206 tex-resídeneía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás '12 e das 15 as 18 hs.

.1_IU_III_In_UI_III_1 I_I 1_11_ldI_II'_'••_I.

I :-.Atende ehamados de día e a noíte -:- I
m::::.._ III _1"_ "I_ I •_ lU _ III _ III _ I I _ ln_. I _ E ......
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56.700,00
100.952,70 157.652,70

Malharia Irv�itex- S/A. L�ua Jaraguaense de Desportos Pau'o Wagner S. 'A.
Relatório da Diretoria .

Lavoura, Comércio e Indústria
Senhores Acion�sta:s: .. _

.

Demons�ração da REOEITA e DES�ESAS, Jacó-Assó - Municlpio de Guaramirim :-:- Sanla Calarina
- Em cumprimento às determínações legaes e de 2·1�57/31-12·57, com quadro comparativo de ,

estatutárias; temos a satisfação de apresentar-lhes 1956 13 1955: RELATÓRIO DA DIRETORIA
e submeter à sua esolereeída apreciação o balanço REOEITA: 1955 1956 1951 Senhores Acionistas:
geral encerrado em 31 de dezembro de 1957, a

conta dá· lucros e perdas e o parecer do Conselho Mensalidades 5411,00 8.990,00 14.910,00 Dando oumprimento as disposições legaís e

Fiscal. Inscrições e Registros 8.164.00 17.081,00 33.257,40 estatutárias, apresentamos à sua apreciação, o
.

Os mencionados documentos espelham fiel- Percentagens 14.072.00 16880,00 20421,50 balanço geral e demonstração da conta de lucros

. mente a situaçao em que se encontra a nossa so
Festivais 2.055.00 1.102,00 10.162,00 e pardas, referentes ao exercício encerrado em' 31

ciedade, no entanto, permanecemos à inteira dispo- Protestos 600.00 800.00 200.00 de Dezembro de 1957, bem como o parecer do

slção dos senhores acionistas para prestar outros
Muitas 400.00 5.20.0,00 conselho fiscal.

.

esclare.cimentos que forem julgados necessários para Filiação - 200.00 200,00. 500,00' Entretanto permanecemos à. dísposição para

a completa apreciação da matéria. Impressos 1.15650 12645,00 'prestar-vos quaisquer esclarecimentos que S9 tor-

Guaramirim, 5 de Fevereiro de 1958. Juros & Deseoutos 1.85760' -1534,70 nem necessários.

ODILON VILBLA Vf!IGA _ Diretor-gerente 30.9Q2,00 53.267,10 93630,60 Jaoüàssü, 4 de Fevereiro de 191)8.

ALTAMIRO VILBLA VBIGA - Diretor-técnico DESPESA:
�

1955 1956 1951 APPONSO WAGNBR - Diretor Oomeroíal
_

CURT PLBMING - Diretor�Técnico
BALANQO GERAL encerrado em 31 de Dez. de 1957

ATIVO

PASSIVO

40.000,00
2 855.864.80

13.506,40 23600,60 36.889,80
3 600.00 4.000,00 4.000,00 BALANQO GERAL encerrado em 31 de Dez. de 1957
8.134.50 14.087.80 34.370,50 .A T I V O
5661.10 11.578.70 ,,18.370.30 Imobilizado:

30.902,00 53.267,10 93.630;60 Imössís
978.7ID8�50 BALANQO GERAL, em 31' ne DezembrQ de 1957 Est�vel: _

• . Período 2.1/31.12 Máq�mas e Instalações
Semoventes

56.22510
ATI V O . '1955 1956 1951 Veiculos

•

M6veis e Utensílios 12397.00 12397.00 28.548,00 M6v_eis e Utensílios

45.716 90 Ba�co Nac. Ooméroío 16.ó56.00 23.913.60 27786,20 Realizavel à curto e
, Oaíxa 1.433,90 - 5.262,50 3.609,20 longo prazo:

Impressos 107.50 - Adicional Lei n, 1.474
29.99.4,40 41.573.10 59 943,40 Mercadorias

Lavouras
PASSIVO 1955 .1956 1951 Impostos.
Variação Patrimonial 29.994.40 .4:1.573,10 59.343.40 Dísponisel :

J S I
.

-

.

I
Caixa

araguá do. u, 31 de Dezem�ro de 1957. Oonta de Oompensaçâo s

EUG�NIO V. SOHMÖOKEL - Presidente Ações em Oaução
JOÃO BUDAL DA SILVA - Dir. Exp.

'

LAURO BRAGA - 2. Tesoureiro .

OSWALDO BORGES - Contador OROSO
0316 - DEO 26.387

.

Despesas Gerais
Alugueres
Fed. Oat. Futebol
Variação PatrimonialImobilizado:

TerrE!'hos
Tinturaria ,

Máquinas e Instalações
Estável:

M6veis e Utenailios
Peças e Acess6rios
Disponível:

Caixa
Exigivel a curto e

longo prazo:
0/ Oorrentes
Mercadorias'
Titulos a Receber
Adicional Restituível
Compensação

Ações Oaucionadas

21.257,00
57.249,20
9.00202,30

.25057,00
31.168.10

417.736,30

Mal�aria Irveitex S/A.
I!dital de Convocação

259.8ao,oQ

115500,00
ab.ooo.oo
84.500,00
6500,00 .236.500,00

2.670,00
407.284,40
10.000.00
6285,70 426.2�0,10

,

6.020,60

:30.000,00
958.560,70

141.647.00
680.494.30
910.017,80
3.055.20 1.735.214,30

N.ão exigivel:
Oapital

.

Fundá de Reserva
.

Fundo Esp. pl Leis Sociaes
Fundo de Depreciação
Exigivel a curto e

longo prazo:
O/ Oorrentes
Oompensação :

Caução da Diretoria

PASSIVO
2 OOO.{)OO,OO
124.809,10
11.118,00
262.201,40

,Não Exigivel:
Oapítal em Ações
Fundo. de Reserva Legal
Fundo de Depreciações
Exigivel à curto e

longo prazo:
Dividendos

São convocados os senhores acionistas a se TUulos à Pagar
40.000,00 reunirem em assembléia geral ordinária, que rea- Oonta de Oompensação :

2.855.864.80 lísar-se-ä em nossa sede social à Rua 28 -'CIe Agôsto Oauoão da Diretoria
s/ nO. nesta cidade de Guaramirim, às quinze horas
(15) do dia 8 de março pr6ximo vindouro. afim de

e deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA:

700.000,00
23.608.00
47.300.00 77o�908,oo2.398.128,50

Guaramirim, 31 de Dezembro de 1757.

30.000.00
968560,70

Jacú-Assú, 31 de Dezembro de 1957.
. APPONSO WAGNBR - Diretor Oomercial
CURT PLBMING - Diretor Técnico

1°. - Leitura, exame: discussão, e aprovação OSWALDO BORGBS - Oontador - CRO - SC
-

das contas referentes ao exercicio de 0316 DEO • 26.387 �.

1957, notadamente relatôrio da diretoria, -

'

balanço geral encerrado em 31 de de- DEMONSTRAQÃO DA CONTA DE LUCROS E
zembro de 1957, conta de lucros e per- PERDAS, em 31 de Dezembro de 1957

II
das. e_ parecer do cons�lho fiscal. D É BIT O

20' - Eleição do Conselho FIscal.
.

Fundo de Depreciações.
3 .

- Assunto$ de mteresse da SOCiedade. Fundo de Reserva Legal
-Guaramírím, 5 de Févereiro de 1957. Dividendos

Odilon Vilela Veiga Allamiro Vilela Veiaa Despesas Gerais

Diretor-gerente Diretor-técnico

23.650.00
4.216,20·

31.500,00
367.719.20

ODILON VILBLA VBIGA - Diretor-gerente'
gl. reg. no OROSO sob n. 357
ALTAMIRO VILB.LA VBIGA_;- Diretor-técnico

DEMONSTRAQÃO DA OONTA DE "LUCROS E
PERDAS" em 31 de Dezembro de 1957

DÉBITO
_ Despêsas Gerais 136.�0.60
Seguros 3.499,90
Frétes e Oarretos 14.070,00
Imposto de Oonsumo 25.000,00
Despêsas de Administração 180.000,00
Sêlos de Oonsignações . 89.500,00
Taxa do Plano da Obras 17.900.00
Impostos •

5.589,50
Juros e Desconto-s 65.324,90
Salários 483.630,00
Lucros e Perdas 2.a29,00
Abatimentos 1.289.50
Oomissões 124.973,70
Fundo de Depreciações 62.928.80
Fundo de Reserva

»<

91.294.50
Fundo de Res. Leis Sociaes 4.805,00 1.308,515.40

ORÉDITOS
Mercadorias 1.308.515.40 ------------...:._--------

Guaraniirim, 31 de Dezembro de 1957.
. /'

Jacú·Assú; 31 de Dezembro de 1957.

. ODILON VILBLA VEIGA. - Diretor-gerente e

gl. reg. no OROSO Bob n, 357 .

ALTAMIRO VILBLA VEIGA - Diretor-técnico

ORÉDITO
427.085,40

�__�A1!I8..(I�IEiBI!BlilI8SS_ .. _@&@B�

rFOTO P.IAZERA. i

APPONSO WAGNBR • Diretor Oomercial
CURT PLEMIl'9G - Diretor Técnico'
OSWALDO BORGBS - Oontador - ORO - SC
0316 • DEO - 26.387

PAREOER DO '(JONSELHO FISOAL
Comércio e IlÍdústria ,Os abaixo assinados, membros do conselho

'Assembléia Geral Ordinária fiscal àa firma Paulo Wagner S. A. - Lavoura,
_ Ooméroío e Indústria, tendo procedido o exame do

PAREOER DO OONSELHO FISOAL EDITAL DE CONVOCAÇAO balanço geral, démonstração da conta de lucros e

Os abaixo assinados. membros efetivos do Pelo presente são convidados os senhores perdas e demais contas referentes ao exercício de
Oonselho Fiscal da Malharia Irveitex S/A .• tendo acionistas désta Sociedade, à se reunirem em 1957•. constataram a exatidão destes documentos e

examinado detidamente o balanço geral encerrado assembléia geral ordinária as 15 horas do dia 15 são de parecer que a assembléia geral ordínâria
em 31 de dezembro de 1957, a conta de Lucros e de março de 1958, em sua séde social à Estrada os aprove, bem como a todos os atos pratioados
Perdas, inventário e demais contas referentes ao Itapocuzínho, afim de deliberarem sôbre a seguín- pela diretoria. -

exercício findo, bem como o .relatõrío da diretoria, te ordem do dís : Jacü-ässü, 4 de Fevereiro de 1958..
são � parecer que. a assembléia geral aprove as 1.) Exame. discussão e aprovação do balan-

. RUDOLFO TEPASSE
referidas c�)Otas, vísto terem �nc�ntrado tudo na· ço geral, e�cerrado em õl/12157. demans- " JOÃO OHRAST .

mais perfeita. �rd�m e concord.allcla. traç�o da c.onta _de lucros e pardas, re- EDUARDO LESOHINSKY
Guaramteím, 4 de Fevereiro de J958. Iatõrío da díretoría e parecer .do Oonse-

- lho Fiscal. --------------------

2.) Eleição da diretoria. '

ê.) Eleição dos membros efetivos do conselho
fi�cal e seus suplentes. .

4.) Assuntos diversos de interesse da socie
dade.

AVISO. Achem-se .à disposição dos senhores
acionistas. os documentos a que se refere o art.
99, do decreto-lei N. 2627 de 26 de setembro de
1940.

.

It�pocuzinho, Jaragllá do Sul, 3 de fevereiro
de 1968.

-

..

Manoel P. da Costa .

- Diretor-presidente
João Lucio da Costa - Diretor-comercial

AVISO: Acham-se à disposição dos senhores Mercadorias
acionistas. no escrítõrío désta sociedade, à Rua 28 Lavouras
de Agôsto sI nO .• nesta cidade,. os documentos a Oaminhão Ohevrolet OI Fretes
que alude o artigo 99. letras a, b, c, do Decreto-lei Juros e Descontos
ne• 2.627, de 26- de setembro de 1949.

-

Guaramírím, 5 de Fevereiro de 1958.

Odilon Vilela Veiua Allamiro IIlela Yella
Diretor-gerente Díretor-técníco

125.592,90
176.000.00
115579.00
9.913,50

427.085,40

Manoel F. da Costa S� A.

Dr. Murillo Hanato, �8 Azevedo
AGOSTINHO VALBNTIM DO ROSARIO
JOSB DBQUBCH
W. HEIHZ ANTONIUS

1- �DvoaADO 1DBPRONTB i PREPBITURA. - JARAGui DO SUL

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
R�a Marechal Deodoro da Fonseca NC:>.122

Jaragu� do Sul

Fotografias em' Geral - Fotocopias de Documentos -
Filmes e Material Foto - �parelhos e Acessórios

A ptildido. atende a domicilio e tambem
em localldades 9iziDhas
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A' '.'1°. Interior A despeito do exrraor- réis, contando-se por mui-

Calarl.nense"
dinário avanço da cíêncta tos e variados.
nestes últimos cinquenta

.

-

Abramos por exemplo,
anos, a Bíblia é um livro no livro de lö, cepírulo 26
atual.' Não um livro anti- verso 7, e leiamos: "ele

por etapa quedo, ohsoleto como sói estende o norté sôbre o

acontecer com qualquer vácuo e suspende a Terra Encontra-se em fase
. : tratado arcaico de ciência, sôbre o nada". A

.

tnrer- final de construção aO sr. Osvaldo Meira, Em meio - proeseguru sempre a modificar se, a pret.ação glossol�gi�a, ira- EscoladeIniciaçãoAgri-presidente da Federação o rnentor catartnense -

renovar-se em face de duzlda pe.lo vocébuío nada cola de Araquarí emAtlética Catarlnense, pres- t�remos o camp��n?to .d�, de sempre novas desce- no hebralco, traz-nos a .! .

tou ao jornal "O Globo" cld�de de Plorlenõpolís ; berres, novas pesquisas, seguinte versão: "Deus Santa Catarina, cuja dí
as seguintes declarações �m Junho, a primeira prov.a novos experlmemos, estendeu o Norte sôbre reção .se acha entregue
que. transcrevemos: lnrerestedual, com a parn- Não sendo um livro de o;vácuo e suspendeu a ao Eng. Agrônomo João

-

- 'Começaremos dis cipação de melhores cor- ciência mas escrínto de Terr�, por melo da .�ravi- Palma Moreira.
pensando atenção especial red,ores parapaenses e verdades inspiradas' e in- dad� . Ora.e Te!ra Ja le�e Atualmente as ativi-à petizada, pera

\ criar o g.auc�os, pro.v.avelme�te n,o falível na antecipação in- epoios e susrentéculos va
.

espírito de competição aos clr�u�to CurJt�ba-Florla.no- vulgar, verdades cienlífi- rios � absurdos na con dade� re�umem·se na

que, emenhä, pedalarão polls; em agosto, realiza-
cas que rnals tarde have- cepçäo errônea dos sábios continuação das obras

pelo Estado. Provas para remos o campeonato esta- riam de ser vertficadas. e nas grosseiras tradições do edifício principal e
meninos estão programa- dual, e, em setembro �u 1 A aparente dlscordêcle populares, desde à mais re- inicio de operações de
das pera o mês de Feve- outubro, estaremos, dAep�l� entre a Bíblia e a ciência mota Antiguidade e erra- d \

reiro. Em Março, orgenl- de uma longa eusencre, resulta de uma felse po- vés da Idade Medieval até preparo e terreno para
zaremos, para ciclistas pre�entes ao campeonato sição ou tomada de enru- que chegassem as provas fins agrícolas, manten- Notici�s procede�tes .de
adultos, a maior prova até. naclo!,al. Para novembro, des dos que fazem profis- já cabais e tnconcusses do, entretanto, umCurso Tornasvtlle, Georgle, ID-·

hoje promovida no Estado: planejamos uma grande são de fé materializda e, de seus movimentos sujei- de Adaptação. Está pre-
formam que cQß!inua m�-

a "l°. Interior Catarinense" prova de encerramento. então se conduzem por 108 ás leis da mecânica vista ainda=êate ano a
Ihorando o prestdente EI- .

com o seguinte itinerário E terminou, em tom falia hermeneufica. celeste. A Bíblia essím l , _ . senhowe�, mes seus médi-
das quatro etapas: Ia. - confiante: Os faros clenrílícos an- antíclpou a ciência astro- mauguraçao da r�f�r�da cos desejam que por en·

)oinville- lereguä ; 2a. - reclpados pela Biblia, e nômica.
.

I
Escola, o que possibílita, quanto se mantenha longe

Iaragué-Blurneneu; Da. - ,;_ Proporclonelmenre à rnais tarde provados, os Oulro exemplo frisante. para breve, o seu fun- d� caça e do .golf. O pre:
Blumenau Iraíet (meia-ela- sua população, Santa Ca- quels abonam a veracida- Lê se em Eclesléstes, cíonamento integral. sldente. amenceno esta

pe) e Itajaí ßrusque (outra tarina é o Estado que mais de das Sagradas Escrltu- capítulo 1, verbo 7: "Todos I aco�etldo de u� leve
meia-etapa); 4a. - ßrus- bicicletas de passeio, pos- rios correm para o mar e resfriado, dado o Intenso
qué-Florianópolis. O início sul, no País, e um dos o mar não se enche; ao frio em território arnerl-
será no IditJ 12 de Março, meís' elevados índices do lugar pare onde correm No Gevêmo cano;

devendo terminar quatro mundo. Não é justo, por- 48 horas o s rios, par1J lá não 10r- --------

dies depois. Esta prova, tanto, que o ciclismo de nam êles a correr". Vêde de Jânio, Ileíxouquero salientar, servirá corrida "barriga verde" • 1 que notável entecípeção
como preparo e ao mesmo esteja tão irrisório, com- ao planO. científica do fenômeno me- até animais NOVA YORK _ Annetempo como .eeleçäo para parando-o com o tato \ teorológico do ciclo da Parish, famosa novelista
a Rio - Brasília de "O citado. A minha promessa A prospera e filân- gota dágua. O oceano d norte americana, falecidaGLOBO", na qual temos é que darei, pelo .m�no.s tropa cidade paulista, mantém o nível comum de pro uzem há mals de cinco meses,firmes propósitos de. par- um passo, p�ra dimlnuir Rio Claro, viveu' mo- suas águas, a despeito do

" A .delxou um legado de toticipar.' essa enormalídade.
t d d 1 espantoso volume do H- �este g?ve�no, rolando milhões de dólares para omen O e gran e a e- quido quenêle despeja 'anu- ate os anImaIS tornaram- estudo e tratamento das<._ gria, quando o jovem almenfe, porque os rios se produtivos .. ." - diz o enfermidades mentais.

"Que'm vl·ve para
pianista e çompositor "voltam para o lugar de govêrno Jânio Quadros O legado será empre.

,

I Eugenio Benetti, com onde vieram". -

�

num "bilhetinho" ao dire- gado no estudo, trata.
apenas. dezoito anos, L" 't

-

tor da casa da Criança menlo e prevenção de tais

It d Ita esta outro escrl or de Garça. .

O a a r O a a r realizou um recital em bíblico a comunicdr a enfermIdades e na educa-.

" beneficio de tres insti· redondeza da ferra quan-: A Casa da Criança, S .. çã? ,

de. neurologisfas e

d e<ve
_

v I·ve r" tuições de caridade do registou:A- "ele está Paulo, recebeu, p'á tem- pl:ilcologos. ,

.

(P C 1· 'assentado sobre o globo pos, uma vaca (a "Ara
r�t�stante, at6 �ca e da Terra" (Isaias 40:22). bia"} do governador. A

EspIrita) que abngam • • vaca', além de dar Iehe áPadre deve ser remunerado crianças vitimas da oro Prof. S. J. Ribeiro instituição, deu a luz a

Decla
.. rações do arcebispo fandade ou desajuste beze;rinha "�érsia". O'

dos pais. _ nasCI�ento. fOI man.chete
de Porto ·Alegr� o t d' ���� nos )ornalS da CIdade

. �es O O
_

Jovem
Cure seus mates e poupe seu ihteriorana.

4,inda sôbre a ques-I remunérado. Quem Eugemo Benetb, que bom dinheiro comprando na S!b.edor do fato, .o. �r. :�c
tão da remuneração vive para o altar� do executou verdadeira

FARMAGIA NOVA �a!110 . Qu�dros d�rlglU I rou não dos sacerdotes altar deve viver." :o�z8a, htocando d�rdan. c, ROBERTO M. BORST d�ll,?ê!I�a�O ao· dIretor
;

católicos, disse o ar- , .

oras seguI �s,
teve otlma repercussao oi que dispõe de maior sortimen. "M R I nd Rcebispo de P. Alegre, - Igreja, disse ou- '. to na praça e oferece seus arti. eu caro o a o a·

D., Vicente Scherer; trossim, o ilustre pre. e�. todas �s. Cidades gos à preços vantajosos �a:�O�gra��F:��:� ��i�
q1.1e "o padre consa- lado - estuda com Vlzmhas e pnnClp�l�en. Rua Mal; Deodoro 3 - Jaraguá

a vaca "Arábia" fêz
gra todo seu tempo interesseumafórmula te naquele mumclplo. ��� presente de uma bezerra

d h d d· a "Pérsia", ao "Nossoao esempen o e gara lspensar as

de suas funções, ess�s taxas que são solici-
....-------------••---.

Lar". Quando a agricul
!! tura mandou aquela vaca

funções dia a dia, mais tadas aos fiéis por .

sabia que não seria de-
se avolumam e já se ocasião de serem mi- r Ad· t ceucionado. Neste Gover-
torna justo, é eviden· nistrados sacramen- gra. BClmaß O no, Rolando, até,.os ani·

te, que deva ser ele tos.... como do batismo, mais tornaram-se mais '

crisma e casamento. produtivo.s.. :'
Profundamente cons·

__________ "Em julho proxlmo, ternados comunicamos

em Brasília, terálugar a todos os nossos'

a ConfereAnéia Nacio- parentes, amigos e

conhecidos o duro
nal de Bispos do Bra- golpe sofrido com o

sil, a proposito do desaparecimento. do

que S. E. disse; "Um nosso querido filhinho, e netinho
dos pontos a serem Vi/mar fiuguslo Demarehi
tratados nessa confe·
rencia eerá o da pos·
sibilidade de abolir
as citadas taxas. Nes
sa ocasião estudare·'
mos a resolução a ser

adotada.

Ciclismo BibÍia e a Ciência" Escola de
]niciação
J\gricola �m
Araqeart

"A
do Noticiário. Atia.

t AgradeCimen=!

Presidente
Eisenhower

tO milhões

J(epafina )/. S.
da penha, que
contem €rfrafo
J(epático con

�en"adoJ nor
mflli�lI a8

:f.unções do

l/gado.

---o--.,..- _

Conservac;ão
do Solo

A Família Viebrantz, profundamen
te consternada, comunica a todos

os seus parentel'l, amigos e conhecidos o fa.
leciínento de seu querido esposo e pai

ALFREDO VIEBBANTZ

ocorrido com o desastre no .di,a 17 dêste mês,
na idade de l' ano, 2 meses e 22 dias.

Por esle' meio externamos os nossos I
sinceros agradecimentos a todos quantos en· ocorrido no dia 8 de fevereiro, com a idade
viaram flôres, corôas, e acompanl;1aram o que- de �O anos, 1 mês e 3 dias.
rido morto 'até a sua derradeira' morada. A l"amHia enlutada vem à público e:k-
Agradecemos, em espeCial, ao rev. padre' ternar por êste intermédio os seus sinceros
Donato Wiemes velàs conforladoras palavras

I agradecimentos a tôdas as pessôas que en-
proferidas no lar, e ao jovem Osório José viaram flores e corôas, a confortaram, e acom.Schreiner pela oração proferida na sepultura. plinharam o extinto até a eua última morada.

D F ·

At· p' · Estendem seus agradecimenros à sra. da. Estendem seus agra"decimentos especial-r. rancisco> O 0010 Icclone Adelih.a Crispim pelo muito que fez no dolo- mente a Sociedade Esportiva Re,creativa "Anl)M:�D][CO ro transe por que passaram. Bom" e ao Reverendíssimo Senhor, Pastor
Cirmgia GeMI de adultos e criançab CU- Kinas, pelas suas consoladoras palavras pro-.

G I P t O
- A· todos a etern" gralidão dàsmca €Ira - ar os - pera�}Oes -

Familias enlutadas do falecido feridas no lar e no cemitério.
Moléstias de Senhoras e Homens. A todos a nossa eterna gratidão.Especialista em doenças de crianças AUGUSTO DEMARCHI e !

.

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS JOÃO 'PL.\NISCHECK.

'cFamllia
Enlutada Viúva Alinda Viebrantz e

(Clara Hruschka), das 9 as J 2 hs. HOSPITAL Filbo':
JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. Jaraguá do Sul, 18 de Fevereiro de 1958. Corupá, 15 de Fevereiro de 1958.

I COH.u·p,A - SAN�A CA�AlR.I�A 1 , .. __����--------�-�--�--��

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de con
trôle da erosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contôrno para con
trôle da enxurrada cau
sadora do desgaste.

I

.

--�-
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Deutsche Beilage des'_"Correio do Povo"
Ilnhelmllche Begegnung �inder.lae.hmußD
Nein, er wird kein Taxi Aber grosser Gott - wo sagt er. "Kinn!Iaken rechts", 10 JOlovll18

nehmen, obwohl es sehr ist seine Brieftasche? sagt er. "Der Kerl war

spät geworden ist. Er wird Rechte Tache, linke Tasche fertig", segt er. "Sprach
unten an der Seine entlang - beide leer! Die Brief· kein Wort", sagt er, -

gehen und dann ueber den rasche weg! "und da halle ich meine
Pont des Arts. Es wird Herr Dupont kehrt um Brieftasche wieder!"

.

auf die Weise gut eine und rennt dem Kerl nach. "Aber: Scherzl", sa�t
Dreiviertelstunde dauern,' Er ist ein friedlicher Mann, seine frau, "hier ist doch
bis er zu Haus ist - aber [erzt hat er den ßur- deine Brieftasche! "

aber es ist eine zu schöne, gunder 1942, im Leib. Da Sie, ni m m r . sie vom

warme Nacht, und der geht der Kerl! Ganz lang- Nachttlsch. Entgeistert
Spaziergang nach dem sarn. - das gehrert auch fasst Herr Duponr in seine
schcenen Abend geni)'l zu dem alten Trick! Brusttasche. Er zieht eine
das Richtige. Herr Duponr her ihn Brieftasche heraus, die
Die alten Schulkamera- eingeholt. Er packt ihn, ihm nicht gehört.

den hatten. sich wie immer er reisst ihn herum, er gibt "Ich hatte sie dir aus

einmal im Jahr in der ihm einen Kinnhaken rechts, dem. Rock genommen
kleinen Kneipe, Rue de Ia einen links - er schreit: ôcharzl", sagte seine kleine
Comete, getroffen. Sie "Die Brieftasche her!" f�au. "Ich dachte: wie
hatten sich herrlich unter- Der Gauner taumelt. leicht kann da was pas-

----,------

halten (Gespräche ueber Wo r t los gibt er seine síeren, wenn ihr Männer
Politik ausgeschlossen), Brieftasche hin, und stolz ohne eure Frauen ausgehtl"
gUt gegessen und Burgun- geht Herr Dupont davon.
der, jahrga!1g 1942, ge- ôiolz glüht. noch �h seinen

---------

trunken - ein furchtbares .Worten, als er die Sache

Pfl[ehr, aber fuer den Bur- seiner Frau erzählt, dle anztgunder ein unerheerter aus bestem Schlaf aufge-
jahrgang. Und dann heue wacht ist.

. F·· htel Q E K dl I Dl'
. nobert alles bezahlt. Nun "Ich packe ihn", sagt er. rue e. u.. er ma . alme

. K Câmera sprach vergo Wo-
ja, Robert konnte das, eine "Ich reísse ihn herum", ehe sehr energisch durch
gutgehende fabrik, keine sagt er. "Kinnhaken links", Der Anbau von. Früchten den Rundfunk gegen die
Kinder, das Geld vor der im Staate Rio Grande do schamlose, Kleidung der
Steuer in der Schweiz • Sul ist ein Beispiel, haupt- frauen die derart entkleidet
versteckt ..• Aber es war

HI-tze, Hítze t. sächlich für unseren Staat, zur Kirche gehen. S. ·E., doch 'nett von ihm, und für unsere Landleute Im fuegte hinzu dass er dies-
es war angenehm, einen Allgemeinen. O a r u e b e r bezueglích die strengsten
ganzen Abend lang gut zu Auch Jaraguá do Sul entnehmen wir aus der Verordnungen allen Pries-
essen und gut zu trinken wurde von einer noch nicht "Brasil-Post" folgendes: t h I' I h
und dabel seine Brieftasche erlebten Hitzewelle heim. ern zuge en iess, so c es

I
Der Anbau von FrUchten nicht zu gestalten, denn

nicht einmal herausnehmen gesucht. Am vergo Sonntag im Staate Rio Grande do wer die Kirche betritt soll
zu müssen. stieg die Temperatur auf Sul ist der vielfältigste sich dementsprechen klel-
"P a r don, mein Herr, 40Grad, nachuem vorher êö im ganzen Lande. Im Jahre den, denn kein Mann geht _

dürfte ich Sie um Feuer bis09Gradkeine Neuigkeit 1966 stand der Staat in in kurzen Hosen zu einem
"-----------------,----

bitten?"
.

war. Der Hitze wegen, ist der Erzeugung folgend. zeremoniellen Feste und IEs war dunkel unten am der ltapocú-Pluse stets angefüQrterSortenanersterlkeine frau geht in Bade- Apotheke "Schulz"Seineufer, und um Feuer besucht, waehrend andere Stelle: Weintrauben run.d zeug zu einem gesellechaft- Ibitten ein alter Trlck: man sich nach dem Strand 222.000 Tonnen, Menderl- lichen Ball, Und was. die r JA.BAGuA DO SUL.. ,gab Feuer, und der andere begeben. Ernste f'eelle, nen rund 287 Millionen Kirche anbetrifft, so ist sie
-

_

nahm einem die Uhr weg. durch die Hitze verursacht, f'rüchte, Pfir.sische rund ein Tempel Gottes, keine
-

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIENAber Herr Duponr sagte sind Gort sei Dank nicht 004 Millionen . Früchte, Mode-Schaustellung, und
nicht nein. Nur passte er zu verzeichnen, anderseits Melão rund 2 Millionen hat das Recht zu verlen
haarscharf auf, als er dem schauten unsere Landwirte Früchte, Aepfe� rund 00 gen, dass sich die Men
Fremden sein brennendes sorgenvoll auf ihre Pflanz- Millionen Früchte, feigen sehen mit Wuerde und
Feuerzeug hinhielt. ungen. Mit dem am vergo rund 140 Millionen Früchte Anstand kleiden, dass das

"B,� s t � n' Dank, �ein Dienstag. la�g ersehnten Caqui rund 61 Millione� Ansehen, der Kirche nícht
11====================1.

Herr! Belde gehen weiter, Regen, tíel dte Temperatur früchte Azeitona rund 209 Schaden erleide.
der Mann setneabweerts, und die Bevoelkerung Tonnen' Nüsse rund ot6
Herr Dupont sein�aufwärts. at!llete nach langen Ta�en Tonnen: In der Erzeug.ung ------.---
Er fasst nach s.eme.r goi wle.der auf. Hoffentlich folgender früchte -stand
d Uh Q t d bl br J a nua r ;. Schmerzen, N h' h K

.
"

enen r. ore IS a. el es so. Rio Grande do Sul nn
T d si 11

ec nc ten aus erro
'- zweiter Stelle .. Melancia o e a februar;� Schmerzen...

Id d d Lelbu
,

f I P � U I Ja, Rheuma ist hartnae- me en ass aus em et
.:»: ,

. rund 6 Millionen früchte, r!lu ren'e e ri' !lse ç__kig! Wenn nicht recht- eines jungen von 8 Jahren
�.........._.........._--------� I Quitten rund 04 Millionen U

.

U
zeitig und gr u end I i c hein

-

Foetus entfernt· wurde.
� EHRENMA'NN 1- � Früchte, Kastan!�n rund Am vergo Dienstag frueh eingegriffen wird, kann das Die Nachricht erklaert dass

I
. · 24 Tonnen, Erdnusse ru�d verstarb nach laengerem Rheuma seine Traeger das9000 Tonnen Ausser dIe d

. der lunge sich frueher sehr
•

.

• ,
• I.

-

Leiden ie sehr geschätzte ganze jahr ueber begleiten. .

�
BeWirf den Gegner stets mIt Dreck, i sen Früchten erzeugt der- und betagte frau Irene Immer muss der Rheuma- u e � e r . unertraeghche

hes bleibt scho.n etwas .kle.be�. .

.
Staat noch �eträchtliche Vasel, geborene Pedri, I fiker auf der Hut sein und Schmerzen beklagte, undUnd putzt e� Ihn auch remhc9 weg.

,
Mengen an Ananas, Aba- Gattin des Herrn Curt jeden neuen Anfall, jeden jetzt, nach der Operation,� Dreck hat em zaehes Leben! cate, Bananen" Orangen Alvino Vasel wohnhaft in Rueckfal! sogleich und vollstaendig fidel ist ...

� Verleumde furchtlos, Ehrenmann! und Zitronen. Die frucht- Rio Molha
'

energisch bekaempfen. _

I
Es schliessén Sich die Kleinen ernte brachte im Jahre 1.966 Allgemei'n beliebt, stets EinMittel hierfuer istTogaI! ----,----__der Wahrheit oder Luege an, 1!1 Mllttarden CruzeIr<�s hilfsbereit und allen guten To�al.Tàbletten schaffen • _

wie sie grad nuelzlich scheinen. el�, wovon mehr
..

als dIe Unternehmungen zugreng- nicht nur voruebergehend
Was du auch luegst, stets luege flach,

.

� Hal.fre auf den E�los von lieh, erweckte das Able�en Erleichterllng, so n d e r nlund luege in Parol�n. I�
Wemtrauben entfallt. der Ve�storbenen tIefe mildern schnell und gründ·

IDas ruft sich glatt, das spricht sich nach, Teilnahme der Bevoelke- Iich rheumatische· und
das laesst sich wiederholen! rung, die der Toten am gichtische Schmerzen,

Hast du den Gegner an'gespien, Prostitution Mittwoch morgen das letzte Entzuendungen un.d Be-
mit Tritt traktiert und Pueffen, •

I 1·
Geleit zum Friedhof von wegungshemmungen. Neh-

so stelle dich wehklagend hin,. In ta len Barra do Rio Cerro gaben. men Sie daher vertrauens·
als waerst du angegriffen. verboten Frau Vasel hinterlaesst, voll das klinisch erprobte

ausser 29 .Enkel und. -t und empfohlene Togai, esHast du sie pfleglich umgebracht, Nach zehnjaehrigen Zre- Urenkel, folgende Kinder: wird auch Ihnen Hilfeder Menschen Recht und Pflicht�n, d d- b
.

t Alfredo, verheiratet mit brl'ngen wl'e es schonh It 'h G b W h gern un' e afleren, en -

,so a an I rem '. ra e ac t, schloss sich Italien vor frau Maria Zacko, Carlos, vielen geholfen hat. In allenwie um sie aufzurichtell. .

verh. m'lt frau Elfrl'ede l\ h k dO'Kurzem die 'Prostitution im �pot e en un rogerIen
Und immer wenn du Ilecht gebeugt ganzen Lande zu verbieten. Wagner, Alberto, verh. mit érhaelttich.
und frech beraubt hast Schwache,

-

Mit '086 gegen 115 Stim- Frau Erna Ruschka, Toch-
, _

hab es getan, sehr ueberzeugt, men ap,probierte die De- ter Emilia, verh. mit Herrn
fuer eine "hoehre Sache"... putierten-Ké)mmer das yom Camilo Andreatta und

Die hoehre Sache findet sich Sen a t herausgegebene Anna, verheiratet mit Herrn
stets.und in allen Faellen. Gesetz. Somit werden im Daniel Marangoni.

!
Sie' hebt dich und verbindet dich gesetzlich 'festgesetzten

-

Die "Deutsche Beilage"
mit bessern Spiessgesellen. Zeitraum von 6 Monaten des Correio do> Povo

Wirf stets mit Dreck den Gegner an, alle Freudenhaeuser in uebermiUelt' nachtraeglich
es bleibt schon etwas kleben. Italien geschlossen die den trauernden Hinterblie-

mehr als 8.000 Gefallene benen, insbesondere uns,e- der C. F. BOBHRINGER

I
Und daraus folgt, wer zweifelt drann,

enthielten. Dieses Gesetz rem ehrwuerdigen Freun.d, & SÖHNE, Mannhein, dasdas neue, bessere Leben!
macht einer 98 ja�hrigen Leser und �oenne�. t:IerrD bekannte, und altbewaehr-

�__���� fi:���t��: ��â:�itution in Curt Vasel, Ihr BeIleId. �ebe��:h::h��:N�� s�i��er

. Am vergo Dienstag erelg- nhãos vor das Hinterrad
nete sich in der Plení- gelaufen, stuerzte und wur

scheck-Tiefe ein trauriges de ueberíehren. Der Tod
Unser Berichterstatter, Unglueck das allgemeines war augenbllckllch. Augen

aus Iolnvllle, teilt mit dass Mltgefuehl erweckte, An zeugen bewiesen bei dem
wiederum einige faelle jenem Tag, .-<V'ie ueblich, Tataufnahmebestand die
von der gefuerchtelen fuhr ein Carnlnhão der Unschuld Chauffeurs, na

Klnderlaehmung dortselbst firma Max .Wllhelm in mens Gerõncio da Rocha,
aufgetreten sind. Ein Kind jene Gegend, um die dor- 20 Iahre, alt, der beim
wurde deswegen sofort per tige Kundschaft mit Ge- Anblick des durch ihn
Flugzeug. nach Rio ge- traenken der Firma zu unschuldigerweise verur
bracht. Der Chef des dor- versorgen, und hielt bei sachten Llnglueckes einen
ligen Centro de Saúde dieser Gelegenheit vor dem Nervenzusammenbruch er.
teilte der joinvillenser Hause des Herrn Demar- litt und sofort in aerztll
Presse mil dass er die que.' eher Behandlung geschafft
Vorfaelle sofort, bei der Nachdem der Chauffeur wurde, Tragisch tsr ferner
zusteendlgen sanitaeren seine Geschaefte erledigt dass der Chauffeur bei
Behorde Inder Hauptstadt hatte und mit seinem Last- allen Kinder der Umgegend
meldete. krattwegen weiter fuhr, beliebt ist, besonders bei

wurde er durch entsetzli- dem kleine.,a.,.e+n lehr U. o
ches Geschrei der Nach- Monaten alten Opfer, das
ba rn angehalten: ein Kind von ihm' immer mit einer
war waehrend des Aníeh Flasche Erfrischung bes
rêns des schweren Ceml- chenkt wurde.

Tfílgilehl!1 Unglul!ek

Kardinal
Ge�en
Schamlose·
Kleidun� Steuerfreih�

In der. letzten Sitzung der Munizipalkam
mer wurde das Gutachren . der zusteendlgen
Kommission verlesen, das den Gesetz-Entwurf
approbiert welches Steuerfreiheit fuer die Au-

_

tos der Priester der katholischen und evange
lischen Kirchengemeinden vorsteht.

Dieses Gesetz wurde vor Kurzem voo

,
den Herren Kammerraeten Augusto ôylvío Pro
doehl und Mario Nicolini eingereicht und an

genommen. Beide Herren Kammerreete wurden
aufs herllchste von Vertretern beíder Kirchen
zu ihren lobeóswerten Haltung beglueck-
wuenscht. '

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

em besten zu den geringsten Preisen bedient.

Horoskop fuer
den Rheumatiker

1958

Verrueckte
Welt

Asthma

ALlYIA AS
CÓLICAS
UTERIHAS

-

Wir werden darauf auf
merksam gemacht dass

-

die Tabletten

"Eufio"

Combate as

'rfegulanda
-..., .'-"-' es das fun

ções periódi
cas das senhoras.
É (�Imante e re

gulador dessas funções.

Avó, Mãe� Filha I

Todas de,em usar
a HUIO-9EDATINA !
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TBI�íJEElTB&VUE

,661�IDDl�elat rllÚ�incat 99?
Môrna camaradagem reina em deter

minadas esferas socíals de Jaraguá do Sul,
às custas dos cofres públicos. E, como os
favores se estendem primeiramente às coi
sas difíceis, eles pelo uso contínuo, passam
ao corriqueiro e descem a tal 'ponto que
chegam a ser vistos pelo povo. Foi o que
se deu com a nOS8a querida Rua Oél. Pro
cópio Gomes de Oliveira. Dizem até que

Embriaguês provoca vizinho; que Waldir Jun- outras ruas e determínadssmas, e determi-
grossa pancadaria kers atiçou Moreira para nadas moradías, principalmente, recebem

Não é de hoje que é tíeas de que'se revestiu fazer baderna no baile tambem os favores. E' que, segundo o CÓ-
chamada a atenção dos e a inocência de urna O sr. Carlos ,Danker realizado em seu.salão, digo lie Posturas, cada,morador é obrigado

'

pais e responsäveís pelo criança que lb� custou apresen�ou quelxf:!o n� a quem vedou a entrada a realizar a limpeza da via pública, pelo
desleixo com que tantas a vida. Delegacia de Polic.la, dí- por se achar embriaga- menos duas vezes ao ano, limpeza à sua
crianças correm os maís zendo que no dIa 15, do. Moreira, íncontorms- custa, sob as penas da Lei. E cada um o
sérios riscos, libertos Pelas 2 horas da tarde. pelas 3 horas da madru- do, sacou de uma nava- faz isso reägíosamente. Entretanto, alguns
nas r u as, s e In O' daquêle día.. como de gada, chegou até a va- lha; Sanson se defendeu, há que por falta d� tempo,' por não querer
mínímo cuidado ao trän- costume, o caminhão de rand�' de sua casa a sra, depois refugiou-se no gastar uns "eobrínàos" ou querer bancar o

__sito cada vez mais vendas da firma de be- Domíngos Sanson, e oha- botequim da Danker; que -"importante" passam por cima dessa-díspo-
intenso nos lugares maís bidas Max Wilhelm, guia- mou sua. m�lher para a seguir os irmãos Hum- síção legal e não ligam o matareu invada-,

interioranos. E' preciso do pelo motorista Sebas- tora para brígar, Que, berto e Idalécio o cha- a sua propriedade. A autoridade, por seu
incutir na criança o res- tíão Gerônc�o Rocha, de na mesma ipadrugada,. amaram'· para fora para turno, não faz valer a Lei ou a ignora e o
peito ao trânsito, o ouí- 2õ anos de Idade, proce·1 Flua casa fora apedreja- brigar onde surgiu a vulgo que embora pouco entenda da maté-
dado co� se deve día seu serviço rotineiro da, não s.abe�do �orem confu�ão com a mulher ria se revolta diante da desigualdade de
conduzir quando nas vias de. entrega, quando es- de que direção VIeram de Danker. Além de pe- tratamento, do .que uns podem e outros não
públicas, a fim. de não tacíonou em. frente à as pedradas. dras entraram em ação devem. Foi dai que em días da semana re-
serem vitimas dos seus ca�a de Augusto D�mar- O sr. Domingos sah- achas de lenha, envol- trazada o .povo estranhou a obra da limpe-
desouíõos capazes de se qUI. AP?s conclUld� o

son, por sua vez,' queí- vendo Carlos Danker, sa realizada em frente das casas de "im-
tornarem funestos. seu servl\ço, o motorísta

xouse também à policia Augusto Wísohral, Wal- portante Iíguras", da via pública que liga a
.

.

.

deu partida ao pesado dando ·outra versão ao dir Junkers. As queixas cidade ao cemitério municipal. O matareu
O

.

aeídente .trágIC� 0- veículo, sem �e aper�e- ocorrido que naquele foram devidamente re- andava, de fáto, avantajado. Os operárioscorrI�o 2a. f�lfa última ber da tragédia que, l!l. dia, Conrado Moreira se gistadas na Delegacia municipais suaram a camisa, pára darem
na TIf� Planlscheek re- voluntárlamepte,. i r ra embriagou no botequim I para o competente in- àquele trajeto da via pública um aspectopercutiu do�orosamente causar naquêle Instante. de Carlos Danker, seu querito. de civilização. Felizmente, a rua voltou a
em toda a CIdade, dada I Uma criança de 1 ano e ' \

ter asseio. Mas, perguntaram se os demals
as circunstâncias dramä- dois meses de idade, fi- ---

moradores da Bua Cé1. Procópio Gomes de
lho de Augusto Demar- __....__ _ _ �._ ; _ _ _.� J .. _ --_•........................;i:.. Olíveíra que pagaram a sua prõpría limpe-q.UI' e SI'bl'la Planíscheck, 1:1

--•••-- __ _- _ - -

1,11 ' ,

za, quem teria custeado este serviço? Teria

��rOr�:lO;S:o �o��ee�� II BüßeD [ülüfIßI!ßll!' II :dr�i��iC��:I��aad�OJ�:?����ra;e��:a(OS,��:preciso em que o veícu- II . .. pagaram a sua própria limpeza) indeniza-lo arrancava, caiu à ii SOCo Cooperativa Central de Crédito Agncola •

dos pelos gastos? Devem eles aguardar, detrente da roda trazeira II M FI I R T 16 agora em diante, tambem para que aPre..P I. M--II'
.

'sem que disso o moto- i.i atriz - o, i" n ó p o ,is -' UII ,,"jano,
áan O U er rísta se apercebesse. 'I',! -....__....__..........___....___

feitura lhes venha fazer a tão. necess ria

limpeza? Cpbraria a Prefeitura uma taxa-

Diante dos gritos dos ii Faça seus depósitos no BAICO CATARINEISE, módica pela limpeza? Ou valeria também a
Corupá - (Do corres- vizinhos, Sebastião, atô ii uma organização a serviço do desenvolvimen- i! pena entrar nessa môrna camaradagem?pendente) - Homenagem nito, freiou o caminhão ii to comercial, industrial e agro-pecuário de:: Assim tambem não. Assim vamos mal. Os

tocante teve lugar no Ce· e um ve�dadeiro choque 'II. Santa Catarina e do Brasil. . ii impostos são cobrados para realizar servi-
mifério local, em memória dêle se- apossou ao de- ! Seja previdente. levando SUéJS economias ii

ços de interesse da coletividade e não paraao est'imado músico, um parar a inocente criança. II ao BANCO CATARINBNSB, servindo·se de II custear serviços particulares de partioula-dos fundadores da "Ban- semi - esmagada, sem It chéques pata o pagamento de seus compro- j! I
res amigos. Para realizar serviços particu-da Corupaense 25 de Julho" quaisquer possibilidades ii missos. - I lares e ainda que se trate de particulares

que foi em vida Paulo Mül- de socorro médico. Tão ii Departamentos em: Angelina, Braço dO" amigos, existem a taxas..
ler. A iniciativa deve-se grande fôra o choque do 'tl Norte, Canoinhas, Chapecó, Campos Novos, li D. ARAQOE
ao veterano músico do I infeliz motorista que se Curitibanos, Caçador, Criciuma, Herval O'Oes- filii �======================="Jazz Elite", sr:Francisco tornou necessá ....ia sua te, Itajaf, JaraguéÍ do Sul, Laguna, Mafra, Or-
Mees, que, apesar dos medicação imediata. A leães, Pôrfo União, Rio do Sul, São Carlos, II
percalços de reunir ràpi; tragédia, se reveste de São Francisco do Sul, Tubarão, Turvo, Uru- II CalOr!
damente todos os compo- particular dramaticidade bici e Urussanga. IInentes da referida Banda, para o motorista, pois I Departamento em 'araguá do Sul' III CaiO r!
alcançou o ubjeto alme- era conhecido o seu afe- ii

. li'·jado e juntos OS músicos to justamente para com ii
_ á Rua Presidente Epitácio Pessôã nr. 66. JI Jar�gua do Sul enf�ento�

d·
.' . 't •

I d .

à .�Il )1 o mais terrível verao alese mglram ao umu o o aquela crIanp.a que, sua ----- --- - - ----.--- ---.--- ..:�
h

. .

d
�

h
. Y - - --- ------ - ----.---.-------..

oJe regista o em sua���1�s�ueller�0:;;�:�n��� chegada,sempr,e oaguar. mlllli!!l�!IUIII.ii1 IlESiliiiiii!!iEE!!8 história, cujo, calôr atin�!u
lhe uma comovente ho- dav� para receber um

I
.

I·'
o climax no ultimo domm

menagem póstuma, que presentinho, uma' garra-
. Febres (Sezões, M,alárias, . go com u�a t�mperatur�calou fundo nos corações fa de laranjinha 'às

ve-I
�lDpaludlsmo .'

de �o graus a somb!d.
de todos os cidadãos zes. Testemunhas ocula- Maleitas, Tremedeira

I' �eglstos �e 37 a �9 graus
corupaenses. Participaram res membros da própria

.

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - J� os havlal e.m ddlas ante'
desse preito da saudade •... -..

1-
rIOres, cu mman o com

os sr5, Francisco Mees, familIa da I�ocente crlan- ,"Capsulas Antlsesonlcas aq�ela tempe�alura que Com a' chuva de terça-
"Germano Buelfger, Willy ça tão tráglcamente de- iii M "Inancora"

. fe,l�zmente, .oao - <:_ausou feira gorda, a temperatura
Gertnano Gessner, Man- saparecida, confirmaram !II

__

Vitimas de msolaçao. !' baixou repentinamente, pa-
fredo Fuck, Carlos .KohIS, a inculpabilidade plena Iii Em Todas as Boas Farmácias I !remenda o�da _de ca!or- ra alívio da população tão
Waldemar Kohls Alberto ".!II Impele os cldadaos, pnn- terrivelmente castigada e.

Mdffezzolli, Willy Maffez� d.O .motorl�ta, um Jovem I É um produto dos Laboratórios MINANCORA I �ipalmente a' mocidade; às mormente, para os nossos

zolli Luiz Maff�zzolli muIto- ·estImado eD) sua
..

.

-

aguas refrescantes do Ita· rurículas que já receiavam,
Walter Kúehr, RodoU� classe e no seio.do povo I - Joinvtlle - Sta. Catarin� - pocuzin�o, f�g!ndo out.ros com razão, graves prejui-
Mueller e Werner Weber. em geral. Ii.lJ!I!IIEllml: IE!EliiiEl!l!lllllllliiEl�1 iUUiiiEIIl!!!lllm para as delíCias das praias. zos em suas lavouras.

!�N�AgE�:�AD�!��!!���GISTO POLICIAL ·.·1
- INOCENTE' O MOTORISTA

r

Homenagem
'Póstuma a

BRASl[, . Campeão I
Chegaram ao Rio, quin

ta·f2tra, os �ampeões
da delegação brasileira
que, após onze anos de
dispura, .::onquistaram pa
ra o BrHsil o título tle

.

campeão invicto do Cam
peonato Sul-Americano de
Basquetebol 'Masculino,
em Santiago, Chile. ,

.

i
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"
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COIJRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS I DEMAIS

AflCÇOfS DO '

COURO CABRUDl

';::'=============L\,�

rON1CO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA NUN,eR EXISTIU 1GURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S',
IN FlAMACCES,
COCEIRAS,
FRIEI.RAS,
ESPINH.AS, ETC.

�

Lavando com Sabão (Marci Registrada)

Virgem Esp�cialidade
dIa (HAD WEIlIEl HN]I)l[J§JIHAl ..

I JOllIDlfUlie
economisa-se tempo e dinheiro •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


