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Assoclacão
Écos da Assembléia Geral Ordinária de domingo último -

-

Eleita,
por maioria esmagadora, a nova Diretoria Notável improviso

do snr.. Eugênio Vitor Schmöckel - .Outras Notas
, .

Em notícias anteriores O sr, Eugênio Vitor incontéste, qual seja a do .balanço do ano ante-
já tivemos oportunidade Schmöckel, ,dinâmico se- Associação Rural que rior, esmiuçada esoru-
de referir-nos ao prí- cretário e elemento de com tantos sacríãeíos pulosamente a prestação
mordíal papel que em destacado valôr na dí- fundou, dirigiu e defen- de contas que já dívul
nosso ]v.1;unicípio ocupa retoría anterior, antes deu por maís de dez gamos em a edição de -

. "

a Associaç�o Rural lo· de proceder a leitura do anos. .16 do mês trãnsato, e

cal, entidadé Iundada em balanço, tomou da pala- Indiscutivelmente, eons- que pulverízou todos os
1946 graças aos empe- vra -para, em notável títuíu o improviso do sr. boatos, todas as períí
nhos do inesquecível Sr. improviso, f�zer um Schmöckel um libelo da días, todas as calúnias
Artur Müller, a quem retrospecto suscinto da mais profunda receptt- que hão sido manipula
Jaraguä do Sul deve os gestão de 1957, com vida-de diante do silêncio das para os torpes fins
maís assinalados servi- análise pormenorizada respeitoso do meio mí- apontados.
ços, e euja . gratidão, dos principais fatos lhar de homens 'que o E o -revide a todas as

para lembrança à poste- ocorridos. Focalizou a escutaram, uma home- torpezas atingiu Q seu

rídade, o povo saberá figura ímpar do impávido nagem vibranté à quem, clímax quando da pro- ::!=======

perpetuar brevemente
em bronze.
Não fôssem certas ca

racterísticas nitidamente
polítlco-partídärías' ca

pazes de divorciar .de
suas .nohres finalidades
a instituição em causa,
tentativas frustradas e

pulverízadas. diante do'
resultado das eleições
da. -nova Diretoria em o
último domingo, porcerto
não viria aquela assem

bléia geral ordinária
ocupar, como ocupa, co
lunas tão- destacadas na

presente edição. .

A' não realização da.
primeira . convoc-ação
dessa assembléia causa

da por falta de número
exigido pelos estatutos,
e a celeuma que então
provocaram elementos
nitidamente partldäríos,
militantes de prôa em

vários partidos pclítlcos,
contribuindo para que Isuas intenções condená
veis repercutissem .por
todo o Município, esses

acontecimentos redunda
ram na reação impres
síonante dos associados
em número de 531 que
compareceram à assem
bléia de domingo, 76%,
des quaís , rechaçaram, fundador da Associação
com energia, qualquer Rural, o saudoso sr.
intromissão extranha aos Artur Müller, que, ape
elevados destinos da saro de todos os entraves,
Associação Rural, cujos alcançou a fundação
trabalhos têm sido dos daquela entidade para
mais notáveis, com re- Ieljeídade. e progresso
flexos salutares na eco- dos homens ruríeolas,
nomia rurícola municí- Ponderado mas enérgico,
pal. o sr. Schmöckel Iulmí-
A assembléia foi aber. nou a campanha solêrte

ta pelo incançável tra- que se vinha desdobran
balhador sr. Albano do nos araías de eonhe
Kanzler que, ímposaíbl- cídos políticos no afã
litado de presidir a flagrante de se apossa
sessão por se tratar de rem dos destinos da
prestação de contas de entidade através de ele-

. sua pr�pria gestão, �liá.s mentos servís e, ingêdas maIs profícu�s, ID�I. nuos, outros, justamente
cou para a �resld�nCla os que forain sempre
a.o sr. dr. Murlll.o Barreto inimigos ferrenhos da
de Azevedo, que se personalidade enérgicahouve com serena ener- de Artur Müller como
gia à frente de t?dos os qu� para usurpar.lhe,
trabalhos, decorrIdos na hOle, mQ.rt.o êle 'o fruto
mais perfeita ordem., glorioso do seu' trabalho

r-

-

clamação dos pesultados
das urnas onde sufraga
das foram as duas cha
pas, com a vitória' es
troudosa- dos velhos
servidores da Associa
ção Rural que já' mere-
cersm a confiança plena
de seu fundador, enca
beçados pela figura in-
dormida de Albano
Kanzler, conhecedor
profundo dos problemas
agrícolas, agricultor -

amador êle próprio.
Essa vitória esmagadora
representou 71% ou se

jam 376 votos contrá. 151
votos para

-

a chapa de
Oscar C. _0. Nagel, ele
mento de prôa do PRP,
mais duas chàpas mistas

I·
e outras tantas em
branc.o.

li A novel Diretoria da
Associação Rural com
põe-se dos seguintes se·

�:::=:::==:::====:::::::::::=::===::::::==::::::==:::=::::::� D,. Murillo B. de Azevedo nh.ores :- Presidente de
li G

la Honra: Mário Orestes

II
- rande Oportunidade III todos quantos, humano�, Bruza, Secretário da

II
-

Vendem. .se por pre".o de ocasião õ
i.o humano sabem respel- Agricultura do Estado;

li 4
Y II tar e reverenciar. Presidente - Alb a n o

" a morgos de terra beira rio à 10 minutos I! Após _esse impressiõ- Kanzler; 10. Vice-Presi-
II d.o centro, na Rua Abdon Batista. 'III nante discurso que, por dente - Arnaldo Ott.o

1,1 TràtaT com o proprietário na Avenida imprevisto, não nos rôra Schulz;2°. Vice-Presiden-
. Getúlio Vargas N. 178. II possível mandar taqui- te - Alexandre Haacke;
�====::-.::==:.-========:::===::::==::-P grafar, foi feita a leitura 1°. Secretário - Eugênio

ural

I
.

O saudoso snr. Artur Müller, fund. da Assooiação Rural

em vida, soube, apesar
de todos os percalços,
ser útil à coletividade
com sacrifício dos pró
prios interesses. da pró
pria saúde, e cuja lem
brança permanece em

ALBANO KANZLER
Presidente

->
eleito

Vitor Schmöckel; 2°. dos resultados dessa
. Secretário - Fídells Wolf; assembléia, em que se
10. Tesoureíro- Lourenço garantiu não sofressem
Gressinger; 2°. 'I'esou- solução de continuidade
reiro - Antonio Quadros. os salutares objetívos
Comissão Fiscal:- Mário para que fôra criada a

Nicolíni, Ingo Meyer e Associação Rural, a cu

Lourenço Ersching. Su- jos associados e, em

plentes da Comissão especial, à sua novel
Físcal i- Alvino Hadlich, Diretoria e çoadjutores
Francisc.o Modrock e cumprimentamos, certos ./Walter Bartel. de que .a ínetítuíção

confiada às suas mãos
Concluindo, e para se desenvolva mais e

coreaborar a importância mais pará orgulho de
excepcional dessa repor- nossa terra, progresso
tagem, em primeira pá- de_ nossa ,agricJ.J;Uura . e
gma, com 'destaque, em memória honrada ao

basta, para justifica la, seu fundador, a - perso
a satísfação que se I nalidade imperecível de
apossou de todos diante Artur Müller.

Sindicalização [Suspense o empla
em Jaraguá do Sul? came�to de Veículos

,

A medida visa a suaSegundo consta, ele-
mentos do PTB estão es- uniformização em tôdo
rudando a possfbllídade da O Estado
fundação de uma entidade A fim de uniformizar e,
de . classe, em Jaraguá do possivelmente, dar nova
Sul, congregando trabe- modalidade ao emplaca
lhadores e empregados de mente de veículos motorí
todo o Município. zados e bicicletas em 'tôdo
Caso tel medida se con- o Estedo, a Diretoria -de

cretíze .teré também Iera- Veículos e Trânsito Públi
guá d� Sul o seu slndl- �c«?, cumprindo det�rmina.
cato em defêsa dos Irrte- I çoes das Secretarias da
resses dos seus milhares I.Segurança e Fazenda,. re-,
de componentes como sói solveu suspender o em

acontecer em 'todos os plecernento para reiniciá
municípios do país, lo muito breve, após acer-

tarem aquelas secretarias
medidas capazes de uni
formizarem a cobrança de

I lel, que no Estedo, se faz
cada ano.

, Congratulemo-nos
.

po·
risso, com os srs. Secre
tários da Segurança e da

Notícias de Florença Fazenda, e externamos, na

Informam, com destaque, brevidade dêste registo,
que, Môsenhor Pietro fi. �s .�?s.so� aplausos à. fe
ordelli, bispo cafólico de hz 1D1�latJ.va de Ss. exclas.
Prato na ltalia f.oi acusa- em tao Importante setor

do a�te um. ';ibunal flo- da administração pública.
rentlno de haver cometidp ADENA'UEOum ato de guerra c.ontra n
a .ordem juríd�ca italiana. não virá ao Brasilo btspo, assim como o

padre Danilo Aiazzi, qua
lificara de concubinos e

e' pecad.ores públicos, �m
casal ,italian.o unido 56-
mente pelo matrimonio
civil. O casal, encabeça
do pelo comerciante e ex

comunista Mauro Belandi,
pr0c..essou o bispo e .o

par.oco por difamação, exi
ginao ainda uma indeni
zacão de três milhões de
liras por perda e danos.

Processado
um bispo
católico

Informa-se que o chan
celer Konrad Adenauer"
adioU paraG próximo ano

a visita que faria ao Bra
sil e a outros seis países
sul-americanos neste ano.

segundo � chancelaria da
Alemanha Ocidental, as

sunt.os atinl"otes a politica
interna e a segurança da
Europa Ocidental, obriga
ram o -chanceler a cance
lar aquelas viagens.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BILHETE -8 O"C I-A I 8-,

- "Saudosista"? -- indagará você, leitora, à vista desta velha fÓIO, que
mostra a nossa Estação Ferroviária de há 25 enos passados... Não, não no

sentido de deboche, mas seudoetsre no sentido de quem deve, procurar no �::::;;::;:::::;:========================:::
pessado as raizes de amor 'que prénde a pessoa, à ferra natal. Quem faz fornma
numa ferra, nela deve aplicar parte de sua íorrune, em benefício público. Sem
este amor, que é trabalho, arroio e progresso, nenhuma população se desenvolve

_

social e culturalmente, e embóra o lugarejo se torne "cldade", sua população,
o aspécto citadino, será, sempre o mesmo, etrezado. Uma cidade soe {tão avalia
só pelos prédios que possue, ea.rues calçadas que exibe; sua bôa iluminação
pública, sua riqueza econômica, nerural, Avalia-se pelo amor que seus habltanres,
seus filhos, a ela demonstrarn, pela educàção e cultura traduzidas em bibliotécas,
em grêmios de orte, teatro, llterarure ; em edifícios modernos, de-recreação
pública, cinema, etc., seus estabelecimentos de ensino, seus jardins de infância,
seus templos religiosos e seus hospitais; Você, leitora

o
amiga, olhando esta foto,

Transpõe a vida� do seu oorp� inerme

F; quando esse homem se transtorm(JJ em verme,
_" E essa mágua que o' aoompanha ainda!

A sra, Juliana da ninscheck De,m;arêhi,
Vefga Coutinho, esposa nesta cidade.

'

do sr. Roberto da" Veiga - DIa 16 de Févereíro
FAZEM ANOS HOJE: C_Qutinho, restdeute em EstefanoVefkoroeky, com
_ O sr, José Kasteller, Joinville. 65 anos de idade. .em

comerciante, residente DIA 8 ltapocuzinho.
nesta- cidade.

. ,

_ O sr, Leopoldo Mey,
-/Dia 18 de Fevereiro

- O sr, João Glrolla, índustríal, residente nesta
Irene Pedri Vasel, com

residente em Barra do cidade.
- 72 anos de idade, esposa

Rio Cê.rro. .' __ O .sr, 'Carlos Hass,
de Curt Alvino Yasel,

O EI St I em. Ribeirão Molha.
+. lo.vem emir u - residente em Curitiba.

_ Dia 19 de Fevereiro
zer, residente em Rio -

Vermelho:
.

Snr. Erice BIosfeld Carlos Boeder, com 62
>..:_ O "s a r o t o Pedro,' anos de .idade, em Rio

Bäumle, filho do sr. Otto Transcorrerá' 'dia oito da Luz.
.

Bäumle, residente em Co- � dàta natalícia do estí- - Dia 19 de Fevereiro

rupá mado senher Erico Blos- Reinoldo Ramthum, com

FAZEM ANOS AMAN'HÃ' feld, titul!lr da firma Blos. t ano e � mêses de idade,
_

. feld & CI8. Ltda., nesta filho de Edmundo Ram-
- A. sra. _

Clara Albus, praça, e Juiz de Paz de thum e Alvína Lehnert
esposa do sr. José Albus, nossa Gomarea. Ran.thum, em- Itapocuzi-
residente nesta-cídade.

"C
.

d P "nho. '

_ A sra. Maria Vailatti, .

.orreio
..
0 ovo an-

.

residente nesta cidade. tecípase às Justa_s ho�e- Srà.Dã.MariadaSilva
I _ O sr. Ernesto Silva nage�s que _na prÓXIma >- •

terá como' modificada muita coisa -de então pera cá. Mes ... o não poderia ser residente nesta cidade.
' 6a,-�eIra sera? trlbu�adas F a I e c e u : terça-feira

muito mais? Temos de tudo quanto têm e devem ter modernes cidades, cultas, _ O sr. Reginaldo ao Ilustre aníversaríante última, dia 25, com a

progressistas, ernböra "do interior"? Poderemos estar satisfeitos com o amor Kretschmann. pelos vastos círculos de avançada -idade de 74
ao torrão natal, um báirrismo salutar, nobre, estlmuladcr ? Ou, predomina ri DIA 4

amízade que desfru�a em anos de idade. na resí-

egoísmo.. o utllíterlsmo, que
é "tratar de si próprlo" apenas? Veja, leitora ./

/"

'. .

nosso meio, oumpnmen- dência do seu filho sr.

amiga: há uma grande diferença entre o aspecto de há 25 anos, como a foto -: A sra. Lmda Rístow, tan�o.o �o� votos de Inocêncio da Silva, a

e hoje. Mas não acha também você que nos falta muita coisa para sermo� residente em Astorga no multas Ielícídades.: -, veneranda senhorà da.
uma cidade recreativa,. s�cial e 'cultur�l? Depende serpv�e de homens empreen- .EstadOo. do Paraná.

, Maria Silvana da Silva.

dedores, cultos, abnegados em .íevôr das ceusas publicas, que trebelhem em
.
--: sr. Carl?s Rutzen A benquista falecida;

-benefício .colenvo, como sóe acontecer em tôdes as cidades onde os homens, J!lmor, comercíante, re- Casamento nasciqa em Guaramirim,
enriquecendo, revertem o' fruto de suae riquezas em pról da população. sldente em Corupá.

"
era filha 'do sr. João

"Saudosista" talvez pensou você no começo; sim, saudosista 5QU à espera de
- Nessa data a gr�CI?- David Schmidt Ba- Cordeiro de .Souza e da.

outros homens que mostrern amor à nossa terra que os enriquece;' aféto a sa pequ�rr"ucha - MarCIa tista com a srta. Miriam Silvana Cordeíro, pionei-
nossa gente que os eluda a enriquecer. Até prá semana "darlyng" ... solong �arJal. fIlhmha, do sr, Hort. ros da COlonização de

"

, . Werner Horst e dna, EI· Guaramírlm, antiga Ba-
Tia ANOELINA zira Brey Horst, vai ote- j nanal, deixando os se-

�-�---------'----�---------------�ceruma�u�me��' Nasclmen�s g�n�smh�:fuocbcio
4-::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�'\ dôces com eaté às suas Silva; Agente da Estação"
li JO.-3S da PeesíaBrasíleíra n MULHERES· amiguinhas para festejar Dia 30 de Janeíro da R.V.P.S.C., em nossa

ii '. . ii o seu natalíclo. passadoNorbertoKopsch, cidade, Símplícío, José,
.. p oI. h

_ .Na mesm� ,da�a o filho _de Willy Kopsen e Izabel e Genésio.
�::::::-.:=:::::::::::::::;".::::::

'

::::::::::::::::::::::::::::::::h:::::# ensaQlen In es: garotmho S�r�lO, fIlho Mathlas :Kopsch, resldeil-" .

NOta biográfica do autor: Nascido na Paraiba, VÃO GOGO adverte
do c�sal Onadir Motta e tes em Rio Cêrro. . Cor�elO do Povo"

em 20 de abril de 1834, A.ug.usto-de Carvalho Ro- (piada da semana):
lolanda Nicoluzzi Motta, - Dia 3 de Fevereiro traJ?-smIte à �nluta�a fa

drigues dos Anjos faleceu em Leopoldina, Minas «Feliz da mulher que
cQmpletará sua la. pri- Rita Kreutzfeld, filha de' m11Ia ,e, em partl�ular,

Gerais, a 13 de Novembro de 1953. Formou.se em quandO perde 8 cabeça
mavera. Heinzi Kreutzfeld e Wan- ao. nQ,sso pre�tll1:lOs0

direito pela. Faculdade de Recife, foi professor' é seu marido que a DIA 5 da Hornburg Kreutzfeld, amigo sr. Ino�enclO-SIlva,
particular no Rio e diretor dum grupo escolar em encontra». O sr. JerÔnimo T residentes em Rio da Luz emb�ra tardiamente, os

..

oma-
,

_ Dia 4 de Fevereiro sentimentos de n08SO
Leopoldina. A SUil poesia é triste e pessiQlista, X sellI, reSIdente em Duas Al o S't ub f'lh' d profundo pezar�
reflexo da terrivel moléstia que lhe minou a saude A

. Mamas. "

�var
.

ra , 1 o .e
e lhe abreviºu li existencia. Filiou-se a escola par-

,J MES BURMEIS-
_ A sra. Ilizabeth Vi- A.ntomo Straub e Leon�- ---,----'------

nastana. Obras: Eu, Eu e outras poetas. TER, de-Ohio, confes-'
eira,. esposa do sr. Fran� dIa Welk Stra.ub, .resl- .....

sou na Policia haver
cisco Olibio Vieira, resi- dentes.em Garibaldl.

. C ·1morto a esposa a pau- , Dia 8 de FevereIro amom. a para os
dente em Estrada Nova. -: . .ladas. «Chega um mo- Joao da SIlva, fIlho de b Imento em gue tOda DIA 6 Patricio da Silva e Rosa 'ca e os

I
mulhe.rA no.s faz perder - A viúva sra. Eleonora Pereira 'da Silva, resi Preparadas em cocção,

.
a paCIenCIa. -

Luz, residente, nesta' ci·' dentes em Pedras Bran- as flores de camomI'la
O homem por sôbre quem oaiu a praga' d d
Da tristeza do mundo, o homem que é triste __========:::���_--!_'_'a_e_. ...".,..______ ca� Dia 9 de Fevereiro podem ser usadas após
D d

' , 1
. ValdI'r BI'sonl', fI'lho de

o "shampoing", paraßon•

.cara to os os secu os ex�ste
'

t' d
C Ih

..

t
- Silvino Bisoni e Leonides

servarem o ma IZ oura-

E nunca mais o seu pezar se apaga! ' .

on&e os U ••S = do de certos cabelos lo'u-
Campregher Bisoni, .resi- ros, Umas dez cabeças

Não crê em nada, p01:S, nada há que traça Manchas dentes.em Itapocuzm�o. de flores, num litro d'gua,
Consôlo à Mágoa, que só � ele, assiste. ' -:- .018..1.1 .de FevereIr?, são suficientes. Não se

Quer resistir.. e ...quantõ mais resiste, �rlstIdes LUIZMaffezzolliz deve abusar, porém, para
Mais' se lhe. aumenta e se lhe afunda a chaga. FERRUGEM - Mistu" TINT� D� ES�,pEVER fIlh? de, José �affezz�ll! queoscHbelosnäofiquem

rar suco de limão e sal ..,.. No IDterlOr, e comum JUDIor e LÚCIa �restlm muito secos .......
de cozinha, colocar a mis- as lavadeiras usarem fo- Maffezzolli, reSIdentes
tura sobre a mancha e lhas de trevoJ esfregando- ,em ,Itapocuzinho., _.'

Flores d� camoQlila/
expor ao sol. Se a man- as 'bem sobre a mancha e

- DIa 12 de FevereIro encontram-se á venda em

cha for antiga e resistir, expondo ao sol a' peça {rici Mari.8..Voltolini,.r�lha .qual9uer dI'o�ariaou·far.
renovar o processo varias de roupa depois de a ter de -Vel'gIlIo VoltolIm e maCIa. A mais usada é

ve,zes. lavado com agua pura. I�� Mar!a Murara Volt�- a c��mada "camomila

VINHO ._ Colocar a Tratando-se de tecido que IIm, .resldentes em Garl- alema , pOTém, as 0�tra8
"'eça numa vasl'lha -que suporte lavagem aplicar bald!.· também servem para ISSO.
Y

gasoll'na 'e depo' I'S- le"lte - Dia 15 de Fevereiro
resista ao calor do fogo,

cru.
' ,

M�ria Keiser, filha de �ara fazer a cocção:
CAÇJ\. 'DE·, MARIDOS cobrir com leire fervendO

GRAXA ALCATRÃO hugenio K�iser e Lidia misturar as flores ?om
SANTA .CATARINA é, o .que as costureiras

e le�ar ao fogo até que PIXE -'E 'Ih b' Ribeiro Keiser residen- aguá feryend,? e delxá-
o a mancha tenha desapa spa ar

.

se o '. . las de Infusao durante
em Paris, a padroeira do arranjaram no dia dß

.

-

ou gordura, sÓbre a man, tes em Ilha da Figueira. I t
Sindicato das "Midi- sua padroeira. -A, fim dá

recido completamente.. -- cha para amo'olece-la', logo '.- D,ia. 1.6 de
..Fever.eiro

a gum empo._
Também se pode cobrir I I h f Ihnettes" (costureiras) e, tomar parte na "caçada" a mancha com, sal de co-

em seguida, umedecer a ris e �BCl S�. ut�e, J as
----------

no dia a ela consagrado as caçadoras afivelaram zinha e fazer passar agua
mesma com terebintina e de Ervm Schutze e Celly

.

diz a crença" qUß qual- mâscarás ao rosto e f�rvendo atravéz do tecido. raspar com o máximo Draeger Schütze, resi- ------.------,

quer modista que lhe desfilaram pelos "boule- CUidado continuando as- dentes em Nereu Ramos. Conservação
render homenagem, en- vards", apesar do frio FRUTA

-

- Quando a sim até 'retirar toda a cros-
- Dia 17 de"Fevereiro do Solo

contrará marido dentro cortante .. Contudo por mancha é _ fresca, coar� liS de graxa. MolharfoutrQ Orlando Jos� Stein, fi!ho
de doze meses. onde ,passavam agar através do lecido,' leite vez com terebinlina e fric· de .Arno SteIn e Alvma

De acôrdo com os ravam todos os homens fervendo. Em tecido de cionar levemente até secar: Marti�s Stei�, reside�es
regulamentos da festa que lhes Pllssavam a lã ou algoddo colorido, Se, a cor é delicada, em- em Itapocuzmho.
realizada na referida da- frente, pespegando·lhes embeber com aicool ou pregar na ultima vez um

, ta, as "midinettetl" que sonoros beijos. Muitos amoníaco a parte mancha- pouco de c1oroformio.
dela pa,rticiparem deve. varões foram inclusive da e esfregar com uma

,
NOTA: Estes processos

rão ter·mais de 25 anos derrubados... tambem esponja umedecida em al- só devem ser empregados
-id�de em' que se co- a beijos. Em breve. o cool, Em teciclo, Que nã9 em tecidos que não man- - Dia 17 de Fevereiro
me,ça o "solteirismo" transito parou, tantas desbote, a mancha sai fa- chem ou desbotem à (leão Vilmar Augu,sto ,Demar-'
naquele pais.

'�

eram as "caças" que s� cilmeote. esfregando - se da agua oti' a de qualquer cbi, com 1 ano e 3 mêses

P?is b.�m, há, pouco'l'oferect_am á "armadi- com um algodão embebi- produto qUími'co' acima de idade,filho de)i\Ugusto
ParIS se - assustou _' com lha"...

'.
do em ág�a o;xigenada. citado. I Deuiarchi e .syb'ila Pla-

. '

I
-

Aniversários ,I

-

-

A UGUS'IO DOS ANJOS

,ETERNA MÁGOA

S,abe que sofre, mas � que não sabe
E que essa mágoá infinda assim, não cabe
Na sua vida, é que essa mágoa infinda

À

Falecimentos

Nos terrenos de de
clividade fortes aa pas
tagens, qüando explora-

-

das convenientemente,
com ajuste' do número
de cabeças de gado à
área, constituem ,um dos
bons processos lie con
trôle da erosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam ,- feitas- sulcos

. em contôrno para· con
tröle, da ,enxurrada cau-

I
'-

sadora do desgaste.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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D'OMINGO DIA 2·3-1958 3

Eleições, em F,X�,DOS \ OS PR�Ç,OS
todo o pais DOS CEREAIS para 1958
a ·3 de . Foram fixados os das pelo decreto n. espeoífícaçõea baixa-

O b
preços mínimos para 28098. Arroz das me- das pelo decreto nv.

utu ro financiamento e aqui- lhores qualidades 7.266.
síção de sereais e ou- comumente produzi- Soj a _' Cr$ 253,00,

'O Tribunal Superior tros generos de pro'; dos no norte e nor- por saca de 60 quilos,
Eleitoral designou o dia dução nacional, para deste, ' Cr$ 360,00, da variedade comum.
õ de outubro do corrente O ano de 58. O deere- Cr$ 240.00, pelo saco Girassol - Cr$�3,50
ano para realização das t ídenoí I d 60 '1 'I dM�s raros serão os que responderão: a po- eleições para a Câmara

o presi eneia que e
.

qUI os. por qUI o ensaca o,
mica é primeiro uma moral, E, no entanto, é assim. Federal e renovação da estabelece essas nor-

Feijão _ -Cr$ 414 00 do tipo �, com semen-

A política segundo o espírito da CI'VI'II'zafOa-o parte do Senado. Tam- mas acentua, em seu Cr*39100 Or.386 O'° tes cheias e porcen
é a regra mor� que deve inspirar a vida dosYho: bém os Trlbunaís Regi- parágrafo único, que t d9 d' 't'

9

3 d' 'gern normal de óleo,
-

m s CI' dade Proclam sa u o gó onaís receberam reco- s
.

01;1 refe O os o IpO as TrI' -

ens na o e. a es q e s nes
d

_

ld d
O preç '" se rem

especificação paixa- go em grao -

cios públicos não, são domínados pelo arbitrário, men açoes no senti o e d t
-

t 'ti C $ 4 80 I
devendo Inspirar-se num pensamento superior, que marcar par� a m�sma

aos pro, u. os. pos os das pelo decreto n
r , por qUI �, pa-

permita o respeito aos direitos naturals do homem data os pleitos Iocaís pa- nos prmcrpais een- 7.9.60
.

r� o produto limpo
e o livre desenvolvimento da pessoa humana. O

I
ra governador, VIce go- tros de consumo do � .

seco, ensacado- com
objetivo da politica é procurar os atos de leis in- ver�dor, dep'!ltados e�ta· Pais, estando assim Milho - Cr$ 224,00 pêso de 78 quilos por
díspensáveís para garantir a conservação dessa duals! pretettos, vice- discriminados: e Cr$ 190,00, do 3, de hectolitro.
regra fundamental, e fazer de modo que ele ins- preteítos, vereadores.. Arroz - Cr$ 627,00 acôrdo com as espe-] Farinha de mandio-
pire sempre mais 08- govêrnos.

.

L'OCAIS Cr$ 636,00, Cr$ 676,00, cífícaçäo baixadas ca - Or$ 132,00, por
Porque idéias tão nobres são tão pouco difun- Deveram ser realiza- Cr$ 449,00, Or$ 425,00, pelo decreto n 7.436. saca de 50 quilos; fé-

.dídas? Porque- haverá. nas nações que aedízem mais das eleições nos seguín- Cr$ '348,00, todos Amendoim - Cr$. eula de mandioca --
civilizadas, tãó poucos homens de quem se possa tes lugares: I ti 162 00 d O dl> 3 60 'I d
dizer que Rua conduta é inspirada numa concepção Para governador: Esta-

C asses e IpOS , , J?or saca e rolP, por qUI o o,
elevada dos negócios públicos? do Amazonas, Píaut Oea-

de acôrdo com as 26 quilos, de acôrdo tipo 1, e taioca

A
. -

1 rä Pernambuco, Sergipe específicaçães baixa- com o tipo, 2 das Cr$ 3,00 por quilo.
s paixoes decerto, são uma primeira descu pa,

Os homens nascem em certa situação social. É, Bahia, Espirito Santo,
agradável? Temem qualquer. mudança, É penosa? Rio, �e Janeiro, Sã<? Pau-

L
" . -.t: .

� �odo preçoprocuram uma r�,!iravolta que bene- lo, R�o Granãe do Sul

egar as gera·çoes futuras umfícíe sua sorte. A responsabílldade, certamente, e GOIás,
-.

.

pesa sôbre os ombros daqueles para quem a sorte Para pref�It�: Estado,
,. •

d
.

r
é satisfatória: Eles deveriam no entanto saber, de- do �ará, PI�UI, Ce.a�á, pa Is organiza o e prosperopois da experiência.,. histórica que já temos, que Sergípe, .Bahla, ESPI�Ito
a moral politica não pode triunfar na infelicidade, S�nto, .RIO ,de J8:nelro,' " .' _ ,

•

na injustiça. É aqueles a quem a situação é' favo- Mmas Gerals, GOIás e -O. Senado.r Novaís :!fI' tIveram a preocupação I esg.ota�a, íníértíl e em-
•

rävel, que cabe velar por uma melhor distribuição Mato Grosso.
. ,

lho,
A

numa das aessoee do reflorestamento, dí- pobrecída, mas �omo.
dos 'encargos e beneficios da sociedade. Se tal Para vereador. Es!a- da Camara AI!a, falou aos zendo en certa altura: Pais grande, organlzado
distribuição é por demais injusta, não é possível d?s do Pará, �aranhao,. seus pares sobre o, P!O- Nós brasileiros de- próspero e com bases
falar de moral. '. Piauí, Ceará, RIO Gran- blema florestal brasíleíro vemos pensar na entre- para se lançar 'segura-

. de do Norte; Alagoas. que apontou como do ga do Brasil as gerações mente no futuro que o
Em nossos dias percebe-se uma segunda causa Sergipe, Bahia, Espirito maís vitalinterêsse para futuras não como terra espera.

para o descrédito da politica. A técnica esmaga Santo, Rio de Janeiro, a-Nação.
'

os negócios públicos, A forç'a de serem oprimidos Santa Catarina, Minas O orador contestou a
por tenôaemo indtlstriais e financeiros, 'à força de Gerais, Gotas, Mato Gros- afirmação de que nossas
de velarem pela taxa monetária, pelas balanças de so e Distrito Federal. 'reservas florestais desa-
contas, pela curva da produção do carvão, do trigo fu

-

o da
e doo petróleo, a opinião e o govêrno mais bem No tocante às Assem· �:����md:�eBi�e�êsse EDITAL DE CONVOCAcçA.O
disposto não duvidam mais que o maior empenho bleias Legislativas serão '

Érealizadas- elei�ões em do povo Desaparecem. ASSEMBL IA GERAL ORDINARIA
da politica é regular os problemas econômicos. Y

o o
Que erro! Sem dúvida, seria loucura não conhecer todos ,os Estados do Bra- �sse;e!ou äorqu: y p. v Pelo presente ficam convidados os senhores
fi importância capital dos fenômenos industriais e sil.· rasl eIro, u�anAe ongos Membros do Conselho Deliberativo e s6cios desta
f-

anos, não dISpOS, como S
.

d d
.

A 'blé' G Imanceiros; mas não basta ser um hábil banqueiro, . agora, dos métodos mo- oOl.e a. e a cO.IJlparecerem, a s�em, Ia era.
um grande engenheiro, um hábil comerciante pal'a' .

da'
dernos para a renovação Ordmárl� a realIzar-se na sede SOCIal, as d�z h,o'

dominar os negócios p'!ÍbliC}os� Chega o dia em que I Aspectos de suas culturas, de far- ras, do dia 9 de Março d� ano em curso, afim de
se tem de fazer uma escolha, e essa escolha não '

tilizantss e irrigadores delIberarem söbre a, segumte
é técniea.

AVI.cultura em para manter o ritmo da ORDEM DO DIA
A violência das paixões, o peso das técnicas, produção agricula. 1° __ Aprovação do balanco e contas do exer-

repeliram para a' sombra o soriho dos filósofos. O O Senador Novais Filho cicio de 1957
poder deixou de nos parecer, como parecia a DOS, 'Sta' Catarl·o·a disse encarar com a 20 _ Eleição da Nova Diretoria.
80S pl1.is, a for�a misteriosa que permitia aos ho-. maI-or das SI'mpatI'as toA_Y 3° - Assuntos de interesse social
mens de honra orientar para a paz a vida das

. A
as medidas e I'ugestões

sociedades e assegura-r, pela liberdade, o respeito Acompanhando o mteres- que visem a garantir o Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1958
.

aos direitos naturais, Paixões e técnicas restitui- se despertad?, ,:_m todo .o I nosso reflorestamento, LEOPOLDO KARSTEN - Presidente
ram ao poder sua antiga côr de arbitrário e bru- país, pel� crlaçao de galt- sugerindo por sua vez, _

taJidade. É bom tudo o que justifica o conservan· ohas, a firn de melh.orar o que o governo deve an
tismo aos olhos dos satisfeitos, a revolução aos abastecimento das CIdades penhar-se a fundo em
olhos dos infelizes ou inquietos. Tudo está bem se em aves e ovos, também' defender as nossas re.
explica ou permite tal situação econômica, tal con- no Estado de Santa Cata- servas florestais até
sideração de produção ou comércio ..,· rina a avicultura está to- mesmo através do esta-

Convém reagir. Á política é Primeiro uma
mando promissor i,ncre- belecimento de prêmios,

regra moral, e não haverá poder respeitável que
menta. Conta o Estado estimulos áqueles que

.

não seja inspirado por essa regra moral, cuidadoso
com alguns bons aviários

antes de tudo em submeter sua conduta à alta providos de equipamento
moderno,

concepção que assegura a preminência d'a pessôa
humana sôbre os fins colet'ivos, quaisquer que sejam.

Perguntem ao homem da rua o que é a politica.
Ele responderá é um oficio, é um meio de usar o

poder, um meio de ganhar dinheiro, Dirijam-se a

um homem mais familiarizado com os negócios
públicos, 11m funcíonárío ou um parlamentar, por
exemplo; falará dos serviços públicos e sua dire
ção, dos negócios interiores ou exteriores, da au

toridade, da negociação. Talvez fale de uma arte
.

ou de uma ciência da politica ...

s. O., ACARAI

Dr" Francisco Antonio Picclon8
Jt.D[�D][CO

Cirurgia Geral de adultos e criançab Cli
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias

.

de
......
Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs,
CORUP.&_ - SAN7A CATARINAPor enquanto ,o maior

empenho se concentra na

produção de ovos de con

.-;:::==::::::;;;;;;::::::;:::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� ,sumo, já 5e notando, po -

ii' u rém, em algumas zonas,
li

'

n;o � R' II II nova orientação no sentMo

!! IraISUIb.S ßéTreoAsCCal8rll� ·Ii �tf.gR�dr�;:���:;:r�?� ,

.

. de 1 dia é, ainda pequena

Agente local: SÉRGIO THOMSEN porém com boa possibili-
_ Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" _ dade, em visra do inferês-

Rua Mal. Deodoro da Fonseca se pela avicultura em tô-

(enfrenie à Prefeitura Municipal)
ddS as regiões do Es_tado.

Segundo os últimos
Aceita encomendas e cargas para qualquer II dados eSfalís,fi,cos, o gaU
localidade do país, com fréte pago e a pagar n nhame regional é da or-.

� reembolso.. II dem de 8.215.854 cabeças,
Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II assim distribuidas: gali
do Sul, à vista e crediário, para qualquer lInhas, 7.280.494; patos, ma-

localidade do país.
. li rrecos e gansos, .729.488
I' perus, 56 540; .

e outras
ATENDE à venda de passagens aéreas ao ,I a,\es 149.232. Os maiores

I, exterior, pela Scandinavian - Ibéria· Swissair, li efelivQs avículas concen:'

I,' Informações Departamento de Turismo TAC H tram:se na bacia de (fajai
"

, ii na zona de Laguna e na
li --. 1,', d n' d P'�:==-==========::::::=::::::::::===:::::==:::==:::======:::V zona o KlO o elxe.

,
..

.

Combate as

'rregularida·
,

es das fun
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re·

guiador dessas funçÕes,

rF;;;::::::::::·:=:::::·:::::.:::::::::=:::::.·..;:::::: ::.-:::::::::::::::;;;;;::::::::::::::::::::::::'�
II I'" It • " e I " UI e _ U i .-

- ir
"

'

H
II - JARAGUÁ DO SUL - II
II II
� II

II Medicamentos e Perfumarias II
ii Simbolo d e Honestidade li
II ConfianQa e Presteza II
ii .' II

ii A que melbor ,lhe atende IIii e pelos menores preços li
IL ._= H -=:= ..))�_ _••_-_...........----�-_.�-- _._--_...- _ ..._-==-"

avó, Mãe, Filha,
Todas devem usar

a FlUIO-5EDATlNA !

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA DE 8A.UDE

Rua Presidente Epitãcio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emariuel Ehlers)
Clinica geral médi_cE - dr'1rgia de adultos e crianças
- Parto!' . Oiathermia Ondas. curtas e Ultra-curtas'
• Indutot'e�inia. - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçi\o

.

- Ráios Intra-vermetlhos' e alui�.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Denkmal Paul Mueller I BRIEF ..

. IJoão �olin. Geehrt. .. AUS DER KRÄHWINKEL.�Sehr erfolgreich sehret- .

-r

ter das c Unternehmen 'Mein lieber João, schossen haben. Das Ding
voran, dem "véretorbenen Durch Initiative des be- Es ist schön 'von' unse- hetser "Spucking" oder s,o
Praefekten aus Joinville, kannten, Muzikers und rem "Correio do Povo" ähnlich. Das, muss auch
Herrn Dr. João Colln,' ein sehr' geschaetzten Herrn meine Briefe an Euch in eine richtige Spucke sein, -c

Denkmal zu setzen. Die Francisco Mees, fand in der "Deutschen Beilage" denn jeder will zuerst auf
Arbeit uebernáhm der zu' feroeffentlichen. Unser den Mond. Hier auf die
beruehmte Bildhauer Fritz Corupá eine nachrraegll- Fritz will nicht mehr mit Erde gibt es ja schon
Alt. Der Kostenanschlag, ehe Todesehrung statt, die dem 'neuen Auto nach längst Mondsüchtige ge
der eine lebensgrosse bei der ßevoelkerung Euch rausfahren, denn der nug. Die könnten dann
Figur des Geehrten auf grossen Wiedêrhall fand. hat schon fiele Federn nach .dem Mond abge- _

hohem Sockel. vorsieht,' gebrochen von wegen die schossen werden, und wir
belaeuft sich auf 700 tau- Es handelt sich um den schlechten .ôtreseen. Und hätten weniger Mondsüch
send Cruzeiros. Berner- verstorbenen Herrn Paul man hat uns doch damals fige und mehr Erdsüchtí

Aussergewoehnliche ße- bisher verbreiteten (ach, so kenswerr sind die frelwlllí- Mueller, einer' der Gruen- bei der Präfektur-Wahl ge die sich auch für das
deutung erreichte die em ueblichen t) Verleumdun- gen Spenden die taeglich dar des Musikvereins hoch und heilig verspro Wohl und Weh der Men-
vergo Sonntag, Morgen gen, denn bewiesen wur- in der Praefektur zu «Banda Corupaense 25 de chen fuer die Kolonie zu sehen auf Erden ínteres-
Maugefundene General- de die solide finanzielle Iotnvílle einlaufen. Auf Julho». Seine. Kollegen sorgen. Naja, da haben sleren würden. Aber hier
Versammlung, in zweiter Lage der Associação Ru- solcher Art dankt "der versa.mmelten; sich voll- wir es .la ! Das ist wie ist sich jeder selbst der •

Einberufung, der hiesigen rel, die von den Vorstand Joinvillenser elnem Land- zaehltg an selD�m Gr�be wegen dieser künsrlerí- Nächste! Wisst Ihr schon
Assoctação Rural, zwecks unabweisbaren, geleisteten smann, der steh fuer das und brachten. 'Ihm eine sehen Befruchtung der von we.gen der Geschichte
Rechenschaftsbericht und Arbeiten im vergangenem Wohl seiner Heimat eín- kemeredschaftllche Eh- Kühe, wo jetzt der Präfekt mit dem Reis? Da war
Wahl des .neuen Vorsren- Jahr,' an Hand dessen je- setzte. tu.ng dar, a� welcher einfach aufgehört hat und doch so ein Abkommen
des. 531 Mitglieder hoer- der gegnerische Einwand tellna�men die Herren wir den Schaden haben mit Unterschrift wie 'man
ten vor dem Verlesen des verschwend, der' Rechen· I

Prenclsco M!es, Germano Aber dann! Jetzt können das nennt, von wegen alle
Rechenschaftsberichtes' und schaftsbericht einstimmig L I ndbl!l,-lz Buelfger, MWllly GerFmanko wir wieder mit das Rin.d- Reis-Kaufer einen einzigen
vor den Wahlen das Wort angenommen wurde. Gessner, aníredo. uc, vteh zum Decken auf die Preis zahlen. Und da wa-
des Schriftfuehrers, Herrn Carlos Kohls, Waldema.t Strasse herumlauten. Uns ren auch welche von
Eugênio Vitor ôchmoe- Die 'Wahl des neuen U V" d H· Kohls, Alberto Maffezzolll, selbst wollte man mal Joinville drunter Und die. nter orsuz es errn W'II M ff Ir L'. " .'

.

ekel, dessen Mitarbeit der Vorstandes stellt an und M'
.

t d L d
.

t- I, Y ,a. ezzo I, UIZ wieoer als Ríndvleh be- hier von uns haben aber
Landwirtschaftliche Verein fuer- sich ein Zeugnis dar, �I� er.

d
e� . an Wö _

Maftezzolll; Walter Kuehr, nutzen, als da unsere mehr pro 'Sack geboren,
sehr, viel zu' danken hat. wie die Mitgliederschafr; sc a t wir

f
eJ(� neufer de Rodolfo Mueller und Herr Associação Rural künst- damit sie allen Reis krle-

h 'h 'h õa::.t dl G I setzentwur geprue I er Werner Weber .

h h d
c

W' Ih h d
.,Nach einem sec llc en, I rer a ie zur e�era -

ueber neues Eigentums-,
. lertsc

. befr�,c ter wer e� gen., ,�e � se t, �� ISt
gruendlichen Fueckblick Versammlung erschienen recht verfuegt Eíner jener __ sollte, Ich WIll. segen, wetl alles eme schene kunst-
auf die Geschehnisse des waren, auf Gehaesslgkeí- Paragraph�n

.

sieht vor ", man die' alten Leute da lerische Befruchtung des
I e I z r e n Verelnsiahres, ten und Intrigen zu a�t. dass Derjenige, der be- A rhtun <Df mnt einfach rausschmeissen G.eWi�s.en! Da muss man
konnte Herr Schmoeckel w�rten wus.sten: 71 Yo weist zehn Jahre ein nicht ��J1l1 l!.Il & wol�t� um. Kerle y�n der WIrklich zum Mo,!d Iahren,nicht umhin, sich an Jene s!lmmte fuer Jene Maenner IZroesseres als 25 Hektar � tr] � n P?htlk rem .zu tun. Aber denn

..

wenn man
..

hier so
zu wenden die diesmal mit die Freunde und Vertraute Land bewirtschaft zu I �em \UJell�eX' I

wir waren m�ht eo dumm, rumfahrt da erfahrt m.anallen Mitteln versuchten des verstorbenen Gruen haben, auf demselben
.

',,' und haben WIeder un�ere alle�hand und. dann Wird
,ljel und Zweck der As,' ders Her�n .A.rtur Mue�ler wohnt und selbiges bep- ,Wrr machen unSl"re Le' Vertrauensma�ner gewahl!, SOViel. gelogen' und gebo·
sociação Rural fuer partei- waren, na.nllch 376 Stlm- flanit und. dieses" Land . 1'/ .

d f
deno 'sonsl halte man mIt gen, die Menschen schlecht

politische Machenschaften men fuer Herrn Atba�o bewje�enermassen v o· n ser Imka ,gemdetnend. arDau d�m Y,erein aufgehört und gemacbt und sog�r �iezu missbrauchen, seine Kander der zum Vorslt- Niemand beanstandet ird aufmer sam ass Ie e- wir halten den Schaden! Toten,. dass man wukhch
Leitung in ihre Haende 'zu zenden wiedergewahlt wur das Recht mil s�ne; legacia Fiscal des Tesou- Da m�ss ich. immer d�n-I

zum Mond will. Aber
bringen, \v02U leider stels de, neben den anderen Arbeit erwirkt dieses ro Nacional ein Rund- .ken �,e da

. eIDer. gebrullt 'dé:lnn! �un, werde!. d�s-,naive oder dienstbareGeis H�rren des �erstaDde�, Stueck Lan'd sein Eigen- schreiben erlies worin hat:. Kolomsten�.'��,habe wegen DIcht. mondsuchug,ler zu finden sind. Mit wie folgt: 1. Vlze-Praesl ..
turn zu nennen Wer auf.. "gewissenhaft gcwahlt ! Na, denn es gibt schon, so

begr,uendetem
'

Befremden dem - ,l\.rnaldo Schulz; dieser Weise �in Stueck
die ElOwechselung, �e. weisst Du, João, ich denke, wieso süch_tige genug. Ich

spracb der Redner von 2. Vize-Praesident • Alex Land er irbt muss jedoch schaedigter GeldscheIDe mir wenn ,das menschliche muss schHessen denn _ichder unkorrekten Haltung Haa:k�; 1. �chriftfuehrer - beweise� d�ss er kein geregelt wird. Die irgend- <?ewissen auch. künstle. muss _noch meine Munizi
dieser Leute, die somit Eug�D1o Vllor. Schmoe- Landbesitzer ist und Nie, wie beschaedigten Geld- rl�.;)h fruchtbar ISt, �ann p�lsteuer. �ezahlen. I?enndiesen Verein vorsitzen c�el,. 2. Sc?rlftfuehrer, �

mé:md waehrend 10 Jahre h ine durch Zeichnun. musste manches Gewlss�n dl� Mumzlpalste.uer J�tzt,wollten, ,der von dem un- Fldehs Wolf, I. Schatz-
e en den Besitz Ein-

sc e,
. . ganz voller Matabasl sein- neID das kann Ich Dlchl

vergesslichen Herrn Artur meister • Lourenço Ore- g g
h h b B"

. gen, Stempel, ,wlllkuerhche und so voller Löcher wie mehr schreiben. Das
M II d·· 2 Q h t

.

t spruc er o. IS Jetzt ISt
A f h 'ft Z hl d Q Ab h M I G"

.ue er gegruen et, seIDe slDger.; . uC a zmels er -

dieser Gesetzentwurf noch u sc ri en, a en o er unsere �tra�sen.. er n�ec ste 1 a. ru�s� mtr
Arbeit und seine Fleiss ADlomo Quadros. EH

nio�lI in der Deputierten- anderes, koennen nur an dann t ,Hier,. In der S'�dt d�e Emma, den HelDJ un�darstellt, dieses Mannes �ENPRAESIDENT - Ma-
Kammer' zur Diskussion Hand eines an der Caixa sprechen die Leute fiel die ganze Bagasc�ê. Mitde.n diese Leute bei Leb- rio Orestes Bruza,. Sekre- und Genehmigung einge- d Amortização zu rich. vom Mond, vO,n der Ra, ver w a n d s c h a ft II c h en

zellen befehdet und ver- taer der LandwIrtschaft r�icht worden
e

R
. . kete der AmerIkaner und Gruessen

leumdet haben.
' ... der Staatsregierung; Auf- . tendes equerlment elOge- der Russen die sie abge- Euer Gollfried.

sichtsral, die Herren: Ma· wecliselt werdee. Es waere
--------------------------------

rio Nicolini - logo Meyer demnach angebrachtGeld.
und Louren�o Brsc�ing. Heim fuer sche'iné abzuweisen' die
Suplentes, dl� Herren. AI·

.

d· b h d'
.

dvino Hadlich - Francisco MI'nder)"sUhr'I"le Irgen wIe esc, ae Ig SIO .

Modrock und Walter Her· U II
tel.

'_

Das ist kein Druckfeh
ler. � Rheuma ist tafsae
cbJich so alt. An Skelett,
funden aus der Sleinzeit
wurde festgestellt, dass die 11=;;;;;;;:i;=======;;;;:;;;;o==========11
Menschen schon damals
genau so von diesem Lei. �------_I_----�-----",
den 'geplagt wurden, wie
wir. Aber wir haben es

heute doch ungleich leich
ter, rheumatische Krank
hêilen zu bekampfen -

wir besitzen TogaI.
Togai·Tabletten wirken

schmerzstillend und stellen
Arbeilsfaehigkeit und
Wohlbefinden wieder her.
Togai ist ein klinisch er
probtes und empfohlenes
Mittel gegen' Rheuma,
Gicht, Ischias, HeXl'n-

Asthmll 'schuss, Gelenk· und ,Glie-
, ,derschmerz'eiJ. Togai foest

-Wir werden darauf euf- die Harnsaeure. Ueber
merksam g,emacht dass 7800 Aerzte aus 46 Laen-
die Tabletten dern bestaetigen die her-

, "Eufin" vorragende schmerzsliHen-
, de Wirkung von Tl)gal.

der C. F. BOBHRfNG,ER Machen Sie noch heute
& SÖHNE, Mannhein, das einEn Versuch. Kaufen Sie
bekannte und altbewaehr-' aber nur Togàl.

.

te -Asthma-Mittel, wiéder In allen Apotheken und
überall erhaêltJich sind. Drogerien erhaeltlich. .. ....

Landwirtel
Zum Schutz Eurer Laenderelen, zur Er-

'

haltung und Gedeihen des Bodens: pflanzt
und pflegt Baeume! Der Baum ist ein Schutz
und ein Waechter der Erde! Die immer steer
ker werdende Trockenheit' im Lande ist Folge
-des Raubbaues der sich bitter raecht. Pflanzt
Baeume und denkt an die Zukunft t

AssoGia9éiO Rural

, Diese dUS dem Stegreif
',.energische und wirksame
Anrede des Herrn Schmoe·
ckel erreichte seinen Zweck,
manchen zum Bewusstsein
zu erwecken u'nd das Werk
,eines Toten ',zu achten, zu
-ehren und zu ,fQerdern. '

Rheuma vor 5000 JahrenGrossen Beifall findet
in Joinvillê der von den
Hilfsverein Associação de
Amparo ao� Necessitados
vorgenommene Beschluss,
ein Heim fuer Minderjaeh·
rige, Waisen und Verlasse
ne zu gruenden.' Zum
Zweck döfuer die noetigen
Gelder e,inzubekommen,
wurde vorgeschlagen eine
Wahl unter der Bevolke
rung ,zu ·beginnen, einen
Namen fuer dieses Heim
zu -waehlen. ' Jede Stimine
kostet nur fuenf Cruzei.
ros. Angesichts der Be
w�lkerungs Anzahl von

JOinville, i�t ein zufrieden
stelIendes Resultat zu

erwarten.

Man kann mit ruhigem,
vorurteilslosem Gewissen
behaupten das:s mil diesem
Entschluss der General
Versammlung dem Verein
au�h 'weiterhip eine gros-
se Zukuufr offensteht, dank
dieser Maenner 'die � bis

I I heute immer ihre Aufmerk-

UuohnOrml' Q't samkeit geg-enueber unse-

n lJlIlIlJ O I I I rer Landwirtschaft bewie-
sen haben, und unbedingt
notwendig 'ist es nicht

I Landwirt zu sein -um fuer
,die Landwirtschaft mit
Tatkraft, Umsicht und
Kenntnis der Sache' zu
wirken. Und abschliessend
waere zu vermerken dass
mit ,dieser Wahl eine
,ru�ckschlaegige, pa"rtei
pOlitische Einwirkung
fremder Elemente in dem
Vorstand abgewiesen wur

de, denn das waere das
Ende der Associação Ru
ral naehdem sie gruen
dlich.3r fuer die im Okto
ber stattfindenden Wahlen
im Lande zweifelsohne
missbraucht sein wuerde.
Dass solches niéht ge
schall, ist eine allgemeine
Erleichterung.

'

Der daraufhin verlesene
Rechenschaftsbericht zer

chlug bis ins Kleinste alle

Die Carioca-Humo
'risten glossieren die
aof ,der letzten
Kaffee-Konferenz er

wogen� F�ststellung,
dass Huehnermist der
be s te natuerliche
Dung- fuer Kaffee-,

. Plantagen waere.
Daraufhin sagt ein

Humorist: "Da wir
uns sowieso nichl
mehr auf unsere
Herren Politiker' ver
lassen _koennen, ver
lassen wir uns wenig,

-

stens auf den Hueh-,
nermist zur Brretung
unseres armen Va·
terlandes" .•.

Apotheke "S,cb u.lz"
JABAGuA, DO §UL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMeRIEN
,

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

am besten zu den geringsten Preisen Qedienl.

'M�GROS.
, �!1

FRACOS ��

'\l'ANAOIOl

,

\

"

"
t indicado

DOI eAlOS de
fraqueza. pali
Ii-., magreu e

fastio.
Em 'sua fór'

muja e n l f.)llll. •

Vana&'o de
sódio, Licitiöa, Ôliceróf08ratol,
Pepeill8, D� d., 00la, etc. de

ação pronta e eficaz 'DOI C.80&

de fraqueza e' ne1lrutenias. Van..

_õl 6 il!diclido para homene, mu
,lherea e criaDças. lendo lua fór
mula' Uceociada pela, eadele ·Pu.
blica.

-,

,-,

, " /

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Assembléia Geral Ordinária

Ficam pelo presente convidados os senhores
Acionistas désta Sociedade, a, comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde
social, à Av. Getulio Vargas, 472 em Jaraguá do
Sul, äs 14 horas do dia 29 de março de 1958, a
fim de deliberarem sobre .a seguinte

'

Ordem do dia:
1°. - Aprovação do balanço e contas do

exercicio de 1957.
2°. - Eleição dos membros da Diretoria e

Conselho Fiscal.
'

3°. - Assuntos diversos.
AVISO. Achem-se a 8isposição dos senhores

acionistas, os documentos a que se refére o art.
99 do Decrêto n. 2627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1958.

Edgar A. frenzel - Diretor Presidente
'Ruy f. frenzel - Diretor Gerente
Eugenio J. da Silva' - Diretor. Gerente

.�--_ _--_._._ _._..•...._ _ -_ - _-_.-..

....:::-_._-------_
__ __ _-_ _-_

_-----�..

� i
II PETROBRAS II
II li
.. 'PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. II
II li
ii Snbseri,ão P,l1blica de A,ões Preferenciais li

Campeão da L�J.D. de 1957 II o Banco II
!! Industria e Comercio de Santa tiH f .Oatarina S/A., "INCO" ii

Partida das maís emo mente enviando a redon-!! sito á rua CeI. Emílio C, Jourdan. 115, nesta I:
cionantes foi O· que as- da com endereço certo. II cidade, onde os interessados serão atendidos I!sístímos no domingo ül- 2al no marcador e pros- li das 9 as 12 horas, está autorizado a aceitar, !I
timo quando 'estiveram segue a peleja com ii até 3 de agôsto do corrente ano, a subscri- IIem luta João Pessõa lances de vulto, enquan- ii ção de ações preferencíais nominativas da IIversos Estrela F. C. pelo, to, que a torcida de II Petr6leo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS. li'Campeonato da 2a. Díví- ambos os clubes em vez II O 1 d

.

-

b it oderáII va or as açoes su scri as P 11'1são de Profissionais da de incentivarem seus l' d Ob'
-

d E
A

,

'::1' oseur emreadliznaheoirOe.m rrgaçoes a mpresa
.1,1:.:L. J. D. Duelo dos maís jogadores trocam pala

movimentados e de regu- vras "gentis" entre sí. I . tfaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1958. ii
lar quilate técnico agra- Aos . 23 minutos Nicki :::�". ' 4�:
dou a numerosa assís- aproveita uma rebatida H:::::::::::::::::::::::::::===:::=::::::::::::-.:::::::: ....:::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::i:

tencia que se Iez presen- entre Jango e Marreco
te. O' encontro foi realí "encesta" a pelota pela
zado sob a arbitragem 3a. vez nos fundos das
regular de Antonio Maba. redes. Com o braço Ní-
Sob todos os aspectos cki assinalou O· tento

foi justa, clara e ínso- que garantío a vitoria. E
fismável a vítöna obtida que fez S. S. o sr. Antô
pelo onze de Nereu Ra, nio MabaJ Nada. Sómen
mos.. já que de fato de te apontou para o centro
ssnvolveu uma. atuação da cancha' contirmando
íucontestävelmente supe- o tento. Errou lamenta
rior a seu antagonista velmente o sr. Maba em

notando S8 ainda que confirmar esse tento,
apresentou melhor traba pois' foi visivel, cremos

lho técnico e ' tático. mesmo que até quem
Numa análize maís pro- sofre da vista enxerga
funda, relacionada com ria Nicki enviar com o

, a atuação das duas equí- braço-a pelota para as

pes, constata se que a redes. Mas a palavra do
defensiva do clube ven- arbitro é uma ordem o

cedor esteve em grande tento foi válido, pão
tarde, atuando sempre adiantando protestos.
com muito acerto, exe Eis como formaram os ELIX IR 914cutende ótima cobertura quadros: ESTRELA com

.

e ao mesmo tempo pres Osni .. Olivio e Morettl; ._......vo ao .rpAl.mo. Airado
tando eficiente apôío Mario· Valerio e Renato; nI comD um 1106,. Aprovado co

aos homens componentes )}almo - Nicki - Zangheli-I mo auxiliar no tratam.nto da SI.
da linha de frente. ni - Caetano e Borraehí- FILIS e REUMATISMO da me...

Quanto ao ataque roi nho.
_

... origem, pelo O, N S. P.
outra peça que apare- JOAO PES.SOA com
ceu destacadamente, Jango, Paiva e 'I'íão
combinando passes com Emili,9 - Alidio e Marreco
endereço certo e apre- Erico ' Oelío • João - Os
sentandó deslocações des, valdinho e Eti.
con,certantes que sempre Merecem citação de
colocavam em pânico os destaque em primeiro
defensores do J. P�s8ôa. plano o lado dos vence
Já com respeito ao clu- dores os atlétas Osni,

r- be vencido pode se di- Moretti, Mario e Caetano.
,

zer que sua atuação' não Todos cumpriram atua
foi de tôda má, embora ções brilhantes, os de
deve·se ,.reconhecer que mais tambem correspon'
pode produzir mais do deram. Entre o clube
que apresentou' na tarde vencido Marreco foi o
de domingn. Sua preci- melhor elemento na de·
pitação em querer. lim- fensiva muito embora .

�--'«J�par a a,rea, colaborou tivesse culpa dos dois'
para a vitória dos co- tentos, Tião e Paiva DR· Id Mmandados de Zanghelini. muito combativos, 'estão P. elDO ourara

1,. firmando'se de jogo para II fiIsto no entanto jogo, no ! ataque todos
-

ADVOGA.DO --

não desvaloriza nem ti - com altos e baixos. � I d' , R 'd JA R'AG UA' S Ara o brilhantismo da vi. Antônio Maba teve uma I Escritório ao lado da Prefeitura .} n usinas e��i as
' -

••

toria do clube estrelinha. atuação regular, um tan,

L �
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

mas pelo con,trarj(\ ser- to fraca para um jogo JARAGUÁ DO SUL
ve para dar,lhe maior I de ial quilate, no entan- " Convoc..ação
realce, porquanto foi to amarrou o jogo pesa- ���(j� �

São convocados os Senhore's Acionistfls da
conquistada frente a ti. do o que foi muito acer'- Indústrias Reunidas Jaf'aguá S. A , para a Assem-
me da mesma categoria tado. A arrecadação foi O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A bléia G�f'al Ordináriil, li rf'IJi'z 'I I' sOe no di 1 29 de
onde pontificam grandes bôa, passando pela bi-

'LOMDüHIGUEIRA MINANCORA Abril ri ... ,1958, à5 no��' h"t'lli< d" 'ml-lnhã, na s'ade
expressões do futebol lheteria do grlC'mado a Stlci d, à Hu>!, Quinlilio BocaivH. 7,15 flOt, a fim de
Jaraguaense. O placard importancia de Cr$... dr lllJBr ii' pm SÕbrlil a st-'guinV' 0"(11'01 dO dia:
foi inaugurado pelo Es, 3,000,00. - D_esta forma Vermitugo suave e Je prlllltu 1 - Aprov' ção' do B /1111 ço fI contas do
trela' aos 32 minutos de já está decidido o titulo

'

efeito Dis,pensa purgamt' t' Lúda! exercício rle ] 957 ;luta da fase inicial. Ni- oficial do futebollocal a SERVE PARA QUALQUER WADE. CONfOK.- , li - ElelQão do novo Consplho [?,scal;cki, aproveitando da in- favor do Estrela que, ./ ME o n. 1, 2, ., t' 4 III - Assuntos de inierps"e d'l HociedHde.
decisão de seu marcador diga-se de' passagem, foi Proteja a saúde de seus, tilbos t' a _�ua própria!
chuta rasteiro contra a, o melhor quadro que se .Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em NOTA - Acham-se à disposição dos snrs.
meta guarnecid� por apresentou durante este remédios Acionistãs os documentos a que se refere o artigo
�ango, a pelota vae ba- campeonato. Parabens á Compre hOle mesmo uma 1.0MBRIGUEIRA 99, do DecretQ-lei nr. 2.627, de 26 de Setembro
ter no poste direito e guapa diretoria do Es- MUfAlfCORA para o seu tilhinho. de 1940. \

entra mansamente para trela como tambem aos E um produto dos La.boratórios Minancora Jaraguá do Sul, em 21 de Fevereiro de 1958
os fundos das redés, . não \"alorosos defensores que _ J O I N V I L L E - DIE'TRICH H. W. HUFENUESSLER
dando chance alguma souberam com denôdo Diretor Presidente

'

.

para o arqueiro Jango leva,r para sua terra
praticar uma defesa. Foi o ambicionado titulo
um tento podemos dizElr de campe'ão da L. J. de
absurdo. Passado 3 mi- 57.
nutos do 10. tento eis que
Zanghelini conseguio _

da mesma maneira que Cure seus, males e poupe seu

seu colega Nickí o 2°. bom dinheiro compra.ndo DII"

tento para suas cores. FARMAGIA NOVANa etapa derradeira aos r

10 minutos de luta o João de ROBERTO M. BORST
Pessl)a é benejiciado 4 que dispõe de maior sortimen.
com uma fa1ta perto da to na praça e oferece seus artl·

grande área. Marreco o gas à preços vantajosos .I_UI_I ._UI_II_."_UI_I._. '_111_.11-111_1'

"S�)Utnik" do João Pes- Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá I .;._ Atende chamados de dia e a noite - Isôa -f-qlmina sensacioD,sl-��� 1Irr:1t._lu_ 11'_ 1'__ '" _1" __ • _ 101 _. I _ III_ lU_-I�.

E'SPORTES

Estrela F.C.
Escreveu COSTA FILHO

r

Frutiferas e

MILHÕES, I MJ O-A S

Dr. Murillo Barreto da Azeve�o

OE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O POPUW

DEPURATIVO

ELIXIR 914
,A slfWS ATW 'UIJ e ._s.
o FlpdO. • Baoo. o Cora0.. e

altOma,o. o. PUlm6ee. 8 Pel.
Produ. 0�r8. nosOU08, .....m..
IIMIO, Cquel.... Qued. do Çabe
ao Anemia. e Abortos.

Cem.ul"" o m�co
etome o popula' depurauvo

Indústria e Comércio leoooldo Joao firu��8 S. ß.
Assembléia Geral _Ordinária
EDITAL 'DE CONVOOAÇÃO

Ornamentais Peloc-Presente ficam convidados os Senhores
Acionistas desta Sociedade para a Assembléia Geral
Ordinária, a realizar-se no die 15 _de abril do cor
rente ano, em sua Séde Social, pelas 16 horas, aflrn
de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do l1Ia:

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

IIo.) Eleição do Conselho Fiscal.
111°.) Assuntos de Interesse da Sociedade.

,
AVISO: Achem-se à dlsposíçêo dos ôrs. Acto-

. ntstas, em rrosse Séde, à rua Mal. Deodoro n. 320,
os doeumentos a· que se refere o artigo 99, do Dec,
Leí n.: 2.627 de 26, de setembro de 1940.

Iereguã do Sul, 28 de Janeiro de 1958.

Leopoldo João Grubba' - Dtretor-Presldente

Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
klsetros, Maci
eiras, Ieboríce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam' Catálo
go Ilustrado

le.,O�8 Saldei

jCorupa

.riiiiiiõ ,;;;;;;;;;_
ROEDER S.A.' Agr. Ind, Comércio

Assembléia Geral .Ordínäría
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores
a c i o n ist a I:i désta sociedade a comparecerem à
assembléia geral ordinária à, realizar-se na séde
social, as 10 horas dó dia 29, de março pr6ximo
vindouro, afim de deliberarem sôbre a segu_inte '

ORDEM DO DIA

11). Aprovação do balanço e contas do exercício
de 1957;

.

2) Eleição do Conselho Fi�cal;
3) ,Assuntos de interesse social.,

_ Acham'se a disposição dos sors. Acionistas.
os documentos à que -se refére o art. 99 do decreto
lei D. 2627 de 26/9/40.

Jaraguá do Sul, 20 de Fevereiro de 1958. \
GERHARD ROEDER . Diretor·gerente

I. ADVOOADO I
. EscrHório no prédio (Á Comercial Lida)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. í22

laraguá do Sul

=-= _III_III_II _ _' ,_,.. _",_",_,i'_II._II,_".=::111 _

Dr.
.

Fernando A. $pringmann i' ;..#==::::::=:::::::::�:::::::::::::::::::::::==:::===::::::::::::::::::=:::::::::=:l:::::::�.
n' A 'RE'FRITÉCNICA ii
II '

' II
II de "

11. R U D I B R-U Ns'
,

II:1 II!J A Rua Venando da Silva Porto s/no (defronte a

II'ii fabrica de metros Tribrasil) lili d ii
II Oficina de conserto!> e pinturas e Refrigera., ii
ii dores, Máquinás de Lavar e demais aparelhos elé. iiII fricos domésticos. li
II . Atendendo prontamente chamados, desde Gua. II
II ramirim até Corupà e redondezas. Serviços ràpidos. II
;:�_•••�__._._. .�._•••_._.......n•••_. • ._._._I'P

• ••••••• _ •••.••.•••__• _••_11-

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

CUnica Médica - Cirurgia Geral Partos
.

. '

Consult6rio e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Pessôa n. 206 �ex-reBidencia de dr.
Alvaro Batalha). -

-

Consultas:, Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

,
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CORREIO DO POVO
I

DOMINGO DIA 2-3:1958 6

'. --;-;;l "A-Descoberta Maior"
16 da 'março - 16 da março . Porque existem tantos -fracassados ne vida?

. Porque os hospitais, manicômios e penitenciárias se

FEST IV A L encontra� superlotados? A, r�zão' é simples. Os ho-
- mens se Imaginam meis séblos do que Deus. Na

Um dos meis impres- com 13.918toneJadas, mas - perelgulção do bem estar físico, o homem se . lança
stonentes surtos de po- também o Rio Grande do

O Clube Alvi-Verde tem a subida honra ao ecúmulo de bens mererleís, não raro, com sérios
.voarnento do Brasil, e Sul '''Jncorreu com uma

I ôd prelufsos pera a alma. Parecem surdos à exortação,

I 2: 81:.0 de convidar o povo em gera e to as as

talv� do mundo, é o que produção aprecläve : a. a •

f'
.

L' J divlna ; "Mas buscai pri.neiro o reino de Deus e a
I d E

. agremiações esportivas ilíadas alga a·
se o serva no norte do tone a as. m terceiro . sua lusrtça e tôdas estas coisas vos serão acresceu-

I I
.

E raguaense de Desportos para o CItado tes-Paraná. No rerrifório do ugar, co ocou-se o tsera
tival. tadas". Mateus 6:33. Preocupados com-o corpo, com

primitivo município' de do do Rio de janeiro, com o bem estar físico, olvidam-se do principal, esque-
Londrina, criado em 1934, 950 toneladas. '===============.= ======='!

cem-se da alma.
existem hoje nada menos -x- A senhora Vernou j. Pick, cujo espôso desco-
de 39 municípios. O mu- O govêrno do Estado Bot'afogo Futebol Clube briu depósitos de urânio no valor de 10 milhões de
nicípio de Mendaguarte; de São Paulo continuaa' ,

'. dólares, referindo-se a seu estado de nova rica efír-
críedo em 1947, já se levar a cabo, vigorosa- Recebemos e agradece- 1. Secretário: Eugenio mou: "Ser rica faz muito pouca diferença, ou nenhu-
subdividiu em seis, que, mente, seu programa de .mos a comunicação sôbre Strebe. ma. Não se pode comer mals, fíce-se igualmente
por seu turno, tinham se eletrificação. Ainda recen- a elelçãô da nove Direto- 2. Secretário: Orlando cansada". E pensai, que se mntros, no afã de eu
subdividido em 21, até o temente, anunciou-se que ria que regerá os destinos L. Andreerte. mentar riquezas põem em jogo a salvação eterna deI

ano passado. O munlctple o Depar!amen,to. de Águas do Botafogo F. C., com 1. Tesoureiro: Alfredo suas almas' já Salomão dizia: "Porque as mesmas
de Nova Esperança, cria e Energia Elétríca daque- sede em Barra do Rio Bruch. riquezas se perdem por qualquer má aventura; e ha-
do em 195t·, já se des- Ia unidade da federação Cerro e que ficou assim 2 Tesoureiro: J o s é vendo algum filho nada fica em sua mão. Como
membrou em seis outros firmou contrato com a consli'tuida: Lescowicz. saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-
e o de Paranavaí, fundado

I
General Electric S. A., 3. Tesoureiro: Oullher- se como veio; e nada tomará do seu trabalho, que

no mesmo ano, deu orl- pera o tornectrnenro de Presidente: Ricardo O. me Tribes. possa levar em sua mão". O mesmo sábio epresen-
gern a nove municípios. transformadores de fôrça, Hruschka. Membros do Conselho tou o ideal para o filho de Deus ao escrever: .•.

destinados às subestações
.

Vice DUo: Alfredo Hane- Fiscal: Osny Ayroso, "Não me dês a pobreza nem e riqueza, mantém-me::_'x- dos sistemas termelérricos mann. Henrique Boeder, Silvestre do pão da minha porção ecosrumede; para que por-.

do Vale do Ribeiro e Alta Secretário Geral: Waldir Stoinski, Harry Marquardt ventura de Iarro de não negue, e diga: Quem é o
A indústria de lã vem Araraquense. O. Rubini. Albano Meier. Senhor? ou que, empobrecendo 'não venha a furtar,

se desenvolvendo, no e lance mão do nome de Deus".
B '1 d

.

f -x- fi)�'@E8@B'!W!QãEI�� IE @18 � 'b d I I'rasn, e maneira rance- Il!l _ Quantos sa los, esta tstas, po Itlcös c erigos,
mente anímadora. No No Brasil, como em FOTO PIAZERA Oll senhores de vasto cabedal de conhecimentos, preo-
período compreendido en- rodos os países Industrla-

DEPRONTE Á PREPEITURA .

_ JARAOUÁ DO SUL cupados e distraídos com tantas ocupações úteis,
Ire 1955 e 1967, sua pro- llzados, ou em fase de importantes, mas, em assuntos espirituais analfabe-
dução elevou-se a 18718 industrialização, a procura Fotografias em Oeral - Fotocopias de Documentos .- tos, completamente cegos. Estava gravemente eníêr-
toneladas. São Paulo' foi de cobre tem sido intensa. Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

mo o Dr. Washington Carver, autor de cêrca de 500
o grande centro' produtor, Representando aproxima- A pedido. atende a domicilio e tambem descobertas cientificas. Um reporter querendo publl-

demeure 20 por cento do em localidades Yizinbq. car verdadeiro' furo de reporragem, perguntou-lhe:
total das importações de 1I!iEII�'@E8@B@I81i!181i16fi)1(iJIi!( i li IE _1i!I8�_Ii!I8(!J "Dr. Cerver. qual de suas descobertas científicas o
metais não ferrosos, o ll�-'''·''·.�'-·''·''·.��.·''·_.I'.���.·..•..·.��:,..•..•..�..•..• �� ��\.\. senher julga a maís Importante e valiosa?
velor das lmporteções :'l·? VI I d OIh O vid lV· G t ::�:

"A�minha maior descoberta foi a de Jesus Cristo,
brasileiras de cobre trans· i' In ea e os - u os - IlflZ e argau a i é o meu Salvador pessoel. Ela valeu-me nos dias
formado alcança, por vê- = DO 11•••11 :. da minha vida, valeu-me agora na hora de minha
zes, níveis consideráveis, f.=:: MODBRNA B PRIMOROSAMENTB INSTALADA

:�
morte' e me valerá para tôda a eternidade".

tendo se elevado a 30, 1 � A melhor aparelhada em Santa Catarina : Rev. WALDOMIRO MOTA
milhões de dólares em f NO ,,'

1954. As maiores compras l� Raa Abdon Bat�sta (Defronte a ':_A TlCIA !
-

•

Üãn�d�::tas nos Bstados ::!)\�::.••.••�v: �� �.. :,�.�.. ,�..�� :' :,:!.!!.! �(i�:: t Agradecimento
Inocêncio Silva e Família agra

decem à todos aqueles que compa
receram, acompanharam e enviaram condo
lência pelo falecimento de sua virtuosa mãe.
Convida para o dia 3 de março a Santa
Missa de 70• dia.

no Brasil ...
ANTONIO CASTRO RUIZ
Do Globe Press

EXCELENTES

ALUGA-S'E
Ampla/ e' coníor

tävel residência,
com garagem.
Tratar com Gosch

Irmãos.

Câmara Municipal
, .

Vioe-Presidencia, foram designados os srs. Durval
MaroaUo e Mario Nicolini que apuraram o seguinte
resultado: para Vice- Presidente: Fidelis Wolf dez
votos, e UUl v010 em branco. Aplausos cumpri
mentara o novo Vice-Presidente. Para escrutina
rem a eleição para primeiro secretario, o sr. Pre-'
sidente designou aos srs. Martim José Hauck e Jaraguá do Sul, 27 �e fevereiro de 1958.
Erich Batista, que const,taram o seguinte resulta- ••••••••••••••••_......
do: seis votos para o Ir. Augusto Sylvio Prodoehl
contra cinco votos a favor do' sr. Raimundo Em
mendoerfer. 'Palmas saudaram o novo 1. Secreta
rio eleito. . Ooncluindo a eleição para _ a votação
do cargo de segundo Secretario, foram designados
escrutinadores os srs. José Pasqualini e João José
Bertoli, que apuraram oito votos para o sr. Fran ..

cisco Modlock e três votos em branco; uma salva
de palmas saudou o nove segundo secretario eleito..
Terminadas as eleições, o sr. João Lucio da Oosta,

,

Presidenttl, declarou empossados em seus cargos
os novos eleitos, Vice-Presidente, primeiro e se

gundo Secretarios, convidando-os a tomarem seus

lugares a Mesa, ao mesmo tempo em que, como

presidente re-eleito, tomava posse perante o Ple
nario., Ainda com a palavra, o Presidente re eleito
agradeceu o sufragjo de seu nome tambem para a

presente legislatura.. Seguiu-se-lhe, com a palavra, ESIÔMAGO. FíGADO E INTESTINOS
o novo 1°. secretário, sr. Augusto Sylvio Prodoehl,
agradecendo a confia�ça que a máioria nêle. depo
sitou por expressa vontade. O segundo secretario
eleito, sr. Francisco Modrock agràdeceu no mesmo

sentido. Oom a palavra, o antigo primeiro seoretá
rio e atual Vice-Presidente eleito Sf.· Fidélis Wolf
manifestou também os s�us agradecimento� pelo
novO cargo que lhe fôra oonfiado na presente le
gislatura. A seguir o sr. Presidente re eleito desig
nou uma comissão composta dos vereadores, srs.

Joa-o ,Jose' Ber40011' RaI'mundo Emmendoerfer e Ma-r· �_ -.--- -- ---.- - -=..-.- --�..--

�• , "
--••••__ _-_.__ _ _ _-- _._ _

1�1tim José.Hauck, .p.ara- introduzi�em. no Plenário o Ih - ln\ TO> -

trID>lltf'IBI lT1 A lTTTCM A �T�T ii
sr. PrefeIto MUDlCl\Jal, o que fOI feito, tomando o II 1lJJ� II"'I� l.lJ 1l)\8HU lf'!Vllßl!.'tl� !!
flr. Waldemar Grllbb� assento á Mê'sa, à direita da II o .I.I.d

. li
Plesidêllcia. Em, oUlllpr!mento ao preceito le�al, H MEDICO CIRURGIA.O II
que estabelece a prestaçao de contas dos negóCios li Formado pelas Faculdades de M,edicina das Univer- lipúblicos nesta sessão, o Sf. Waldemar Grubba pro- II II
cedeu a leitura de sua mensagem à Câmara Muni· iii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
cipal acompanhada da respectiva documentação, I ii
finda a qual, a entregou à Presidência para o de- n CIRURGIA -

s�����dA ;;'���L- CRIANÇAS,B ii
vida �xame e deliberação. da Câ��ra. O Plenário II ii
cumpnmentou 'o sr. PrefeIto MUnICIpal oo� uma II Looga praUea em Hospitals Europeus II
salva de' palmas. Livre a palavra, e dela mnguém ii I.:.

II Consultório e re�idêDcia:fizesse uso, o sr. Presidente declarou encerrada a, li ii
sessão, convocando os srs. vereadores. para o pr6-!i Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa. 405 II
ximo dia onze do corrE'nte, com a seguinte Ordem ii CONsuLTAS: li
do Dia: Eleição.,das Comissões. a II

Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 1958. ii PIPela dmanhdã: das 8/1/2 ás 11 ,hofhas ii.

,

ii
e a tar e: as 14 J 2 ás 17 1 2 oras II

(Ass.) João ,Lúcio da Costa - Presidente I ,li
auguslo Sylvio Prodoehl - 1°. Secretário I Atende chamados tambem a Noite li

.

f
. '

M d k 2° S A • Elo j.raDClseO o roe -
• ecret�rlO �...::::::�::::::=:::::::::=::::::::::::=:::::::::====::::::2::=====:::=:::?

'

Inocêncio Silva

Ata da Reunião Ordinária do dia 4-2·58.
Aos quatro dias do mês de fevereiro, do ano

de mil novecentos e cincoenta e oito, pelas flete
hQra-s, na sala de sessões do' edificio da Prefeitura
Municipal, sob a presidencia do Sf. J"oão Lucio da
Oosta, reuniram-se, em sessão ordinária, os verea
dores srs. Fidelis Wolf, João José Bertoli, Martim
José Hauck, José Pasqualini, Mario Nicolini, Fran
cisco Modrock, � Augusto ,Sylvio Prodoehl, Erich
Batista, Durtal Marcatto e Raimundo Emmendoer
fero Presente a totalidade dos srs. vereadores. o

sr. Presidente declarou alTe-rta a sessão, pelo que
se procedeU a leitura da ata anterior que, subme
tida á discussão e votação, foi aprovada sem res

trições. EXPEDIENTE: Ofc. D. 14/58, do Execu
tivo Munioipal, encaminhando projeto-lei que pror
roga o prazo p'a'ra pagamento de impostos no COf·

rente ano. O sr. Prêsirtente, cOt;lsiderando a fina
lidade do allldido projeto lei, opinou pelo seu exa

me e votação em carater urgente, opinião esta que
submeteu á aprElciação do plenário. O lider da
bancada do PSD, sr. Reimundo Emmendoerfer, ra·
tificou a opinião da Presidencia, expondo as difi
culdades principalmente para os contr ibuintes nas

eolonias de atenderem o prazo norm'al para paga
mento dos impostos. .Submetida á votação, foi
aprovado por unanimidade o pedido em carater t;le
urgencia do projeto·lei em tela. Nada havendo a

opor, foi posto em votação, sendo aprovado unani·
memente. ORDEM DO DIA:

. Eleição da Nova
Mesa. De eonformidáde com a Lei Orgânica dos
Municipios e o Regimento Interno, o sr. Prel:li·
dente dá inioio á eleição da nova Mesa desta Câ
mara e, para perfeita ordem e legalidade dos tra
balhos, apresenta aos srs: vereadoJ'€s as cédulas
impressas com os nomes de todos os onze srs. ve

readores efetivos, cédulas que foram rubricadas
pela atual Mêsã-, entregues individualmente '8 cada
vereador a medida que foram cliamados. Ca�

, vereador retirou-se para um resinto reservado, mu
. nido de Uma cédula e, retornando ao plenario dG
positou o seu voto, em carater secreto, dentro dà
uma urna colocada sobre' a L\1eslt da Pi'esidencia.
A '9otação, esclareceu o sr. Presidente, proceder·
se-ia separadamente, cargo por cargo dos �atro
a serem preenchidos. Ooncluida a votaQão para o

cargó do novel Presidente, o sr. Presidente convi
dou para escrutinadores os 'vereadores srs. Rai
mundo Emmendoerfer à Francisco Modrock, cons

tatando-se o seguinte resultado: Para Presidente
João Lucio da Oosta, 9 votos. Erich Batista, 1 voto
e um ein brânco, numa totalidade de onze votos
correspondentes a totalidade de vereadores pre
sentes. Uma salva de palmas saudou· o sr. Presi
dente re·eleito. Para excrutinar 8 votação para a

CONTÉM

EL'EMF.lfTOs TONICOS

Fósforo, Cálcio, Arsenia�o
e Vanadato de s d d i o

Proporcionam bem..estar gerat
facilitam'" a digestão, descon·
gestionam '0 fígado, regulari-

zam as funções do �-
.

Tonico dos_ convaleseentes

I Tonico-- dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to-.

nificação geral do orga
nismo com o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO
3

DOMINGO DIA 2-3·1908

463.109,70 FIXO:
Imoveís 1.263.446,10

22629700 Rea9aliaç!0 do Ativo
_

1.650.000,00
, ',Máquinas e Instalações 5.213.786,10

Móveis, Utsns., Laboratório
e Análises
Veículos
Tratores.

REALIZÁVEL:
Mercds. e Materias Primas '1.764.533,00
Almoxarifado 62.000,00
�eguros a Vencer 143.8!)O,30
Títulos a Receber 5.665.075,60
Devedores em C/C<?rrentes 405.140;50 7i._440,599,40, Manoel F. da Costa S. A.
'DISPONíVEL: Comércio e Indústria

9 8 8231 Caixa' 36.008,36 A embléia Geral Ordínäríao " '<? CONTAS DE COMPENSAQÃO: SB, er
'

Contratos de Seguros 4.930000,00 EDITAL DE OONVOCAÇÃO
20 000,00 Ba�cos, C/CauQ�o 3.22S:701,�0 "

,

Pelo presente são convidados os senhores
.:=4.914.303,70 Açoes em Oaução 30.000,00 8.188.701,50 acíonístas désta Sociedade, à se reunirem em

. .� ,._.,

,,-'.�'
- ..�- . � 26.386.691.50 assembléia gerãl ordinária 8S 15 hor-as do .día 15

-c, '- " de março de 1958, em sua séde social à Estrada
P A. S S I;V O ' Itapocuzinho, afim de deliberarem sôbre a seguin-

NA-O EXIG1V'EL ' "
''o I te ordem do dia: '

15 ',,': .

1.) Exame, discussão e aprovação do balan-. 00.000,00
Capital em Ações 4.950.000.00 .

ço geral, encerrado em 31/12/57, demons-Fundo de Reserva Legal
'

63,2.230,50 tração da conta de lucros e perdas, re-Fundo de Reserva Especial 456.732,10 latório da diretoria e parecer .do Oonse-Fundo p/Devedores Duvid. 236.022,50 Ih F' 1
O Cl 3 46

' o' Isca.
Fundo de Depreciações 3 976 361,001 ....5·3 ]10 2.) Eleição da diretoria.
EXIGíVEL: 3.) 'Eleição dos membros efetivos do conselho
Credores em C/Correntes 5.586625,40 fiscal e seus suplantes.

908;823,10 Letras Descontadas 100611,50 5687.2:t6,90 4.) Assuntos dive�o� de interesse da socie-
dade. �

CONTAS DE COMPENSAQÃO: AVISO; Achem-se à dísposíção dos aenhores
Valores Segurados 4.930.000,00 acionistas, os documentos a que se refere o art,, Títulos Caucionados . 3.228.701,50 '99, do decreto-lei N.· 2627 de 26 de setembro de '

Caução da Diretoria 30.000,co 8.188.701,50 1940.
_.

,

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 3 de fevereiro
1 257 407 00 de 19ã8.
�.,

.

Manoel F. da Costa - Diretor-presidente25.386.691,50 loão Lucio da Costa - Diretor-comercial

Manoel F.," da Costa. S. A. Indústrias· Reunidas Jaraguá S. A.
Comércio e Indústria.:.

.

,
,

'

�'
.

.

RELATÓRIO DA DIRETORIA .: , RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:Senhores Acionistas-:
'

Cumprindo determinações estatutárias, temos Em 'conformidade com os dispositivos legals e

o prazer de apresentar-vos, com a publicação a estatutários, temos o' prazer de 'submeter à sua

seguir, a conclusão dos resultados obtidos no apreciação e deliberação e nosso Balanço' Geral,
exercício óra fmdo.

.

encerrado em 31 de Dezembro de 1957; acompa-
Permaneceremos na sede social à disposição nhado da Demoustração da Conta de "Lucros e

dos senhores acionistas, para quaioquel' esclareci- Perdas" e do "Parecer do Conselho Piscal". .

mentos que [ulgarem necessários.. .
Os algarismos constantes dos mencion�dos do-

.áos Funoionäríos e Conselho FIscal, consig- cumentos evidenciam os resultados obtidos no
namos os -ncssos melhores agradecimentes pela co- exercício de 1957·e a situação exata em que se
operação prestada ne desempenho de suas funções. encontra a Sociedade, possúíudo, assim, Oll Benho-

Itapocuzinho 'Jaraguá do Sul '8 de Fevereiro �es Acionistas todos o� da�os neeessârios para
de 1958.' "

Julgarem o� atos ,da D.lr�toria que, �esml) assrm,

Manoel F. da COlla, Diretor Presidente per.manece a sua dlspoaíção para. quaisquer esola
João· Lucio da Cosia Diretor Comercial reetmantos que acharem neeeseärioa.

I _

•.

Lembramos ainda que deve ser eleito ,o novoBALANOO GERAL.. ENCERRADO EM 31 DE Conselho Fisoal e seus suplentes para o exercício
DEZEMBRO DE 1957. de 1958.

Jaraguá do Sul, em 7 de Janeiro de. 1958.
Dielrlch H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente'

- Ativo

BALANÇO GERAL da INDÚSTRIAS
'REUNIDAS JARAGUA S: A. encerrado

em 31 de Dezembro de 1957.

ATIVO

IMOBILIZADO
Imóveis.
Benfeitorias

136238,30
258.108,60 '394.346,90,

ESTÁVEL
Móveis e Iltensfllos
Veículos
Máquinas e Motores

DISPONíVEL
Caixa e -Bancos

230.339,00
124.942,30
107828,40

214.403,40
744.640,70
6a5.106.00 9.721.382,30

REALIZÁVEL A CURTO
E "LONGO PRAZO

Mercadorias ' 2.593.340,80
Letras a receber 227.154,20
Selos 10.450,40

/ - Obrigações de Guerra 1.200.00
Semoventes \ 23.460,00
Combustível . 12.621,30
Petrobrás 1.600,00
Adicional Lei 1.474 31.900,30 2.901.727,00

CONTA TRANSITÓRIA
Filial - Duas Mamas 312.934,60
Filial - São Francisco do Sul' 595.888,50 '

CONTA DE COMPENSAQÃO
A<;õe!'i Oaueíonadas '

"Sr �':" .... , ,. �",. .JTotaLdo AtivQ

Jaraguá do Sul, em 31 de Dezemb{o de 1957.

Dle'rieh H. ·W. Hufenaessler, Diretor Presiden te
Rodolfo F. Hufenuessler, Dirster Gerente
HUde Hufenuessler, Diretor Comercial, Guarda

Livros CROSe 533

··Pas.ivo
, NÃO EXIGíVEL
êapital

.

EXIGíVEL'A :CURTO
E LONGO PRAZO

Oontas Correntes '1.722.728,00
Dividendo N; 9 60.000,00 1.782:728,00

CONTA TRANSITÓRIA
Matriz - c/Filial S. Francisco, 595.888,50
Matriz - c/Filial Duas Mamas 312934,60

RESERVAS
Fundo de Reservas 162.169,80
Fundo de Desenvolvimento. 137.251,80
Fundo de Depreciação

c

173.537,00
Fundo.p/Devedores Duvidosos 78.025,60
Fundo para instalações 76.069,80
Fundo de Previsão' 75.708,60

cONTi DE COMPE�SAQÃO.Caução da Diretoria •

Dividendo n. 14, Dividendos não

702.752,60 procurad-os e Percentagens

20000.õo
4.914.303,70Total do Passivo

Itapocuzínho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezem
bro de 1957.

Manoel f. da CosIa, Diretor Presidente
Joio Lutio da Cosia, Diretor Comercial e

.

Guarda-Livros reg. sob n. 32.084, na
D.E.ÇJ. e n. 473, no C.R.Ç.

DEMONSTRAQÃO DA CONTA DE
LUCROS E PERDAS

, Itapoousírrho, Jaraguá do Sul, 31 de DBZéOl
bro de 195.7.

·Crédito

Manoel F. da CosIa, Diretor Presidente
João Lucio da CosIa, Diu·toL' Comercial e
Guarda-Livros reg. SOb n. 32.084 na

9 D.E.C. e n. 479 no C.R.C.'1.977. 12,20
62.085,60 PARECER DO CQNSELHO FISCAL
8.000,00 Os abaixo - assinados. membros efetivos do

2.047.997,80 Conselho Fiscal de MANOEL F. DA COSTA S. A.
OOMÉROIO E INDÚSTRIA, no exercício de sua's

funções declaram na forma da Lei que, tendo
. examinado minuciosamente os Livros, Balanço Ge
ral, Demonstração da Conta de Lucros e Perdas,
i'llventário e demais documentos relativos ao exer- /

cicio encerrado em 31 de Dezembro de 1957, e
'9'erificad<Y a mais perfeita ordem e exatidão dos
mesmos, são de pareeer que exprimem a verdadei-
ra situação da Sociedade, pelo que recomendam a

aprovação na assembléia gera), bem como os atos
praticados pela Diretoria, no decorrer �e 19�7.

Itapocuzinho, Jaraguâ do Sul, 8 de Fevereiro
de 1958.

, .'
'

(assinados) RoJolló fepassé
.

Agostinho V� Ros.,io
EURenio Vito, Scbmõck!!'

Mercadorias
Juros e Descontos
Aluguel

Total do Crédito

Débito
Ordenados, Selos, Despesas
Gerais, Combustível, Apo- _'
sentadorias, Impostos, Se
gurol, Taxa I.A.A., e Co-
niissões 1.912.211,40
Dividendo n. 9 60.000,00
Fundo de Depreciação 15.786,40
Fundo de Res61'va' 12.000,00

-

Fundo de DesenMlvimento 12.000,00
Fu.ndo para Instalaçõés 12.000,00

'

Fundo plD.evedores Duvidosos 12.000,00.
Fundo de�Previsão' 12.000,00

2.047.997,80

Demonstração da Conta ·de "LUOROS
E PERDAS" em 31 de Dezembro de 1957.

�RIÉDITO
De Mercad6ria�
De Almoxarifado

DÉBITO
A Despesas de Fabricação 5.264.641,80
A Despesas de Administra-

,

cão e Venda 2035089,20
A Impostos e Taxas 988.599,30
A Seguros 105.957,20
A Fundo de Depreciações 808.448,70
A Fundo p/Devedores Duvid. 151.767,00
A Fundo de Reserva Especial 52.126,50
A Fundo de Reserva Legal 81.661,20
i\. Dividendo N. 14 495.000;00

9.983.290.90

9.970 590,90
12.700,00

•

9.983.290,90
J..

Jaraguä do Sul, em 31 dê Dezembro de 1957.•
Dietrich H. W. Hufenuessler, Diretor Presidente
Rodolfo F. Hufenuessler, Diretor Gerente
HUde, Hufenuessler, Díretor Comercial

Guarda-Livros CRCSC 533

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os infra-assinados, membros do Conselho

Fiscal da firma Indústrias Reunidas Jaraguä S. A.,
depois' de terem lido e examinado minuciosamente
o Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro
de 1957, a Demonstração da Conta "Lucros e Per
das", o Relatório da Diretoria, os Livros de Con
tabilidade, Registros e demaís documentos com

provantes, referentes ao mencionado exercício
financeiró, certificaram-se da exatidão e perfeita
ordem, motivo porque os recomenda à aprovação
da Assembléia Geral Ordinária, a reallzar-se em
29 de Abril de 1958.

Jaraguá do Sul, em 7 de Janeiro de 1958.
Eugênio Juergens
Virgilio Rubini
Oswaldo Heusi

Malharia I rveitex S/A. '

Edital de Convocação
São convocados os senhores ácionistas a se

reunu em em nss-mbléia gAral orrtiuá-Ia, que -rea
liaar se á em nossa sede social à Rua 28' de Agôsto
si nO. nesta cidade de Gua r amu im, às quinze noras
(15) 00 dia 8 dt! março próximo viuuouro, afIm de
deliberarem s ôbre a seguinte

-

ORDEM no DIA:
10• - Leitura, exame, discussão, e aprovação

das contas referentes ao exercício de
1957, notadamente relatôrio da diretoria,
balanço geral encerrado em 31 de. de
zembro de 1957, cOl;lta de h!cros e per
das e parecer do conselho fiscal.

28• - Eleição do ConseJJto Fiscal. .

30. - Assuntos de interesse da s,ociedade.
Guaramirim, 5 de Fevereiro de 1957.

Odilon Vilela Veiga Allamiro Vilela Yella
,Diretor-gerente Diretor-técnico

AVISO: A'cham·se à disposição dos senhores
aciouistas, no escritório désta sociedade, à Rua 28
de Agôsto sI nO., nGsta. cidade, os, documentos �
que alude o artigo 99. letras a"b, c, do Decreto-lei
nO. 2.627, de 26 de setembro de 1949.

, ,
.

GuaramirÍlÍl, 5 de Fevereiro de 1968...

'Odilon Vilela Velua' Allamiro 'ilela Yelua
Diretor-gerente

'

Diretor-técnico

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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•

, Vereador

pede iprovidências!
Rio Grande

,

aguarda
FestadaUva

Caub,
vaiado em Minas

Morreu
a duplo
Oswaldinho
Vieirinha

Em a última éeseão da
Câmara Municipal, o ve

reador sr. José Pasqualini
tornou a reclamar a falta
de providências ao Exe
cutivo quanto ao seu pe
dido, de há muitos mêses,
de ser consertado o pés'
símo estado da Estrada
Ano Bom, em Corupá, que
se encontre, disse, em pe
tição de miséria, sern que
�tê hoje o Prefeito ou o

Intendente se dignassem
providenciar a respeito.

e #

Aguarda.se com grande A vaia, que a popular
interêsse, em Oaxías do M a r 1 e n e recebeu em

Sul, a realização da "Fes- Paris, repete-se agora,
ta da Uva" de 1958, o no Brasil. com o cantor

Curitiba, 25 (do Cor-
Carnaval das populações

das multidões Caul)y
respondente) - Faleceu 'Y Peixoto
ontem, de manhã, em sulinas dedicadas à viti- - Na cidade de Gover.
Curitiba, a segunda ví- micultura. ' nador, Valadares, Oauby
tíma do acidente do trân-I" ,.' Peixoto recebeu uma das

Isito com, motocicleta, A Festa _da Uva é!, manifestaçõesmenos cor-
ocorrido na .s�maDa pas- comemo�açaQ das c?lhel- diai.s da sua vida. É que
sada, que vttímou a du- tas atuaís e.u� estimulo vârlos estudantes prepa
pla Oswaldinho e Víeí- às futuras víudímas

..
To- .raram-lhe estrondosa

rinha, da radíotonía pa-
dos o� produtos de vínho vaia, enquanto cantava

ranaeríse. do R!o Grande do Sul
num dos cinemas.

Vieirinha faleceu no est�rao pre�ente�_e será Espantado, Cauby per-
día do. acidente, quínta- eleI�a! por ocas,�ao. das deu a pôse _ e saiu do
feira, día 13, enquanto festIVI?a�es. ,flo Rainha .cínema pela porta dos
seu companheiro _de du- das Víndímes • fundos. Logo, depois, to-

"Correio do Povo" di- pla morreu quinta-feira ,
mou o caminho do Rio.

vulgaré na próxima edição últim�, justament"_no d!a também, conhecidos em A và�a ríos estudantes
uma completa reportagem, da mI.ssa. de s�tiJho dIa Jaraguá do Sul, onde a fOI motivada pelo título
ilustrada, sôbre o anda- da pnmeira vítíma, famosa dupla gaúcha, da qu� que o cantor recebeu
meato das obras de terre- N. da R. _ Oswaldí- Rádio ofereceu vários ultimamente, o de "ldolo
plenagem junto ao Giná- nho e Vieirinha foram espetáCUlOS da Juventude Brasileira".
slo São Luiz, à Rua Ma- "

.

Cauby ídolo é demais.

Vreecrha,asleDrecoodnOsrtOr'ul'doandae ndoe-_ .., _._-_ __ __ __..__ . __._ _ _ __

_.�
disseram os' estudantes.

{(
.._ _ _ - _- - ··· · .. · ..

····'1 E o côro foi formado,
va Matriz. Grande parte II

B [I·
II' t It

dOI niorroA já foi aplaindéldo II ilDeO ii ilflDl!Dll! I! �f:O������i�:S �ar�:i:a:'
pe oe tratores.emprega o�, II li
com o auxílio de cemi- ii So Co t'

-

C t I d C éd't A r'
.

I II

nhões de várias procedên- II c. opera Iva en ra e r I o g,lCO a li
cias para o trensporre do ,ii Matr� - Florianópolis - Ru. Trlljllno, 16 !i
btlrro.!! li

II �������"".,.".."...,� ':

,!,I Faça seus depósitos no BAICO CATARIIEISE, I,t.:i
h

uma organização a serviço do desenvolvimen-
jI

II to comercial, índusrríel e agro-pecuário de .:

Ij' Santa Catarina e do Brasil. - ii
I Seja previdente, levando SUdS economias ii

li ao BANCO' CATARINE.NSE,· servindo-se de ii

R f t
. "1

"
e eren e ao sensaclO· II chéque& para o pàgamento de seus compro- !I

nalismo com se reves- ii missos.
' ii

tem, ,informa fidedigna, ii Departamentos em: Angelina, Braço' do ii
insuspe'ita do Rio, que ii 'Norte,. Canoinhas, Chapecó, Campos Novos, i!
apesar de parecerem II Curitibanos, Caçador: Criciuma, Herval l)'Oes- :1fantásticas aos leitores ii te, hajaf, Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, Or- "
de jornais e revistas as II leães, Pôrto União, �io do Sul, São Carlos, li
fotografias de discos ii São Francisco do Sul, Tubarão, Turvo, Uru- 'IIvoadores, não resistem II bici e Urussanga. !i
elas, por�m, ao 'exame !I II
meticuloso dum perito. H .

Departamento em /araguá do Sul ii
Foi o que ocorreu com li á Rua Presidente Epitácio Pessôa 'nr. 66. ii
os estranhos objetos apa- � __.__._ _ _ _ _ _. _ _ ...Ji
recidos na Barra· da' Ti-

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

juca. 'As fotos' foram e- ,lil " i�iGiEi!!iiiIiiiii!Ill.m.i li 1�!lIiiE!Ii!ii!i!l.
' "

xaminadas por um peri- I I
,-

to do DFSP. que constou .. 'Febr (�ezões. Malárias,. .

tratar-se dum truque

fO-1 "5 Impaludismo I p) P)··tográfico, tendo. dem?n.s-
� Maleitas, Tremedeira

1- e a': o leIa
trado em longo relatoriO - OURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

todos. os, detalhes que" . • • In ,Aprßsentou queixa na

leva_!'Iam qualq_uer,lelgo . Capsulas Antlsesonlcas � Delegacia de Policia o

àquela conclusao, Mas_o iii Minancora" ii cidadão José P�ulo Jun-
laudo naturalmente nao !II III kers por haver SIdo agre·
foi p�bl�,cado _pelo '�O ilil' Em Todas as Boas Farmácias Oi". dido a bofetadas, e.m I?l�·
CruzeIro, revIsta que!ll ' U. na estrada, pelo mdlví·
,pro_9urou pas.sar o bolo, II É um produto dos Laboratórios MINANOORA

I
duo J.oão Petri. A quei-

,bem. como. pela. extensa !li
. ,

'

.

xa fOI registada e 'aber
cadela de JornaIS de que III - Jomvtlle - Sta. Oatarma - to o competente inqué-
faz parte. liii5l'e!Ia!!!l!ii!E!i!EIIIli!IIIliiilliiil:=====" :: ki. ii!E!!!!l!!!iiliiI,js rito.

Terraplanagem
para a nova matdz

Truque fotográfico,
o dísce voador

;(epatina )/. s.
da penha, que
contem extrato
J(ep6fico con·

centrado;nor·
mllliill a8

/lInçães tio '

ligado.

TBI�UE EI TBA2UE
-

, \

"[0100011 líÍ Dolei In
'Alguém, referindo-se ao; espetáculo -de

domingo lá na Associação Rural,· disse de
bom-humor (que é o resto que nos resta) que
.cä na terra se pode afirmar que �'a gente ganha' ,

poueo, mas se diverte muito" . .. Outro também
de veia humorística, capeando o econrecído, '

parodiou Sérgio Porto a respeito do que êle,
disse após a Conferêncle do Café onde veri
ficaram que o melhor adubo para a rubiácea é
o esterco de galinha: - "Já que não podemos

.

confiar nes políticos, confiemos ao menos no

esterco -de 'galinha para salvação da pátria".
Realmente, foi de amargar a sóva que os

"Hustrfselmos" '''políticos'' (os tais que falam
da "canalha") sofreram a duras penas durante
d assembleia da Associação Rural, levando no

"cocorurc aquela fenomenal derrote de 376 con
tra UH votos. A raiva, a decepção, foi tão
grande, mas tão grande, que não coube no
saco de arro que o Rolando (o outro, da ma

delra) ganhou em aposta com ilustre dama,
pois tenro empolgou a eleição que até mulher
virou, cabo eleitoral: O Rolando, contaram, lá
foi buscar o saco de arroz ganho, pera dlstrl
bulr o conteúdo entre os que ganharam, com

êle, a aposta. (Até agora o saco de arroz não
foi enrregue.) Quanto ao outro Rolando, esse
.deve estar matutando: "Ah! como era verde o

meu vale 1" - pois lá se foi muito quietinho,
muito jururú, depois da descompostura que lhe
passou durante "o baile" o velho veterinário
que não é de intrigas: O coitado parece que
só egora percebeu que serviu de bobo-alegre para
os "tlustres políticos", êle que se considerava
"o ilustre político novo industrial rico". Bota
ram no fogo o "prestígio" do mocinho, que
lá se foi pensando que sendo "verde", a fruta
caiu de madura porque já tava bichada. Cot
tado. Liquidou-se. E o chute foi pior do que
um tijolaço do famoso Queixada, Paz às suas

ambições �"políricas" de futuro deputado con
corrente ...

,
Quanto aos "ilustres e eternos pclítlcos",

honra seja feita: muitos dos que lá estavam
ne ta. convocação, não voltaram nem cabale
ram na segunda. Parece que o editorial "ima
turidade política" cá do "Correio do Povo"
encontrou éco neles. Ainda bem. P-arabens ii
êles que se convenceram não ficar bem, o que
eSfavam fazendo. Mas o outro. aquele (que não
gosta da "canalha") vociferava que dava pena,
"carrorizando" lá com êle mesmo: ""Devem ter

gasto muita gaita para trazerem tania genle
deles pi.lra as eleições da diretoria I"� Engana-se.
Os amigos do saudoso fundador, os colonos '

deC'eqtes, neutros, vreram expQntanemente, pa·
garam a própria condução, porqüe não permi·
ririam que a Associação Rural virasse "fogo
eleitoreiro" para servir de degráu para perpétuo
e ilustríssimo candidato a depurado .. " Quem

,

gastou um bruto dinheirdo forllm os outros,
com caminhões, automóveis, caminhonetes a

buscarem "eleitores" nos quatro cantos do Mu
nicípio. Chegava-se a dizer que a própria Pre
feitura acabou com tgdo o esloque de gasolin� ...

Mas a palma, (dessas que se usam em

finados e sôbre caixão de defunto) foi dada a

si próprio, à derrota fragorosa de sua própria
gente, quando, tendo votado,' o homem, bertou '

como de costume a plenos pulmões: "Colonos:
Eu votei: Votei conscientemente :"

'

E os colonos, quielos, sabidos. olharam
o homem que foi o ,)11aior distribuidor de cha
pas (do contra,'é Cláfo� - "Vossamecê votou,
é? Pois nóis também votâmo:"

E foi aqqele traço de õ76x151 que foi de
,amargar e de deixar "amarelo" o vale antes
"tão verde"... .

,

D. ARAQUE

/Fo==========�,�
PARA'FERIDAS,
E C Z € MAS"
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N H.A S, 'ETC.

J

CO.IRA CaSPA,
QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS
.

AfECÇOES DO '

COURO CABElUDO.
rêfNICO C'ÀPllAR
PO� EXCELÊNCIA NUN,eR eXISTIU,IG,URL

Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especia_idade
,

.

da 'CKAo WETZIEl KNJ]})l[J§IilA\l .. JOll1l1lfHlie
, , -

I economisa-ae tempo e dinheiro •

I

c;,��Ä� 'tIRaé�_.
.... "�

EspEtIAtß)ADE
'. .' .. '
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