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ANO XXXVIII - ,JARAGUA DO SUL ,-' Domingo, 9 de MarQo de 1958 Sta. Catarina - N. 1.978l::::::�:���::=J

Morreu JOÃO P�KNY
.

- Arruda C.m.rgo -

Vez por outra iamos visitá-lo em Poä.
. Vivia ali, num reino encantado, as flôres do
seu jardim. Amava-as e por elas era enten
dido. Elas, as flôres, também o amavam, 'póis
se não 'o amassem tanto não se vestiriam
de tanta beleza, candura, perfume e per
plexidade, quando' tratadas por suas mãos
de artista consumado. Vendo·o ali, debruça
do sôbre os canteiros, como - um sacerdote \

no altar, lembravamos de Tagoreque dizia:
"não arranques flôres para guardá-las; eqn
tinua caminhando e as flôres alegrarão o

teu caminho". Vivendo sempre em seu jar
dim. durante anos e anos, inebriado com o

próprio labor, João Pekny aprendeu o se

gredo da vída. E aprendeu, com a filosofia
das flôres, que ao 'homem não basta prati
car o bem, mas ser bom, porque a bondade
é a grande, maravilhosa flôr que ornamenta
o coração da humanidàde.-

João Pekny, conhecido como o Pai dos
Floristas brasileiros, é o iniciador da arte'
'floral. Êle foi sempre um grande 'amigo das
flôres e das árvores. Nêste nosso Pais, em
que derrubar árvores inutilmente, se tornou
norma agrícola, nêste nosso Pais em que o

próprio govêrno não cuida dos aspectos
ornamentais das cidades, João Pekny era
uma criatura singular. Em sua Fazenda,
magníflcamente instalada no Município de
Poä, não havia lugar para intrusos. Além
de ser amigo, era o médico das flôres e das
árvores. :Ê:le conhecia os segredos da ciên
cia e da natureza. Como ninguém, sabia
como aclimatar uma planta rara ou fazer
um enxerto. E tinha aquela paciênoia bene
ditina do homem sem pre,sa Que sabe que
chegará, um día, 1\0 fió, ,€lo .seu, c_amipho.
A morte veio surpreendê-lo, E as Ilôres que
tanto amava em vida, ornamentam, agora, a
sua campa. Ali poder se-ia escrever, como

epitáfio, êste pensamento estratificado de
Paulo Bomtím: - "As flôres falam perfumes
e pensam' cõr."

'

João Pekny tinha uma lenda: Plantar
flôres é encantar a vida". Êle sabia que "má
é a terra em que não crescem flôres". E
para provar que as terras do Brasíl são bôas,
plantou flôres e árvores. O caminho da sua

vida pode ser seguido pelas flôres que
plantou. Tôda uma alameda florida, onde
gorgeiam os pássaros e onde não se per
turba o trabalho com as exígêncías mE'8-

quínhas da vida. Hoje as flôres estão' de
luto. João Pekny, seu amante e amigo mor

reu. Finou-se a sua vida. Mas as árvores e

flôres que plantou, durante tôda a sua longa
existência, estão vivas, perpetuando o seu
nome. Onde houver um canteiro, onde houver
uma árvore silenciósa, em atitude meditativa,
aí estará uma criatura que foi amada por
João Pekny, o pai dos Floristas Brasileiros!

Dêle, dizemos nêste dia: "Ninguém
viveu vida mais bela. Ninguém encantou
mais os próprios olhos! A beleza constituiu
o ponto alto de sua vida tôda ela dedicada
ao culto da beleza que é plantar flôres e

árvores...
.

(Crônica publicada no jornal "Diário, '

ao Comércio e Indústria", de S40
Paulo, e lida ao microfone da Rádio
Piratininga pelo dr.'Ne.lsonMartinês)

Dinheiro para
incrementar falso
nacionalismo

.

./

A Policia Internacio- "Interpol" que tal calula
nal (Interpol), segundo se faz parte de uma ramifi
divulgou no Rio, acaba cação do Partido· Cumu
de solicitar k Divisão de nista da União Sovietica
Policia Social do Depar- em paises da America
tamento Federal de Se· Latina. Adianta-se que o

gurança\ Pública que PCUS enviou às repúbli
localize e identifique os cas latino-americanas a

membros
-

da "Celula importancia de sessenta
Comunista YE-POUS", milhões de dolares para
que �staria inst�l9:da no I a instalação. de organis
!3rasIl, com o obJetIvo de

I
mos

. que. Incrementem
mcrementar o falso lia- o naCIOnalIsmo.
,cionalismo. Informou a

'

o 13°. Aniversório de uma vitória
Tomada de Monte Castelo. vitória de maior valor moral

\

Também Jaraguá do
Sul contribuiu com o

bravo sangue de alguns
de seus filhos, nomes

perpetuados não só na

'história da FEB como,
com, especial carinho,
nos anais de seu torrão
natal. Também os bravos

( expedicionários jara-
guàenses participaram
daquele memorável dia
de 21 de fevereiro de há
13 anos passados, num

Inverno rigoroso, con

quistando Monte Castelo
para glôeía- militar do
Brasil, com o emprego
do 1°. Regimento de In
fantaria

-

completo, auxi-,líado por um batalhão
do 110. Begímento.

Não podia, pois, aque
la data, transcorrer sem

um registo especíal que.
ora fazemos, cumpri
mente todos os valoro
sos expedicionários da
Associação de ex-Com
batentes de Jaraguá do

,-

Sul, e CUrvando-nos,
respeitosos, diante dos
soldäâos mortos em

campo de luta e cuja

.

Iniciando-se no último
Os constantes abusos

domingo encerra-se hoje
que são registados oonse- 'a Sema�a das "Santas

Missões" em nosso Mu
nicípio, durante a qual
elaborado fôra um im

pressionante programa
de solenidades, do qual
se destacou a Procissão
Solene de N. Sra. de

Imposto ' de Hendl

A 21 de fevereiro úl- Itália, II de Oastelnuovo
timo transcorreu a vitória Soprasasso, a de MontEtse
de Monte Castelo, que, e a de Fornovo di Taro.
indiscutivelmente, forma Mas a conquista deMonte
na quadra de ases das Castelo, conforme depoí
vitórias da Força Expe- mento oficial, tornou-se
dicionária Brasileira co- uma questão de honra
mo a de maior valor para a F.E.B., porque a
moral. Temos outras batalha em torno dessa

v_itórias registadas em posição alemã arrastou
campos de batalha na se por três longos e pe

nosos meses (de 24 de
novembro de 1944 a 21
de fevereiro de 1945),
sendo efetuados nêsse
período nada menos de
seis ataques, com grande
número de baixas.

Antonio Carlos Ferreira
,

....

Joio Z.pell.

memória Jaraguä do Sul os .segutnees: Sargento
reverencía num preito Bruno ScheibeI, Sargento
de saudade dos que Oswaldo Harger, Sargen
passaram às páginas to Haroldo Schneider,
escritas com sangue para Cabo Affonso Klein, Ave
glória da Pátria brasí- velino P. da Silva, Wal
leira. ter Carlos Hertel, Carlos
Partícipantes [araguà- Frederico Vasel, José

enses da Força Expedi- Ribeiro, Guilherme
oíonäría Brasileira foram Emmendoerfer, Germano

Karger, Otaellío Soares,
Rudolfo Hornburg, Alvino

( Hornburg. Arnoldo Horn
burg, Afonso Kat, Au
gusto Braatz, Jorge
Erschlug, Venancio Oar
lini, Ewaldo Schwartz,
Fídelís Stinghen, Alfredo
Béhnke, Brvíno Sell,
Bruno Boddenberg, Paulo
Ratunde, Ervino Neitzke,
Luiz Bassani, Helmuth
Utpadel, Romalino R.
Sabino, ,José de Brito,
Ervino Haack, Affonso
Borchardt, Hartwlg Bor
chardt, Alvino Milnitz.
Manoel Atanasio, Jovino
dos Reis, Agostinho Ro
cha, José L. da Silva,

Gumercindo da Silva João Foerster, Luiz Koch,
João Rodolfo Hank, Ga
briel Scheuer, Henrique
Marcos, Heinrich Hortz
mann, Angelo Vicenzi,
Conrado Horongoso, Ma
noel 'Agostinho Dias,
�leodoro Veloso, Emílio
RurtCO"'Stewert; Estefano
Maier.

Chamamos a aten
ção especial dos
nossos prezados lei
tores para os escla
recimentos oportu
nos prestado� pelo
atual Delegado de
Imp. de Renda, em

Joinville, sr. Ademar.
Franco, à reporta
gem do matut�no
"A Noticia", e os

quais, com a devida
vênia, publicamos'
em outro local desta
edição, para conhe
cimento dos inte
ressados.

"O o r r e i o do Povo"

homenageia a Associa

(ção dos Bx-Oombatentea
local, através dos seus

mortos, cujas fotos pu
blicamos,' mortos em

ação, que são: Antonio

I Carlos Ferreira, João

I
Zapella, Gumercindo da
Silva e Cabo Harry
Hadlich;

_Cabo Harry, Hadlich

Na horinha exata o

noivo disse "não I"Semana das "Santas Missões"
Nà 'cidade de Caxias,

a "decantada terra flu
minense" ,segundo se
refere os jornais cario
cas de qntem, deu-se um
dêsses raros casos, que
por sinal, também "acon
tece."

cutivamente nas salas de

projeção dos dois cinemas
da cidade, notadamente
no Cine Buhr, reclamam

enérgicas providências do
sr. Delegado de Polícia,
pois torna-se insuportá
vel assistir em companhia

-------------------..... de familiais_ a qualquer
------'------------------ exibição dada a presença

humilhante de indivíduos Idesclassificados. verda
deiros imbecis, que com

a sua algazarra, suaB in
conveniências, seus pala
vrões, suas risotas, inibem
principalmente ao mundo
feminino c o m p a r e C e r

áquelas sessões. Certos
estamos de que o sr. Izi·
ario Oopi, pela energia

que sempre soube impei
mir' ao desempenho de
suas funções em salva
guarda _dos direitos pú
blicos, tomarà as provi
dências ntlcessárias, man
dando pernoitar no xilin
dr6 os engraçadinhos, des
respeitadores de qualquer
norma de compo'Stura.

Os abusos
nos cinemas

Fátima, na terça-feira, e

a Procissão da Penítên
ela, Exame de Consciên
cia ante - ôntem, sexta
feira, também à õoite.

A fim de darem cabal
desempenho às instru-

çõe� para a, "Renovaç�o Foi assim o singularRelígtosa", a, Paröquía
I .

'

local hospedou durante caso. -
,

a semana vários sacer-"
'

.

dotes, os padres capu.
Com as respectivas

chinhos de Guritiba, testemunha�, .
apresenta.

pertencentes à Provincia ram-se ao lUIS daquela

I Paraná - Santa Catarina, ?amarca, par� casar, o

Frei Fidélis de Colombo Jovem MarcelIno Azeve

Frei Agatângelo d� do Cesar: de 21 _anoB, e
Umbaré, Frei Ivo de a

_ sen�orIta. �arla José

CapinzaJ e Frei Amadeu Slqu�lra. InIOlado o at<!,
de Capinzal. o JUIZ, na forma .da Jel,

. perguntou ao nOIvo se

As "Santas Missões" casava com a moça por
terão seu solene encer- sua livre e espontânea
ramento hoje, com o vontade, fiJem hesitar.
seguinte proflrama final: Marcelino Azevedo res

às 10 horas ..,_ Missa pondeu : Não!
solene com Sermão e

Profissão de Fé Católica Em vista dissó o ma-

Procissão com o gistrado declarou ao ra

Santo Cruzeiro e Sermão. paz: "Então" retire-se".
Às 2 horas da tarde: E, ele, rápidamente, saiu

Consagração do povo ao da Circunscrição_ Oivil.
Imaculado Coração de deixando a noiva e as

Maria. Sermão. Procissão testemunhas abatatadas,
de despedida.

-

'Sem a menor compaixão.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BILHETE
.

' «" _/ ... SOCIAIS, Com o mês de março, leitora amiga, terminam as férias estudan-
tis; os alunes retornam às escolas e as ruas da cidade adquirem o aspeto
festivo dos escolares de ambos os sexos. Semana passada assistimos as ê:::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::==:::=:
cenas tão familiais dos pais que se despedem dos Illhos internados no

Ginásio local; cenas onde afluem lágrimas, transbordam conselhos pater
nais, recomendações maternas-para quem fica, durante um ano, longe dos
cuidados do lar para passar aos cuidados dos mestres. �

E' em oportunidade que. tais onde nos convencemos do renome

que goza pelo Estado a fóra o nosso querido ,Ginásio "São Luiz", o estabe
,
lecimento de ensino que tão alto eleva o nome de nossa terra além divisas

<, estadoaís. E' aquele majestoso edifício que está abrigando növamente uma

_ centena e mais de estudantes, os homens de amanhã, estudantes vindos de
todo o Estado, do Rio, de Porto Alegre, de São Paulo, Curitiba e Belo
Horizonte. Bastaría só 'esta afirmativa para robustecimento do nosso Ginásio.

E, junto aos

es tu dan t.e s que vêm,
alguns já conhecidos,
novatos outros, vimos
também os . novos meso

tres-maristas deséerem
"na Estação Ferroviária
e na Rodoviária, isolados
ou em grupos, a pé ou

de trolle, acompanhados
de malas e bagagens,
cobertas de pó, em de-'
manda do Ginásio "São
Luiz", onde Irão minis
trar aos alunes os seus
conhecimentos de magis
tério.

E, dentro de
mais alguns días, lotada
a m a t r I e u l a gtnasíal, .

,

_

ouviremos, como-sempre, numa sinfonia salutar, os brados esportivos dos
ginasianos internos por sôbre o muro da avenida Marechal Deodoro em

suas confortáveis praças de esportos, veremos novamente, durante o' ano

todo, os estudantes externos em seus uniformes caquis, pastas sob os braços,
.enchendo as ruas centrais com a alegria 'v i tal de . sua 'exuberante
juventude que é a fonte da vida dos moços e de saudade dos velhos.
Sejam bemvindos, estudantes do 'Ginásio São Luiz.

I
'

Aniversários ·1

"

- O sr. Fidelis Baratte,
nesta cidade.

- A senhorita Ivete
Stulzer, filha do sr. Clau
dio Stulzer, em São Fran
císco do Sul.
DIA 12

ros amigos uma suculenta Dia 21 de fevereiro
costelada, inclusive chi- Guido Otávio Bortolini,
marão e cerveja, e lá filho de Alberto Bortollní

'

estaremos para Ievar-lhe e de Verginia Bortolíní,
"in peto" os nossos ate- em Itapocuzínho.
tuosos obraços. D' 03 d f

.

,._; la &. e
.

evereIrO

Sr. FranciscoModrock Gilberto Paulo Horst, fi-
lho de Ewaldo Horst e

, A crônica social regís- de Erica Reif Horst.nesta
tará no próximo dia 14 a cidade.
passagem, do aniversário. .

do acatado índustríal, sr.
- .DIa 24 de fe-yerelr_o ,

Francisco Modrock, ve- JandIrt� Junkes, fIlha de

reador da Câmara Muni. Mod.estlDo Junkes e .de

oípal onde ocupa com Marla.Gasda Junkes, em
dignidade o cargo de 20. FranCISCO de Paula.
secretário da Mêsa do - Dia 25 de fevereiro

Heinrich Borchardt,.filho
de Bruno Boreharnt e de
Hildegard Dallmann Bor>
chardt, em Rio Cêrro.

- Dia 26 de fevereiro
Josíane Lesmann, filha
de Roberto Lessmann e

de Wªltraut Miers Les
smann, nesta cidade.

FAZ ANOS HOJE:
- A sra. Olga Andre

atta, esposa do SJ!. Vir
gilio Andreatta nesta cí-
dade.

'

FAZEM ANOS AMANHÃ:
- A sra. Paulína Mor

bis, esposa do sr. Fran
cisco Morbis, em Ribei
rão Molha.
- Osr.RobertoFuncke,

em Estrada Nova.

DIA 11

Tia ANOELINA:

- A seuhoríta Doris
Bona, filha do sr. Hilário

./ Bona, nesta cidade.
- A sra. Nísía Rubini,

,

esposa do sr. Faustino
Rubini, em Curitiba.
- A senhorita Irmgard

Bleich, em Corupa.
- A srta. Hilda Pradí,

filha do sa. Eugênio Pradi,
em Itapocuzinho.

,

- O sr.HelmuthNeitzel.

DIA 13

Falecimentos

- Dia 27 de fevereiro
passado José Wilhelm
Kalla, com 77 anos de
idade, natural da Alema
nha, nesta cidade.
- Dia 1. -do cerreute

André Weinfurter, com
55 anos de idade, casado
com a sra. 'fereza Was
selonskí Weinfurter, em
Vila Nova.

/

. Legislativo. Por motivo

'I
- " - A sra, Ana BleIch, dessa festiva data, o sr.

ORACAO PELA ARVORE em Corupá.
.

'.
. Modrock, amigo e assí-

,

.

",-
'

,.,' ,

- A sra. ZélIa Sehmídt nante do "Correio do
!!:'=====�== - CONSTANCIO C. VIGIL - Haffermann, esposa 40 Povo", vai receber con-
Exaltaria notávelmente passagem de canhões e dos homens, lhes dá tudo

sr, Norbe�to Hafferman�, dignamente os cumpri- Sra. The:reza N.Piccol;;
a cultura da América uma amparam o perseguido. quanto pOMlui.,

Iannacêuüco nesta CI- mentos que lhe i-rão apre-
dade.

..

' sentar seus numer�os José Piccoli
legislação protetora da Quando julgares um Recebe cada visita como

::-. O sr. Ro�rlgo Níeol- amigos, preparando-lhesárvore. homem, diminui-lhe a uma carícia, e cada gôta IUZZI, nesta CIdade. uma apetitosa ehurrasea- Causou geral conster-
,A árvore purifica e pena em relação ao dágua como um tesouro.

d f nação os falectmentoe
f d

.-, ,

d á CÓ
.

do Uní é tôd DIA 14 a artamente regada a
ecun a, nao 80 o ar e a numero e rvore que pia o mverso, o a

chope. quasi simultâneos da
terra como nosso cora- tenha plantado. Vale mais serenidade, beleza e har- - O sr. José Pasqua- veneranda senhora da,
çäo tambem. Apóstolo sí- plantar árvore que está- monia. Sábia que ensina Uni, em Joinville. Thereza Nicotini PiccoU
Iencíoso, préga-nos o bem tuas, que não crescem, em silêncio, santa que DIA 15 Casamentos e de seu marido sr. José
prodigalizando-o a tudo nem alimentam nem abrí- com cada mão pede ao Piccoli, residentes' em
,quanto se lhe aproxima. garn, como as árvores.' céu a bemaventurança - O sr. Germano AI- 'I'rês ,RI·OS.

á 1 h 'lf BI Lino Baratte com aBasta olh . a, para sen- Defendâmos a ärvore l para todos; artezã e ar- t o ,-em umenau.
setà. Tereza Benkennort.tir sua doçura r basta Amar a árvore é com- tista que trabalha dia e - O sr. Henrique Ba- Além de 17 netos e' 1

toeä-la, para sentir sua preender a vida. Saiu de noite para converte-se gatolli, em Rio Negrinho. bis-neto, o extinto casal
paz: Ela está sempre nos debaixo da terra para ela mesmo numa oração Nascimentós deixa os seguintes filhos:
aconselhando. contemplar o sol, e com- que ascende ao céu! Srta. Adalzira Piazera Alzira Píccolí, casada

Os malfeitores tremem padecida dos pássaros, Ensinemos todos a de- T dí 14 com Cipriano, Poleza;
ao ouví la de noíte, com'o brí b f d

.

ranscorr� '�a !l - Día 12 de fevereiro Germano" casado coma rIU os raços para pro. en erem a propagarem data natalícia da gentil
se murmurasse. Tremem A

.

, .. . Ingo Gaedke, filho de Híldegard Freíbtegê-Ios, e cdmpadecida a árvore. senhorIta Aelalzlra Plaze reI erger;
porque não ouvem o que, . .

.

Walter Gaedke e de Erna Alberto,casado comOtilia
diz, e temem ameaças

-- ra, aUa func�onáru� da Ruechert Gaedeke, em Watzko; Hbrminio, casa-
h '" Empres,ul, e flgura� des- Itapocuzinho. d H'lcomo as do omem.::se

t;]
ser transmitido "ipso fac- tacada dos círculos so·

o com 1 degard Wiertz;
entendessem, s e r i a m CrOnica Literá te)" á quem quer" que se. eiais e feminis nesta - Dia 16 de fevereiro Oscar, casado com Maria
bons!

L E
ja. �stes ensiname�t?s cidade. Ivanir Terezinha Ohiodi- dos Santos; Cezarina,

A harmonia e a bon- penetram no escrIDlO ni, filha de Luiz Chiodini casada com Batista Aral-

dade fluem de cada uma
de nossa alma.: e só com Snr. Jorge Er�ching e de Gertrude Chiodini, di; Hilário, casado com

--

o tempo s""ra-o posto em f em Jaraguá-Esquerdo. Elza Pes,sato e Silvio Pic-
de suas foAlhas' como de ....

,

'

, Na próxima sext,a eira
, Como é agradáv.el prática, na medida das coli, casado com Luiza

um livro santo. O ombú í t festejará mais um aniver- - Dia 18 de fevereiro Bannttas. '

é a historia da velha pá- para o nosso esp rI o necessidades indivi- sário o destinto cidadão, Rosemary Voigt,' filha'de '

tria, e a palmeira, 'a do poder, sempre que pos- duais ou coletivas. nosso particular amigo, Rudi Voigt e de ,Elvira Ambos os ßepultamen-
'indio. Além de fiióso.fo �írel, ler algo que n,?s

-

Os leitores poderão sr� Jorge Ersching, con: Buerger Voigt, nesta ci., tos, realizados subse
historiador e poeta, a 'ár� ��z��es:�é ����2uoe qn�� pentsar .

que estasl des- ceituado alfaiate em nOB· dade-. quentemente, tiveram
vore é_ profeta, Contai as '. ,pr� enClOsas pa avras sa praça e veterano es- , - Dia 19 de fevereiro 'grande acompanhamento

d
- não nos IDteresse?! selam uma forma de t' t d f' t b 1 Ad I' K h f'lh d AI d fárvores e uma naçao el Le'ndo ap'rendemos e d por IS a o nosso u e o. o 1 OSC ,1 o' e, ex os que oram tributar

I
. .

N d propagan a para a ven-IO t' d
. '. K h d G t d derelS o seu porVIr. a a naturalmente ficamos d d I' 'M é

es I�a o aOlversarI osc e e er ru es ao veneran o e estimado
de grande há a esperar A

.

a e. Ivros. as não ante val oferecernaquela Tribes Kosch, em Rio da casal suas derradeiras
dos países sem abundân-

senhores deste ou da· IstO. FIquem descansados ocasião aos seus inúme- Luz homenagens, às eruais se'
.

d à quele assunto, o que nos que não sou escritor assocI'OU a CaAmara' Mu-Cla e rvores. '

enseja discuti lo, aqui ou editor ou mesmo vende�
Felizes, fortes e triun-

acolá. Um renomado es dedor de livros Sou sin,
-

Fôlhas Sêcas nicipal.

fadores são os povos que
critor com seus· t�aba� plesmenté um a'dmirãdor Snr. Pietre Piccoli'

g
.

d' á
lhos consubstanCIados da literatura rendendo TôJas manha-s, no meu' bosque j'ocunJo,sur em em melO as r-
em coleções" de' linos minhas hom�Iiagens a

Uv

"

vores, e gozam da cario sob as ram"Jas Je um ClJrvalho "ntigo,
cia de sua sôDíbra e da

um verso, um poema, todos quantos colaboram cuja 1"lhagem Forma Joce abrigo,
,

um hom jornal, tudo com seus trabalhos no
'

'

terapêutica de seu fruto. emfill!. que consti�ui �sta campo Jiterário.
reFlito calmante sôbre o munJo.

Sab�is donde �m, senão maraVIlha da huma Ida Aca/entaJo nesse 'ambiente ami."o,
de de ,seus bosques, esta . � -

Oxalá tivesse a ventura '"

de que é transmItIr o / co'um oceano Je iJéias eu me� inundo •.•
fragância VIrginal da ' de poder escrever, algu-saber dos 'seculos atra

'

E tuJo o que p.rce�o lá no FunJo
América, que com frui- ,- Qla, coisa que pudesse se '

vés da escrIta Estas ti'
. _' drscrever nestes versos na.-o consigo! .

ção o. mundo aspiJ;.a? .'.
. tra U.Zll' em um aprovel-leIturas IDtegram.se em tamento conípleto aos Filo-;oFanJo, vejo na paisagem

Ai da América se seus nossa lembrança e c.omo meus semelhantes. Não a Fiel comparação, " pura imagem, '

bosques desaparecerem! t�l fo�mam um patrIID'O- obstante, . considero me o co/oriJo Jessa reflexão! ...
Nêles está o segrêdo de DIO. lDque�ran�ável .

e, já satisfeito em poder,
sua vitalidade exuberan- malS que I�SO IDegoCIá- vez por outra, ler e
te; nêles nasce o' sôpro vel: a. cultura. aprender com os quesoberano que nos impele AquIlo que se ap!ende escrevem e sabem mais
para o porvir. As árvores l�ndo �u,rante .

a vICIa .e do que eu.
impedem as cargas de que haJa, serVIdo de 11-
cavalaria, dificultam a ção, dificilmente poderá Prol. Francisco de Lucca leiD

...

, ,

Darci Ferkrüssen de Melo

Com a avançadaidade
de 813 anos, faleceu no
dia 4, em Barra do Rio
Cêrro, o estimado ancião,
sr. Piedre Piccoli, natu·
ral da Italia, e casado
com a sra. dna. Maria
'Piazera, da tadicional
familia do mesmb nome
em nossa terra.

SUd sepultamento rea
lizou se' no Cemitério da
Barra do Rio 'OêrrQ cem
enorme acompanhamen
to, enlutanda tôda família
Piazera, nome tradicio-,
nal de Jaraguá do Sul.

As almas JUSTAS ,sio tôda BELEZA"
e as almas TR/�TfS sio'A tenho' certeza,
tal como "5 FOLHAS SECAS pelo chio!

Jaraguá do Sul, 8/3/1968.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO

M·un·l·cl·P·aI uiuu uuu8SSBSSlnl�O 1
Sessão de 4:3/68. Luiz nesta cidade, suge- referida Comissão, snr. Simultâneamente com
"Preaídêncíe, João Lü- rindo fosse oficiado à Fidelis Wolf, expondo a o livro concluido a

cío da Costa; Secretarla, chefia da Rêde V.P.S.C. cautela dos trabalhos respeito de seu pai, daAugusto Sylvio Prodoehl para abatimento de pre- realizados, assistidos por sra. Alzira do Amaral
e Francisco Mocrock. ços: tendo sido secunda- vários vereadores, no Peixoto, no qual o foca
Presença: vereadores do, em nome da bancada intuito exclusivo de se liza na intimidade e como
srs. Fidelis Wolf, Mário dó PSD, pelo sr. Durval fazer Q concessão de homem público, segundoNicolini, João José Ber- Marcalto' e também pelo Bolsas com justiça e ab- diz o poeta Augustotoll, José Pasqualini, Dur- sr. José Pasqualini, em soluta imparcialidade, no Frederico Schmidt, está
val Marcatto e Erich nome' do distrito de coa que foi secundado pelo tomando fôros de sen
Batista. rupá. O vereador sr. Au- sr. Pasqualíní, reconhe- sacionalismo idêntico
Requerimentos: ,O gusto Sylvio Prodoehl cendo o escrupulo c�m livro, mas de conteúdo

vereador sr, Mário Nico- alvitrou. fôsse o oficio que se houve a referida
lini requereu e obteve transformado em memo Comissão. O resp. pare
um voto de pezar con- rial, dêle sé dando co- cer foi aprovado por
signado nos trabalhos nhecimento ae Executivo unanim.idade.. _. .

pelo Ialeeímento da sra. para corraborar o em-
.

Próxima sessao : dia
, da. Thereza Nicolini Píc- penho desta Casa em 11 do corrênte. Ordem
coli e José Piccoli; re- beneficio dos estudantes do Dia: Trabalho das
querimento do mesmo, em trânsito, sugestão es- Comissões Técnicas.

, solicitando construção de ta aprovada por unanl-
• _

um boeiro na Estrada midade.
Geral de Itapocuzinho, Ordem do Dia: apro
entre as propriedades de vado em õa. e última
Augusto Tomelim e Pau- discussão o projéto-Ieí
lo Leoni. Requerimento que isenta de impostos
do vereador, sr. Augusto os automóveis particu-
Sylvio Prodoehl, pedindo lares dos sacerdotes da

Noticias
d� Execu�i,:o um.a r�l�- Paróquia S�o Sebastião

da Cidade do Vaticano
ça� nommal e díscrímí- e d.a Comumdade Evan-

informam, que o Papanatíva das �olsas Esco- g�lIca L�tlrerana desta
Pio XII suspendeu nalares c6nce�Idas em 1957. cidade.. LIJO o pa�ecer segunda-Ielra última osNo Expedíente usou da da Camlssa� de Flnan-
festejos mareados' patapa!avra o vere�d�r sr. ças a respeito das Bol-
doze do corrente, comeJoão José Bertolí, dISCO�- sas Escolares, e� nüme-
morativos do aniversário

rend.o sobre ? encare�I- ro �e 63, concedídas pa- de sua ascenção ao Tro
memo das VIagens díá- ra.este ano. F�lou a res-

no Papal em vista "dorias dos estudantes de peito, com sucíntas por- ,
.

Retorcida ao Ginásio São menores, o Presidente da

Câmara

Constrangimento
para a IgreJa Católica
na Itália

diferente, anunciado pelo
escritor Augusto Lima
Junior, de Belo Hori
zonte. «Esperem um ano

até que sáia meu livro I
e verão que Getulio foi
assassinado» � declarou
recentemente à imprensa
min-eira e caríõca. E
acrescentou textualmen
te: - «Quem matou
Getulio não me interessa,'
porque não sou delegado
de Poltela. mas sim,
historiador». E, bastante
'aborrecido diante da
sensação que suas de
clarações' provocaram,
concluiu: «Getulio está
de pé na história do
Brasil e não fugiu pela
porta do suicídio».

Merecida Aposentadoria
Soubemos haver sido

aposentado, após 39
anos de leais serviços
prestados à Rede Viação
Paraná - SantaCatarina,
o estimado cidadão, sr.
Tarcíclo de Oliveira
Motta, servindo há lon
gos 'anos na Estação
Ferroviária desta cidade.

Pessôa destacada e

de inúmeras relações
de amizade em nossos

círculos sociais,' ele-
-mento de prestígio no

seio poltneo 'onde for-
ma na União Democré- P p' XII
tica Nacional, I o sr. .

"pa 10

Tarcícío Motta, foi alvo estado de tristesa e gran
dos cumprimentos por 'de constrangimento cNa-

motivo daquele 'justo áto que o recompensa ·com a do para a Igreja na Itá
sua merecida aposentadoria. «Correio do. Povo» lia." Segundo altas fontes
associa-se a essas manifestações, enviando ao pre- do Vaticano, essas pala-
�ado amigo as suas. saudações. ..

� I vras s!, referem.á .
con-

,

,

-

denaçao do bISpO de
Prato, Monsenhor Pietro
Fiordelli,
pelo crime de difamação
pública, qualificando de
concubinos e pecadores
públicos um casal itali
ano unido sómente pelo
matrimônio civil. '-

'ALUGA-SE
Ampla e ooníor

tável residência,
com garagem.
-

Tratar com Goseb
.Irmãos.

.-:::::::::::::::::::::::::::õ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�,ii
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II IranSDÓrles _Híreos Colarinense S. ß.
, ii

�"��""HiW" i5
TAC

.

IIti ri!! IIii Agente local: SÉRGIO THOMSEN II!! - Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" li'
_"'WIIM��. II Rua Mal. Deodoro da Fonseca !!

ii (enfrente à Prefeitura Municipal) H
li li
II �

II Aceita encomendas e cargas para qualquer ii.I!I!I.!!!!I�
11.11 localidade do país, com fréte pago e a pagar 1111.'

J(epatlna )/. S.
1

e reembolso.
II

c/a penha, que !I Vende passagens aéreas ,da TAC e Cruzeiro ncontem extrato ii do Sul, à vista e crediário, para qualquer II
J(epáflco colt- II localidade do país. II

ii d'!1. ceiffraao"nor", II ATENDE à venda e passagens aereas ao
;.

, mtill�'d l!8 li exterior, pela Scandinavian _ Ibéria ._ Swissair. IjII �I ,gn-;,;:::. l=:�=,====:==::J

Corupá, (Do corres. S.
S. M.) - Faleceu em São
Bento-do Sul no último
domingo, a estimada se

nhora da. Frieda Blunk,
progenitora do Intenden
te Distrital ,de Corupá.

A extin ta exer

ceu, durante mais de 20
anos as funções de Agen
te do Correio local. Assis
tiram os funerais, em São
Bento do Sul, ossrs. Willy
Germano Gessner, Walter
Kuehr e Aquiles Santana,

onde a prantea
da falecida foi sepultada
cóm enorme acompanha
mento. À família enlutada,
iía pessôa do s['. Blunk,
de Corupá, apresentamos,
embora tardiamente as

nossas condolências. • 1111 ..

'o Gr·upo Teatral
Merece registo a inicia- teatral, sobre o qua) da�

tiva de. um pujilo de jo. remos oportunamenle de
vens, de ambos os sexos talhadas informações. Me
que, reunindo·se em gru' rece destaque, à parte, a

----------

pos, se dicidir.am cultiva. jovem dupla caipira formã- f'aleel'manto da. rem as artes teatrais em da por Tininho e Fredinho,
nossa' terra. Conquanto cujas atuações vêm pro;.
modéstos, esse eupreen- gredindo ràpidamente. Os Sra .. -f.rl·ada Blunkdimento não pode 'deixar demais componentes do

_

dé, merecer os aplausos Grupo Teatral são os

e o apôio de todo o povo seguintes: Recílvia Nico
jaragpàense, numa prova luzzi, Ines Nicoluzzi; Os
eloquente de seu_s filhos mar Picolli, Altino Lenzi,
que amam as artes e re- Harri Koch, Elptdio Cam�
solvem cultivá-Ias apesar pregher, Armando Nagel,
de . todos os percalços, O to k a r R; Freiberger,
insuficiencias de meio e Ademar Grimm, V i I d e
de recurso. Lenzi, Valdemar Grimm,
Ainda recentemente o Alfredo Fagundes, Hercilio

Grupo. Teatral que se Vaillaíti, Alfredo Fodi,
apresentou sob o nome Os ó r i o JOSé Schreiner,
de Cia. Teatral Agua Verde, Altério Lenzi, Yólanda
realizou vários espetáculos Fagundes.
,quer na cidade como no

interior� obtendo êxito É diretor artístico o

absoluto diante da apre· conceituado amador-tea
_ciável assistência que trai snr. João Budal da
afluiu .aos salões para Silva, assistido porOsório
deliciar-se com a arte José Schreiner e Altério
teatral. Para o Dia 1°. de Lenzi. Ao jovem Grupo
Màio - Dia do Trabéf� Teatral os nossos para

. Ihadór - está sendo ela� bens com votos de futuros
bor.ado intenso festival e maiores triunfos.

;

t

,

De luto. a FamiliaPíccelt
Causou grande consternação entre a po

pulação amiga a notícia do passamento de
três membros da Família Piccoli dentro de 5
dias. '

Aos 27/2/58 descansou na paz do Sen
ilor THEREZA NICOLINI PlCCOLI, dileta
esposa do Sr. JOSÉ PIGCOLI, lavrador re

",

sidente em Três Rios, o qual seguia no ca

minho da eternidade três dias após. Ela, nas
cida a 10/2/1883 e êle, aos 2�/3/1878.

Ap6s 56 anos de abençoado consórcio,
deixaram na orfandade numerosa prole: Ger
mano, Alzira, Alberto, Ermínio, Camilo, (ta
leeido), Oscar, éesarina, Otília, (falecida],
Hilário, Sílvio. Deixaram ainda 24 netos e
2 bisnetos.

.

Partindo legaram à posteridade um la
mínoso exemplo de simplicidade, trabalho e

religiosidade.
Seus despojos foram inhumados no oe

. miterio da Barra do Rio Oerro.
--::-x--

Na manhã de 4 do corrente, às 7 horas,
ap6s longa e her6ica agonia, confortado com

os socorros da Igreja e assistido pela espo
sa e filhos, entregou sua bela alma a Deus,
PEDRO BERNANDiNO PICCOLI, um dos
-píonetros da colonização em 'Rio Cerro.

Filho de Giobbe Piccoli e Francisca Vol
tolini, nasceu aO.8 19/5/1875 em Trento (Italía),
donde emigrou para o Brasil com quase um
ano de 'idade, residindo primeiramente em

Blumenau e mais tarde domieiliou-sa em Ja-
ragus do Sul.

.

Deus abanççu-Ihe o enlace ma.trimonial
com Maria Piàzera Piccoli fazendo-lhes nas

cer 12 filhos: Ricardo, Virgínia, Ema, Adria�
no, Querino, Albano, Otávio, _

Julio, Daniel,
Olga, Ernesto e Ana. Subiu a 45 o numero

de seus netos, tendo o mais velho abraçado
o sacerdócio: P. Raulino H. Busarello. scj.
Deixou ainda 20 bisnetos..

Faltando ainda 22 dias para celebrar suas
.

Bodas de diamimte (60), chamou-o Deus para a

bodas eternas. Por sua simplicidade � mo

déstia grangeou muita estima entre os seus
conterrâneos, o que foi comprovado �elo nu

meroso séquito que o' acampanhou a sua ul-
tima morada.

'

A, Família agradece sensibilizada a todas
as demonstrações de condolencias, bem Como
a caridosa. colaboração de pessoas amigas
durante o doloroso franse.

Externa .eue
.

profunda gratidão ao R. P.
Aloísio Boeing, sei, zeloso capelão da Berra
do Rio Cerro, pelas atenções .e devotamento
que lhe, demonstrou na longa enferrnldade,

Fica muito reconhecida ao Dr. Fernando'
Springmann pela dedicação e . socorros- pres
tados ao' moribundo.

A Família tem a grata satislação de. co
municar que fará celebrar Missa de . 7° Dia
pelo descanso eterno de seu pai e avô, na

capela de Rio Cerro dia 10, às 6,30 horas,
para a qual convida os parentes e dmigos.

P. R.·

A Família do saudoso

agradece sensibilizada a todos que a confortaram no

doloroso transe por que passou com o falecimento do querido
extinto, bem como aos que enviaram cartões ou telegramas, t�ste
munhando I>or êste meio suas homenagens ao pranteado e mes

quec1vel morto.

-

JOAO PEKNY

São ·Paulo, Fevereiro de 1958.
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
- -

Mitarbeit

Zum Schutz Eurer Laendereien, zur Er-

Imposto de Reoda halfung und Gedeihen des .Bodens: . pfldnzt .

und- pflegt Baeume! Der Baum ist ein Schutz
und ein Waechter der Erde! Die immer staer-

Ueber diese wichtige ker werdende Trockenheit im Lande ist Folge
Angelenheil der Einkom- des Raubbaues der sich biller raecht. Pflanzt ...lj==:::==:"':=:::==::::::::::=:::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::-':::::=�:::\.1..•••
me-Steuer, verweisen wir Baeume und denkt an die Zukunft! � liili,' PETROBR·AS ··Ii.·!,,-unsere Leser auf die im

portugiesischen Teil ver-
----------------------II. II

oeffemlichte Bekanntma- ii
-

PETROLEO BRASILEIRO S. A. Ii
chung. II Sdbserf"ãO' Ptlbllea de A�ões Prefereneiais li .

.

, III, O Banco ii
II I'

II Industria e Comercio de Santa II
fi Oatarina S/A., "INCO" ii
ii Ei
I' sito á rua CeI. Emilio C, Jourdan, 115, nesta I'

'I' cidade, onde os interessados serão etendidos ,iiI das 9 as 12 horas, está autorizado a aceitar,· .

i! aié 3 de agõsto do corrente ano, a subscri- II
II ção. de ações preferenciais nominativas da II
II Petr6leo Brasileiro S/A. - PETROBRÁS. II
II O valor d-as ações subscritas poderá ',',
11 ser realizado em Obrigações da Emprêsa II
II ou em dinheiro. / II

!t Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1958. II
......... q..:il=:::::-.::::::::======!::::::::==::::::····::::::::::=:::=:==:::::::::::i:

Kostenlose
Sakramente Wir werd�n darauf euf

merksam gemacht dass
die Tabletten

. "Eufio"
der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

BRIEF

KR�HWINKEL.ECKE I,Munizipalkammer
Mil Anwesenheit der dieses Gesuch in Namen

Kammerraete, die Herren seiner Partei und ebenso Wir erhielten und ver- genheír auf die in der
João Lucio da Costa, Fi- Herr Pasqualini im Namen oeffentlichen folgende Mit- "Brastl-Posr" und durch

---

dells Wolf, Augusto Sylvio des Distriktes von Corupä, arbelt eines Lesers: den "Correio do Povo" Lieber Gottlleb, _ lieb, das Leben muesste

Prodoehl, Francisco Mo- worauf Kammerrät, Herr
... Erstens moechre ich wiedergegebene Notiz der Gleich zum anfangen- doch anders sein, wenn

_ drock, Mario Nlcollnl, João Prodoehl vorschlug das Sie begluechwuenschen Frucht-Ernte in Rio Gran- wusst du verzeihn das ich auf der Weide ein Ochse
José Bertoli, Durval Mar- beebslchrtgte Schreiben in dass unser alter "Correio de do Sul, deren verschie- nicht so gut deutsch schrei- boese wird so hau ihh mit
catto und Erich Batista ein Memoelal zu verfassen, do Povo" einen wesentll- denartigen Fruchtbaeume ben kann wie du, ich habe den Knueppel .zwischen
versammelte sich, wie in welchem die Angele- ehen Aufschwung in sei- Millionen und Millionen nur ein paar Jahre ôchúle die Hoerner oder eine
ueblích die Munizipal- genheit sachlicher und nem redaktorlellen Teil Profit dem Pflanzer elnge- in die Roça gehabt, aber ôchlange .haue ich den
kammer. gruendlicher zur Kenntnis erhielt und freue mich dass bracht heben. ferner wae will mich trotzdem mit die K o p f kaputt. Aber der
Kammerrat, Herr Nico- der zustaendigen Stellen die S�hrjftleitung jetzt die re es interessant wem, der Feder rumquaelen um del- Mensch ist doch kein

lini reichte zwei Gesuche eroertert werden koenne Leserschaft zur Mitarbeit deutschstaemmige Land- nen Brief zu antworten. Ochse oder keine ôchlan
ein : eins mit Beileidsbe- rnlt gleichzeitiger Mittei- auffordert. Obwoh Iich des mann einmal sein Augen- Ich fange gleich an mit ge. Darum, liber Freund

zeugung der Kammer zum lung an den Praefekten. Schreibens unkundig bin, merk auf den italienisch deinem Namen und was Gottlieb, musst du nicht
Todesfall der Frau Thereze muss ich Ihnen sofort abstaemrr:igen Landmann du geschrieben hast, du boese sein, dein Brief her
Nicolini Pícoll und ihres Zur Tagesordnung wur- meine ôufrledenhelt aus- werfen wuerde, .der in die- heísst doch "Gottlieb" und mich garnicht gefallen.
Gatten Herrn José Picoli; de in 3 ter. .u letzter Dis druecken dass auch im ser Hinsicht weit voraus schreibst mir da so aller- Die Emma sagte auch das
das andere zwecks Anlage kusslon der Gesetzentwurf deutsche� Texte dieser ist und umsichtiger han- hand boshafte Geschichten du schon so bist wie sovíe

einer Br.ueke ueber dem an�e�ommen,. der Steuer- Zeitung. die Landbevoel- delt.
.

Die Regierung tut was da passiert in die le in die Stadt die wegen

Bac� ZWIschen den Leen- fre.lhell fuer dl� A.utos der kerung im allgemeinen I
wohl ihr bestes damit die Stadt. Weisst du, liber sovtele neue Sachen nicht

der�len von Augusto To. Prte.ster der hleslgen k�- aufgefordert wirdt, fuer die Landwirtschaft progressiv Freund Gonlteb, ich bin mehr an unsren Herrgott
�ellO und Paulo Leonl, thohschen �nd eVdn�eh- Pflege unserer Baeume steigt. Doch wenn der streng Gollglauhig, und I glauben und meinen viel

I� der Strasse 2!U Itapocu- sehen Gemeinden vorsteht, Sorge zu tragen. Als al- Ladwirt und ehemaliger da denke ich mich das du Geld ist der Himmel. Nein,
zlnho. welches Gesetzt von den, ter Landwirt koennte ich Kolonist sich nicht ums- doch wenigstens deinen nein, ich verstehe wenn

Kammerrat, Herr Pro- Kammerraeren, dle I:Ierr.e� den Lesern vieles anschau- teilt, aus den grossvaeter- N_ame� ehren sollst den du auf diese schlechten
doehl ersuchte den Prae- Prodoehl und Ntcolinl lieh machen welches Ver- lichen Spuren endlich he- dir dem Papa und Mama Leute schimpfst, die sich
Iekten um einen n�mentli- eingereicht wurde. Verlesen brechen du:ch den Raub- raussteigt und sich nicht �e��ben .hat. Wer "Gott- ihren Weg nach die Hoelle
chen Auszug aller Im Jahre wurde ferner das Gutach- bau verursacht wird Baeu- modern und fachmaennisch Ite� hetsst muss doch machen. Ich schimpfe
1957. bezahlten Schul--=,ti I

ten d�r Finanz-�omi.ssion me grundlos u�gelegt umstellt, so ist es weiter- be�onders.. lieb sein zu manchmal auch mit meine

pendlen, Im Expedient angeslcht� .

der 10 dlesem werden, keiner Neupflen- hin nicht verwunderlich semel1_1 Nachsle.n das.st�ht Emma wenn sie soviel

sprac� Kammerrar. He�r Ja�r zu.bllllgenden Schul zung gedacht wird, was wenn die hiesige Landwirt- doch 10 eure BIbel �Ie Ihr ""asser in die Milch tut

Bertoh, un.d er�u.c�te die Stlpend!en, welche Ange- der Baumschlag Iuer das schaft stets die gleiche �roles'a�ten doc� Immer und dann verkauft. Mit

K.amme.r Sich offl�lel� an legenhelr Kam�errat, Herr Land, zu der Erhaltung bleiben sollte, wenn sie liest. DIe Welf ISt doch den Heini habe ich. auch
die Leitung der hleslgen Wolf ausfuehrhch darlegte des Bodens bedeutet! Die nicht einem monotonen schon so voller Bosheí- schimpfen mueesen weil

Eisenbahngese.llsch�t _ z� und m�n ersehe.n �onnte Trockenheit ist meines Ende entgegen gehen 5011. !igkeif das �an am I��sten er immer an die Gewichte
wenden um eme Verbillt- dass die Kommtsslon 63 Erachtens weiter nichts Es waere interessant wenn Im Urwald ZIehen möchte, bei der Wage beim Kaufen
gung der Fahrten �er Stipendien �usagte �nd 16 (und dârlnn sind sich alle die Schriftleitung fuer die- und

.

warum da. s?viel klaut und die Kolonisten
. ôtudenten �us. RetorcIda ablehn!�.. Dle Arbeit der Fachmaenner einig) als ee, uns sehr interessieren- staenkern, wo da ern Jeder um die Ohren haut. Also,
nach dem hlesígen Gym- Kommleeion wurde von Konsequenz der ôuende den Probleme eine Spelte' von den a ri d e F e n nur Iiber Freund Gonlteb, ich

nasi�m zu erlangen, welche Herrn Pasqu�lini beson- die gegen _ die Natur, ge- in der "Deutschen Beila-, s�hlechtes spricht als wenn freue mir auf deinen

taeghch� -=,pesen sehr �ers ,,:egen seiner Gruend- gen den Baum seit Jahr- ge" zur Verfuegung srel- DIcht gute Menschen leben naechsten Brief der hof
ansehnlich 8.md und schwer hchkelt gelobt: Das Gu- zehnten getrieben wird. len wuerde, und somit od.er doch der Mensch gut fentlich vieles Neues er·

auf va.eterhche Taschen ta�ht�n der Fm�llz:Ko�- Anderseits ist es sehr zu Anregung zu einem Mei- sem soll, denn der Mens�h zaehlen wird. Wann willst
lasten. KalPmerral, Herr mls�lOn wurde emstJmmlg beklagen dass

-

der Kolo" nungsaustausch ge ben wurde doch als EbenbIld du denn endlich heiraten?
Marcatlo, befuerwortete an'genommen. I nist im Durchschnitt wenig wuerde. Ein Leser. Goues_ geschaf!en was Die Luize. hier fragt immer

Kenn.nis einer wirklichen auch 10 eure BIbel sIeht. nach dich. Um abraço
� M'IIII·onen· fieslohlen �od�nerhaltung, e i n e r C Ich denke mich, liber Gott- vom João.
d

.

II richtigen Baumpflege be-
sitzt, welche Unkenntnis Asthma
mann auch darin ersieht
dass bis heute· eine ein
seitige Kultur wie seit
Grossvaterszeilen befolgt
wirdt,. da doch der Boden
Gelegenheit bielet viele
Fruechte und andere Pflan
zungen zu ernten als nur

der ewige Ma·is oder Man.
diock und Reis. Ich beziehe
mich bei dieser Angele'

In der Regel nichtl TrockeEin interessanter, seite- ne Kaelte ist ungefaehrlich.
ner Fall wird aus der Stadt Feuchtes, nebliges oder regne-
Caxias, Federal-Distrikt risehes, kaltes Wetter aber

Id
.

d
.

A verschlimmert rheumatische
gerne et: gera e Im u- Beschwerden. Wie muss es
genblick als der Friedens· dem Leidenden da willkommen
richter ein Brautpaar nach sein, ein Mittel an der Hand
seinem festen Willen frag- zu haben, welches die Schmer- ; :l!! ,indicado
t b

.

d Eh t d zen stillt. DOI caeoa dee o es 10 en es an Eines der bekanntesten Mit- fraqueza, paU-, treten - wolle, \ antwortete tel gegen rheumatische Ge- d., magrea e
ueberraschenderweise der lenk- und Gliederschmerzen,. fastio.
Braeutigam mit einem sowie bel Hexenschuss, Neu- EItl eUIl f6r-
schallenden energischen ralgien und Erkaeltungskrank- muI. e n t r Il u,
" • I"

.

helten ist das klinisch erprobte V.oadaw d e
. �rr>�n� entférnen sie rg� s�mm�hlH��s���� U:� J6dio. ·Ucitiila, GUcel'õfOlfatol, ::::V'..

•
..
•
..·.M..•..·.��.·..• :..•..·..• ·

..
·
..
· � -::- �� ��l.\....

sich", sallte der Friedens- bewirkt die Ausscheidung der PepalDa, DOI � Cola, etc. de g C1tniea de Olhos • Ouvidos - Nariz e Garganta '�1"richter Der junge Mann schaedlichenKrankheitsstoffe. -oio proDta e eficaz DOI CAIIO& H. DO ... _ D_".��_ --I_ �.: .

h
.

- Weit ueber 7800 Aerzte aus de fraqueza e neu....tepias. Van.. •__ >aR_ I.!iá� _RI �
hes sich das OIC I zwel- 46 Laendern besmetigen die diöl ê iDdicado Nl_ homell8t mu- �: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

'1mal sagen, verschwand hervorllagende schmerzstillen- _.-: :

und hinterlies im Gerichts- de Wirkung des- TogaIs. Ma- ... lherea .. crianças, lendo Bua 16r· : A melhor aparelhada em Santa Catarina :

gebaeude eine traenenauf- chen Sie Itoforteinen Versuch I mula licenciada pela Sa114t 'Pu", �� Rua Abdo,n Batista (Defronte a "A NOTICIA" i
D Kaufen sie aber nur TogaI. blica.

-

• J O 1 N V I L E •

geloeste Draut und total In allen Apotheken und Dro- :
- -:

verdauerre Trauzeugen. gerlen erhaeltlich. .. =�� �� .•.�...:}c-••:.l' ••••,..�•••••.•� .•••• t"••t.�:;..··.··.·,:·e!t··•• •••�r·.··.··.· ..({-::,

Aus Porto Alegre wird
berichtet das in der "Ban
co do Rio Grande do Sul"

Augenblicklich erregt die eine Unterschlagung in
ganze Aufmerksamkeit der
katholischen Welt die von

Hoehe von beinahe 3 Mil.

hoher kirchlichen Stelle Iionen Cruzeiros aufge-
deckt wurde. Taefer i�terlassenen Erklaeruógen Alaor Silveira der, nach-

dass es Absicht ist die dem er als Beamter dies�r
Abschaffung der ueblichen Bank entlassen wurde, sichTaxen fuer Taufe, Konfir-
mation, Hochzeit und Be- als Anwalt ausgab und

erdigung zu erlangen. uoler Vorweisung verschie

Gleichzeitig wird zu einer
dener glaubwuerdiger Do-
kumente, mehrere gefaeloffiziellen Besoldung der sr-hte Schecks einreichte,kalh. Priester Stellung die zusammen jene Summe

genommen, wozu S.E. der erreichten.Erzbischof von P. Alegre,
D. Vicente Scherer sagte
dass, laut Paulus, "wer
fuer den Altar arbeitet, das
Recht hat vom Altar zu

leben",· Obwohl S. Emi
nenz eine Besoldung der

. ka,h. Priestern nicht offi
ziell befuerwertete, lies er

durchblicken dass solches
rechtlich sei.

Landwirtel

AN DIE

MAGROS.
FRACOS

'ilH. lYcno ßRßnf ffRnßnOfS nno

Der Braeutigam
Sagte "Nein"

Schadet Kaelte
bel Rheuma?

VANAOIOl

I Advokat I
Schreibstube: Av. Gétulio Vargas, 67

(Gebaeude Hertel) _. Jaraguá do Sul

Apotheke "Scbulz'"
J.&RAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



as' D e c Ia ra ç 0- e s d e Rend a o cidadão Erlco Blasfeld, Juiz de Paz no exer-
'

cicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. na forma
da lei,_ etc... _

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de citação, com o prazo de trinta dias, virem, ou .

dêle conhecimento tiverem, ou interessar possa, que

Esclareceu-nos s. s. que ABATIMBNTOS DA RBNDA
_

d di t t d f'
estando se procedendo ao ARROLAMENTO dos

maçao e ren imen os acon eoen o para as Ir- b d
as pessoas físicas estarão BRUTA pagos) será

-

exigida a mas individuais ou ooletí-
ens o espólio deixados por faleciménto de ANGE-

obrigadas a apres-ntar
_ IOHA

. LO BENETTA, e tendo sido feira a declaração de
d 1

- Para os encargos de apresentação da F
. vaso que tenha� capI,tal herdeiros, na qual consta o herdeiro GERALDO W.

qsuuaeS tenehcaamraçtol'desO rdeensddl.e familia são permitidos os
ESTATíSTIOA. Essa Ii- registrado superrot a Or$ BALLOCK, casado com Elia Benetta, como ausente.
cha está sendo fornecida 10000000 (cem mil cru

.

mentos brutos super íores seguintes abatimentos: .:)' t h 't'd
-

pelo presente edital chama e cita ao mencionado

O $ (pelas repartições encar- zeiros ou en am lOh
a Or$ 60.000,00 (sessenta r 50.000,00 cinquenta re eít

'

b t
. erdeiro, para no prazo de 30 dlas, se fazer repre-

'1 iros) regadas do recebimento c I a ru a supenot a nr A 'J' f I
mil oruseíros), salvo se

mt cruzeiros para a das declarações" [unta- Cr$ 50000000 ( h _ s�n ar, ou �omparecer a êste DlZO, para a ar éJOS

tais rendimentos tenham espôsa e OI $ 25,000,00 mente com os demais
..

' ,
.

qUID en termos do dito arrolamento, sôb as penas, da lei. E

sido auferidos ünioamen- (vinte EI cinco mil oruseí- formulários, devendo o tOp��r1{�zel���!r pela para que chegue a n?IÍCia.ao conhecim�nto .de todo,s,
te pelo exeroioio de ros) pára cada filho ms-

seu preenchimento ser tributação do impôsto
se pessou o presente edital que sera afixado as

emprêgo ou função, sen- nor ou inválido ou filha f
. .

I d d I I portas do Forum, no local de costume, publicado

do uma s6 a fonte paga-
solteira sem economia d�tgr:fe�ê'�Cr!a�o��:�r�:: s�;i�� �a1�u�a:��a.:8�- pel� j��nal local "Correio do Povo:' e no "Diário d�

dora e desde que em própria. (oito' p�r cento) sôbre � ,Justlca . Dado. e passado ne.sta clda�e de Jara�ua
nenhum mês do ano Os pagamentos a mé- PESSOAS JURÍDICAS _ receita _bruta, as firmas

do Sul, aos �I.nle e quatro _dIas .do mes de �everelro
anterior tenha a remuns- dicos, dentista, hospitali- individuais e coletivas do ano de mil novec.en}os e cIßcoeQta. e 0110. �u,
ração . sido superior _ a saçãoe juros efetivamen· Informa-nos o delegado não enquadradas nos

Amadeu Mahfud, escnvao, o subscrevi. (a) Enco

Cr$ 10.000,00 (dez mil te pagos são permitidos, do Impôsto de Renda, casos acima
Blosfeld. Juiz de Paz em exercicio. "A presente cö-

cruzeiros), incluído nesse com. a comprovação res- que há .obrigação de A falta- de' escrita, das pia confére com original, do que dou fé.

total as gratificações, no peetíva, além da infor- apresentaçao. de declara- firmas -e sociedades obrí- Ieragué do Sul, 24 de fevereiro de 1958.
mês em que foram cre maçao nos modelos pró- çao de rendimentos para gadas a possuí-Ia dará
ditadas ou pagas, as pries

A

(17 e 18), o.n�e o tôdas as fi�mas ti s�c!e- AO fisco a faculdade de
O Escrivão - AMADEU MAHFUD -

horas extraordínârias, ende�eço �<?s b.eneflCIados I dades que t�veram receita arbitrar o lucro, usando
diferenças de veneinien- deve á se Indícado -deta- bruta supenur a Or$.: .

para isso porcentagem
tos, exceto adiantamento l?adamente. Par_!l � aba·1150.000,00 �cento e. cm- entre 15 e 50 por cento

por motivo de férias, timento do. premio de quenta mil cruzeiros), da receita bruta 'além
pois êsse valor deve ser seguro de. VIda pago n� mesmo que seus resulta- de multa pela inf;ação.
computado no mês a que

ano anterior haverá obri- dos de balanço tenham

corresponder. Em outras gaçãe de indicar o nü- sido negativos (prejuízo].
palavras, a pessoa, física mero da apõlioe e o nome Pa�a as sociedades

cuja única renda seja .da Companhia. anônimas, para as estran-

preveniente do exercício FICHA BSTATÍSTICA gei ras e para as limitadas

de um emprêgo, com sa- há a �brigação de apre-
lärio ou vencimento até Com a' declaração de sentaçao de declaração
Cr$ 10.000,00 (dez mil rendimentos e com os pelo lucro real (resultado
cruzeiros), sem gratifica modeles '17 e 18 (infor- de balanço), o mesmo

ção, horas extras on outro -:- .!.... _

qualquer .

acréscimo de
salário, estará sujeita ao

regime de desconto na

fonte, não precisando M I LHOESiapresentar declaração dos
rendimentos auferidos,
mesmo que montem eles
à importância superior a

Cr$ 60.000,00 (sessenta
mil cruzeiros).

-

Se os rendimentos fo
rem originados çle mais
de uma fonte pagadora
(dois ou mais empregos).
ou de uma só fonte, po O "PdO. «I Baço. o Corava.. o

rêm tendo atingido em E.tomago. o. �ulmÕe8. a Pela

um mês, com o crédito Produ2 Dor•• ft08Onos,. Reu,.,..
ou o recebimento de "amo, Calualra. Quida do Cabe

gratificação, importância lo Aneml... Abortos,

superior a Or$ 10.000,00 Ccnsulte o mliGtco

(dez mil cruzeiros), a a toma,o popular depurauvo

declaração deverá ser

apresentada, o mesmo

aconteoendo se a pessoa
auferir rendimentos clas
sificáveis em outra cédula,
qu� não a cédula C, tais
como juros, aluguéis,
lucros etc., além dos re

sultantes do em,prêgo.
"-

Os assalariados que
tenham tido desconto de
impôsto na fonte paga
gadora, se obrigados a

apresentar decfaração de
rendimentos, por um dos
motivos referidos acima,
deverão incluir todos os

rendimentos auferidos,
inclusive aqueles que
sofre'ram desconto na

fonte, podendo abater, de
total de ,impôsto a pagar,
o montante descontado
na fonte durante o ano
anterior.

? �nl'. AdemaF- �ranco, atual Delegado �o Impôsto de .R�nda, em Joinville, prestou
valiosos esclarecimentos ao matutino "A NOTICIA", sôbre a apresentação de tais

declarações neste ano, as quais, com a devida· vênia, transcrevemos .

DBSCONTO PARA PAGAMENTO

DO IMPÔSTO

Aá pessoas fisicas e

jurídicas que desejarem
pagar o impôsto corres-

pondent� a êste exerci- ALIVIA AS
cio, no ato da apresen- CO'LICIIStação da declaração, M

terão um desconto de
_

y \ UTERINAS Edital n. 4343, de 3 3.58.
3% (três por cento) se o \ Arnoldo Wilhelm Theo-

��--��•• fizerem até o dia 28 do � Combate as dor Gosch e

I M U O A S
corrente.

.

� '" ·rregulanda· Ada Schultze
-

.

IMPÔSTO ADICIONAL OB
. �.

es das fun· EIe, alemão viuvo domi

RENDA ções periódi-
ciliado e residente nesta

(LUCROS BXTRAORDINÁRIOS) h
cidade à rua Abdon Ba-

/ cas das sen oras. tista, filho de Johann
Aß < pessoas, juridicas É calmante e re- Andreas Friedrich Gosch

que tiveram como resul· -

gula<lor dessas fuhções.· e de Emma Marie Sophie
tado tributável, para o Gundlacli
impôsto (te renda, impor- Ela, russa, solteira, do-
tância igualou superior méstica, domiciliada_ e
a Cr$ 300.000,00 (trezen- residente nesta cidade,
tos mil cruzeiros), deve- à rua Rio Branco, filha
rão apresentar a decla- de Adolfo J,3chultze-e de
ração do impôsto adicio-,i Anna, Elisabeth Maag.
nal ,de renda (lucros
extraordinários), alérp da Edital n. 4,344, de 6·3'58.

declaração comum, sob Proibição Osvaldo IgnacioMachado
pena de lançamE.»nto e Conceição de -Oliveira

"ex.oficio", _

com multa Proibo energicamente a Cunha
- correspondente. entrada do sr. Àlfredo Ele, brasileiro, solteiro,

Acrescenta o delegado Larzen e. familia em operário, domiciliado e

::>eçam Calálo-' do Impôsto de Renda q�alquer del!endência de residente nesta cidade, à
go Ilustrado

que a declaração em
mmha proprIedade. r�a Quintiho. Bocaiúva,

J.
causa deve ser feita em ,- Nada tenho a ver coín I fllh9

de Galdmo Ignacio
formulário especial, o o que possa suceder aott. Machado e de Angelina
qual será fornecido pela contraveptores desta proi. Flores Ma�h�do.
repartição aos interes- bição.· \ Ela, �rasllelra.' ��lteira,

.,iiiiiiiiiooo ;;;;;;;;;;;; sados, bem como infor- Jaraguá do Sul, 9 de do�éstIca, domlclb�da e

�!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!!!!!!!!'!"!� ma que pessoas habili- Março de 1958. re.�ldente. I!esta Cl�ade,
tadas a prestar todos os . � rua QUlDtm? Bacalúv�,
esclarecimentos neces· Ass. Bertoldo Mu Doermo fIlha de HenrIque de Oll-

sários ao preenchimento vei�a Cunha e �e Amelia
dessa declaração se S9ares da 'Cunha.

encontram -à disposição ���� E para que chegue ao co-

dos contribuintes na nhe'cimento',de todos, nlandel'Cure seus males e poupe, seu

repàrtição. bom dinheiro comprando na passar o p(esente edital que
PRAZO FInAL PARA BNTRBGA FÄRM.AGIA . NOVA

será pub1icado pela impren-
DAS DBCLARAÇÕES

sa e em cartório onde será-

O
'de ROBERTO M. HORST atixado dUlante:: Ii dias. Si

encerramento do,
d'

-

d
' 't· alguem soubar de algum l'm

Prazo para a entrega
a que Ispoe e maIor sor Ime�.

�
-

_
to na praça e oferece seus artl· peàimento acuse-o para os

c,n_n
_- _-_._-_ - =--_ _ ::::,. das declarat>oes de ren- gos a' preços' vantal'osos tI'ns legal' <.{f·

..- • -· ·------n - ···-..··--·-�--,..-·- ·-,l .
'Y
.'

.,

II Jl))l �IKClffi IAlUfMANN II �lme!ltos é a 30 de abrll Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã AUR EA MÜLLER GRtJBBA
!I 11-4 I! prÓXImo, segundo o

II o .u."
�

. li Regulamento do Impôsto
Utldal

ti MEDICO CIBURGIA.O II de Renda. A repartição. --
ii j ii fornecerá todos os es-

I! Formado pelas Faculdades de' Medicina das Univer- II clarecimentos necessá.

II sidades. de Colónia (Alemanha) e Pôrto Âlegre li rios ao prAencbimento
II CIRURGIA"':" SBNHORAS _,. PARTOS _ CRIANÇAS B

li das declarações, sendo

ii CLINICA GERAL II aconselhável procurar
II II fazer a entrega o

i! Longa pratiea em Hospitais Europeus. II quanto antes, evitando,
I'i II! ,assim, os atropêlos de
I Consultório e residência:
II Iii última hora que impedi·
ii Tel. 244 - Rua Pr�s. Epitácio Pessôa, 405 I rão aos funcionários do

.

., CONStILTAS: IIImpôsto de Renda de

II atender com maior aten·
Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas !i ção àqueles que 08

ii Pela larde : das 14 J/2 ás 17 1/2 horas li procurar�m pa\'a escla-

I ' • I! recime_ntos sô�re as .de,.
li Atende, chamadoS tambem a Nolle II cla�açoes que deseJam
�...--�_-_-_--....- ....--_.__...__....-_--..JJ apresentar......._ _---_ __•.•....._ __ _--_.._-� __ _-..�

- -

.

'

Dr. Francisco Antonio Piccione
_

.
JH�D][CO

Cirurgia Geral de adultos e criança" Cli-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESOS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.

-

CORlUP.A, - SANrA CAlrARm:NA

Impôsto de Renda

Formule Corretamente

OE PE�SOAS ,tM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAa

OEPURATIVO

.ELIXIR 914
A slFWS ATACA TO� o GBBAIlSn

ELIXIR 914
lnofenGIvo ...rpAJi'mo. �c..ada.
"I coma úm 'IGar.. Aprovado co.

mo aúxlllar no traumento da SI
F'LIS e AEUMA'!'ISMO da ines.
•• oricam. pelo 0, N S. P.

DBDUÇÕBS CBDULARB8

No tocan,te às deduções
. cedulares a que os con

tribuintes terão direito,
informa s. s. que pod6rão
ser abatidas somente "as
que corresponderem a

despesas efetivamente
pagas" e "necessárias à
percepção dos rendimen
tcs'} declaradas em cada
cédula; lembrando ainda
que, "tôdas as deduções
estarão suj.eitas a com

provação' ou justificação
a jUlzo da auiQridade
lançadora".

-

(ditai de Citoçao de Herdeiro Busente

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis tr o Civil do

. I('. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Frut/feras e
-

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci·
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc..

Leopoldo Seidel

Corupà

-

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A -

..

tOM·SRIGUEIßA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dIeta I
SERVE PARA QUALQUER IDADE, .cONFOR

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

remédios

Compre hoje mesmO uma LOMBRIGUEIRA

•
MIlfARCORA para o seu tilhinho.'

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



n DODa Igrl!ja [alóIiea u. D.. N. r'=='====="
(Conclqsio Je última pigina) União Democrática,Nacionalll Dr. Tycho Braha farnan�as Nato li

mentos que adentram as de tal obra, que coloca- OONVENÇÃO MUNIOIPAL II
"

'II !
noites.. rá Jaraguá do Sul lado II I

-

I 11'

Os tratores em serviço a lado com as recentes OONVOOAQÃO III ' A d v o 9 ado·
,são de propriedade par- construções das cidades, ' .' II, ·n
ticular, como partícula- meís progressístas do Sã� convocados, pelo prese�te e�Ital, n� �ór- II Escritório à avo Getúlio Vargas,67 II

. res .são também vários Estado, à cuja frente ma regímental, os m�m�r08 do díretõrío munícípal ii 'II

caminhões, excetuando está indubitávelmente a - os vereadores eleítos pela legenta da U. D. N. II I!Ios da Prefeitura Muni- trepidante e indormida e suplentes em exer�icio - os delegados dil!ltrjta�s III," (Ed. Hertel - Jaraguá do Sul I
cipal. cidade vizinha de Blu- na proporção de dOIS delegados por secção eleí- .. II

Com êsse adiantamento menau, com o seu novo toraI do interior e um por secção eleitoral do dís- �:::::::::=====:::::::::::::::::::::=:::--==::::::=:".::::==:::::::::==::"==:::li
já é possível ao cidadão monumento a sua nova trito séde, para a convenção da União Demcera- ,

imaginar a localização Matriz, cujas linhas e tíea Nacional, a realiza!-se dia 23 - vinte e treis,

�:';da nova Matriz que se impecável acabamento de março de 19D8 (domíngo) as 9 horas, na séde
,

erguerá,imponeote,junto estão despertando a do Partido à Ru� Mal: Deodoro d� Fonseca, ?tO, Dp. Relnoldo Ku••••
ao passeio da Avenida atenção de todo o pais. on�e sob ,a presIdênCIa do s�. Presld�nte do Díre-

II 'II
' ,

Marechal Deodoro, em Dentro em pouco terão törío RegIOpal da U. D, N.� serão .el,eltos os Mem- , ADVOGADO 1
constituirá sem dúvida, para p lançamento da ConvenCI0l!aIs do J?IretórIo MUl!lcIpal e Delegados . , .

'

,qUandO, concluída, .um pedr,a fundamental da,à Convenção Begtonal do PartIdo.. .

Escrlt6rIo ao lado da Prefeitura

monumento da fé reli- nova Matriz e, diante A convocação obedecerá a segumte ordem JARAGUÁ DO SUL
"

giosa da imensa familia dás perspectivas evíden- do dia:. A
'

•

'

•

- ,

c a tó li c a [araguàense. tes, a conclusão dessa ,
1°.) - Bleíção deos Membr�s d� Mesa �or voto ��

Representará um marco notável obra será fatb direto e �ecreto (Presidente, tre�s více-presídentes, .. ..
soberbo de desenvolvi- realizado graças à po- secret:rIO gera! e sub-secretäríe).

, ' .

mento religioso em nossa pulação, de nossa terra,. 2 .) - Bleíção dos Memb!,os do Díretörto, eíe
terra, cujos filhos de há num chamamento reli- hvos, e suplentes por, voto díreto, secreto e pro-
muito compreenderam a gioso eloquente à poste- poreíonal.

, _ ., :
imperiosa necessidade ridade.

., 30.) '- Eleíção dos Delegados MUDlCIpais as

Convenções Regionais.
40.) _- Assuntos geraís de Interesse do Partido"

Jaraguá do Sul, 5 de Março de 1958

Murillo Barreto d,e Azevedo - Delegado
Auto' Jaraguá S/A. • Iod. e Com.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL
Pelo presente ficàm convidados os srs. acionis

tas a comparecerem a assembléia 'geral ordinária a

se realizar no dia 14 de abril de 1958, às 15 horas,
na séde social a Rua Mal. Deodoro, 991, para apre
ciar a seguinte ordem do dia: I

1°.) Discussão e aprovação do balanço e do perecer
do Conselho Fiscal, do ano de 1957;

2°.) Eleição da nova dtretorle e do conselho fiscal;
3°.) Assuntos de tntereese da sociedade.

NOTA: Acuam-se à disposição dos srs. acio
nistas, no escrit6rio da sociedade, os documentos a

que se refere o art. 99, do decreto-1ef2.627, de 26 9-40.

Jardguá' do Sul, 27 de Janeiro de 1958.
- ,

FRIEDRICH BARG .. Presidente

Clube' Agua Verd·e
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAOÃO
A Diretoria do Clube Agua Verde oumprindo

regul�mentação estatutäría, co?vida a todos. os seus Iassoeíados para a Assemblélã Geral Ordínäría a
raalísar-se no dia 23 dá Março, com inicio as 8,30
horas, tratando .da seguinte ordem do día :

'

1. - Prestação geral de eontas pela Diretoria
2. - Eleição da nova Diretoria
,3. - Assuntos de ínteresse geral
NOTA: Não havendo numero legal na pri

meira convocação, a assembléia realizar-se-há meia
hora apös, com qualquer número.

Jaraguá do Sul, 1°, de Março de 1958..
ERVINO MENEGQTTO

Presidente

, ',- s. D. ACARAI
EDITAL DE CONVOCJA.cçA.O
ASSEMBLÉiA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam' convidados os senhores,
Membros do Conselho Deliberatito e s6cios desta
Sociedade a comparecerem a Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se na séde social, às dez ho
ras do dia 9 de Março do ano em curso, afim de
deliberarem sobre a seguinte·

O�DEM DO DIA '

1° -- Aprovação-do balanco e contas do exer-
'

. 'cicio de 1957 '

"

2° - Eleição da Nova Diretoria.
SO - Assuntos de interesse social

Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1958
LEOPOLDO KARSTEN - Presidente

O'r. Murillo Barrato da AzaYa�o
I ADVOOADO I

Escritório no prédiO (�' C?merCial Lfda)
Rua Marechal Deodoro da FOQseca N°.122

laraguá do Sul

Dr. Waldemiro Mazurechen
CJA.SA. DE §AUD�

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704,

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

- Ráios Infra-vermelhos e aluis.

Comunicamos a todos os nossos pa
rentes, amigos e pessoas de nossas relações,
o falecimento de noasos queridos pais,
'avos e sogros

'.José Piccoli e
There�a Nicolini Piccoli

ocorrido a ã do corrente e 27 de Ievereíro
último, na idade de 79 � 70 anos, respecti
vamente. Agradecem a todos quantos en

viaram cartões, fonogramas, flores e coroas,
e aos que acompanharam 08 Inesquecíveis
falecidos até a derradeira morada; �grade
cem ao humanitário médico Fernando
Springmann pela sua' dedicada assistência,
aos carinhosos Padres da Barra do Rio
Cerro, e a todos, enfim, que confortaram as

familias enlutadas' pelo doloroso e duplo
golpe que acabam de sofeer.

'

Jaraguá do Sul, março de 1958.

As famillas eDlutadas d.
Jo.' PiecoU.

-t

Maria Tere s a, a

quem coube o 4°. prê
mio à sua fantasia de

Proporcionam bem-estar gerat,' luxo durante o Oar
facilitam

•

a digestão, deson- naval no municipal,
gestionam o fígado, regulari- .Río, está ameaçada

, de processo pelo di
reitor da Oaíxa Eco
nômica.

ftgradl!eiml!olo

PRISÃO DE VENTRE
ESTÔMAGO, FíGADO E INTESTINOS

- "Nossa moeda des
ceu taDtQ que s6 serve
mesmo para enfeite. Bssa
moça ésíá aiudãndo o Go
verno a deflacionar a moe
da no meio circulante.
Teria sido melhor que em-

� pregasse em sua fantasia
notas de mil cruzeiros.
Assim, enquanto o Go
verno ia emitindo, Maria
Teresa ia de-f1a.cionBndo.
Se todos os brasileiros
fizessem isso acabariamos
imediatamente com a in-,
fiação.'.!

.

Tonlco dos convalesaentes '

Proibo energicamente a

I
. .

'I
entrada do sr. Alfredo

Tonlco dOS, desnutridos Larzen � família em

. qualquer dependência de

'Os Pálidos, Depauperados, minha propriedade.
.

Esgotados, Magros, Mães .

'

,

,

que Criam, Crianças, ra-
Nada t�nho a ver com

quftícãs, receberão a 'to- O que possa suceder ao.s
"nificação ,geral 'do orga- c<;>ll}raventores desta prOl·

nismo com o blçao. ,

Jaraguá do Sul, 9 de
Março de 1958.

Ass. Berloldo Mal Ooerinlt

,

NA FALTA Df t

!Ji?'
,

APPeTITf ����Uf��l
COj'jTÉf'\

(F===:.�======--:;;..-:::==::-.:::r:::::::;;;;;;::::::::::::::::::::C';� �o�roygão
li .a•• a e .a 481 e - .. i.·· n Nos terrenos de de-

1'1 - JARAGUÁ DO SUL _ 1111' clividade fortes as pas-
tagens, quando explora-

II
,das convenientemente,

(I Medicamentos e Perfu!Darias ... III' com ajuste do número
_--------------_-----

de cabeças de gado à

1111- Simbolo de Honestidade II área, constituem um dos

II
' Oonfiança e Presteza IIII bons processos de con-

A Ih Ih trôle da erosão. Em al-
n, que me or e atende ii �

guns tipos de solo urge
. II

-

e pelos menores preços li que sejam feitas sulcos
1\

... • • = .)) em contõrno para con-
�..,---------.---,------ _._--....... trôle da enxurrada cau-

I
sadora d,o desgaste.

-

EICELEIfTES

ELEM�NTOJ TONICOS

Fósforo, Cálcio, Arsenlato

�e Vanadato de s li dJ o

,--------------------------------� �,---------

Dr. Waldemiro
Mazurec:hen
AUSENTE

até o dia 8 de abril

"Sou3frontaJmente
_ I

contrarlo a qualquer pro
cesso contra a fadista
Maria Teresa Qutnta, que
aplicou em sua tentaste
"-Riquezas do Brasil" cer
ca de 80 mil moedas de
60 centavos" - declarou_
a respeito o�deputado Ser
gio Magalhães. E explica:

Proibição

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ROEDER S/A. - ,Aur. In�. Comércio
JARAGUÁ'DO SUL

'

Relatório da Diretoria São convocados os senhores acionistas a se Senhores. Acionist-as I

Snrs. Acionistas.
.

�eunirem em assembléia geral ordinária, que rea- Ern cumprimento ao que determina os Estatutos,

. .Em cumprimento às di�posi�ões legais e- esta- hza�-se' á em .nossa sede soc�al. � RU,a 28 .de Agôsto levamos a v] apreciação e deliberação o nosso" Ba-

tutärías, cumpre
-

a esta Diretoria apresentar-vos s/ n . nes�a CIdade de Guaramirim, as qumze horas lanço Geral e Demonstração de Comas de Lucros e

este relatório, acompanhado do balanço geral e da (15� do dia 8 Ade março próximo yindouro. afim de Perdas- encerrado em 31 de dezembro de 1957 sott-

demonstração da conta de lucros e perdas, encer-
dehberarem sôbrau segumte cirando a aprovação dos mesmos. No entarJI� per-

rados em 31 d� dezembro ds 1957, por cuios do- ORDEM DO DIA: manecemos a disposição pera qualquer eventual es-

oumentos �odels. constatar a verdadeira situação 10. - Leitura, exame, discussão, e aprovação
clareclmento.

eoonormca financeira de nossa sociedade. das contas referentes ao exercicio de _
jaraguá do Sul, lã de fevereiro de 1968.

Para quaisquer informações e esclarecimentos 1957, notadamente. relatôrio da diretoria, Edgar A. Frenzel - Diretor Presidente
achamo-nos à disposição dos sncs. Acionistas em balanço geral encerrado em 31 de .de- Ruy F. Frenzel - Diretor Gerente

.nossa séde, à estrada Rio do Cerro H. zembro de 1957, conta de lucros e per- Eugenio J. da Silva - Diretor Gerente

Jaraguâ do Sul, 20 de Fevereiro de 1il58. das e parecer do conselho fiscal.
Gerhard Roeder, Diretor-gerente 20. _ Eleição' do Conselho Fiscal. . .

BALANÇO GERAL - BNCBRRADO EM 31

BALANQO GERAL DO ATIVO E PASSIVO. 30• - Assuntos de interesse da sociedade.
DB DEZEMBRO DE 1957

Encerrado em 31 de Dezembro de 1957. G?ara�irim,. 5 de 'Fevereirc de_'i95? Imobilizado
A T I V O

IMOBILIZADO,
A t i v o Odilon Vilela Veiga Altamlro Vilela Veiga Imóveis e Benfeitorias

Im6veis e Benfeitorias 731.676.50
Diretor-gerente Diretor-técnico ,Estável'

ESTAVEL '
AVISO: Acham-se à 'disposição' dos senho�es Veículos e Ferramentas

Veículos e Semoventes 1066.234,80 acionistas, no escritório désta sociedade, à Rua 28 Maquinas e Instalações

Máquinas e Instalações 59.180,00 de Agôsto s/ ns., nesta. cidade, õs documentos a
Móveis e Utensílios

Meveis-e Utensilios 91.633,60 que alude o artigo 99. letras a, b, c, do Decreto-lei
.

Disponivel
Ferramentas 29.615,00 1246.663,40 ns. 2.627, de 26 de setembro de 1949. Ca�Rxal.e I.3lancos

DISPONIVEL Guaramírim, 5 de Fevereiro de 1958.
ea Izave

Caixa. 94 70
Almoxarifado .

REALIZAVEL
' 1,50 Odilon Vilela Veiga Altamiro Yilela Veiga C. C. Devedoras

Mercadorias' 527.064,70
N. 679 - I Diretor-gerente Diretor-técnico Obrig-ações a Rec�ber

C. O. Devedoras 230:732,40
Diversas Contas

Lavoura e Criações 62,081,60 fmprezi de 'IrIßsDorte� fRfnZfl �/ß- CompénSaçiio
Diversas Contas 10.932,50 830.811,20 U U ..

-

U •

-

_

Ações em Ceução

CÓMPENSAQÃO
Ações em Caução

TOTAL

_
Passivo

NAO EXIGIVEL /
Capital
Fundes Diversos

EXIGIVEL
-

C. C. Credoras 767.200,20 1°. A
Obrígações a Pagar 808 193

provação do balanço - e contas do
y •. ,40 exercício de 1957.

Gratificações a Pagar 37.300,00 2°. - Eleição dos membros da Diretoria' e
Dividendos a pagar ..,24,000,00 1676.693,60 Conselho Fiscal.

COMPENSAQÃO 30. _ Assuntos diversos.
jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1957.

Caução da Diretoria" 30.000.00 AVISO. Achem-se a disposição dós senhores Edgar A. Frenzel - Diretor Presidente.

. acionistas, os documentos a que se refére o art. Ruy Felipe Frenze! - Diretor Gerente

TOTAL Cr$ 2933.852,60 99 do Decréto h. 2627, de 26 de setembro de 1940. Eugenio J. da Silva' - Diretor Gerente

DEMONS,TRAQlo .DA CONTA LUCROS E
. .Jaraguádo Sul .... 13 de,.- Ievereíro de t.958..

Francisco F. Fischer - Guarda-livros

PERDAS em 31 de dezembro' de 1957' .

Carteira N°. 314 do C. R. C. de S. C.
Edgar A. Frenzel - Dir-etor Presidente

- O é bit o Ruy F. Frenze! _ Diretor Gerente DEMONSTRAÇÄO DA CONTA
_

LUCROS E

Juros e Descontos 115.806,60 N. 680 _ I Eugenio J. da Silva _ Diretor Gerente PBRDAS BM 31 DB DBZEMBRO DB 1957

Despezas- Gerais 552385 50

Despezaa de Transporte 404:034:10
------------------- D ]É II I TO

Bonus de Guerra 994,40 Indústrias Reunidas JARAG UÂ S. A. Deepezas Admlnlstratlvae
Fundo de Reserva Legal 17.500,00 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Despezas de Despachos .

.. _

Fundo de Depreciação 231.283,00
' Despezas de Transporte

Gratificações a Pagar
.

37.300,00 I Convocaqão I Despezas das Agências
Dividendos (1957). 64.000,00 S-

<'
.

.' •
Fundo de Reserva Legal

.

, a� convoc�dos. os Senhores ACloDistas da Fundo de Deorecte ões
TOTAL Cr$ 1423303.60 Indüstrías Reunidas Jaraguá S. A., para a Assem Dividendos

ç

C I'" é d i t o bléia Geral Ordinária, a realizar-se no día 29 de

Mercadorias " 541.096,30 Abril de 1958, às nove horas da manhã, na sede

Juros, descontos, aluguel - 7418,30 soc�al, à Rua AQuintino B�caiva, 715-901, a fim de

Transporte 828.242,70 deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Lavoura e Criações 46 546.30 1 - Aprovação do Balanço e contas .do
exercício de 1957;

.

TOTAL Cr$ 1423.303,60 II - Eleição do novo Conselho Fiscal;
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1957. III - Assuntos de interesse da Sociedade.

Gerhard Roeder, Diretor- geren te
_

FrancisCD F. Fischer, G Livros Cart. NOTA - Acham-se à disposição dos snrs.

,

N. 314 do C.R.C. de SoCo
_

Acionistas os documentos a que se refere o artigo

PARECER DO CONSELHO FISCAL
99, do Decreto-lei nr. 2,627, de 26 de Setembro

.. de 1940.

'.
Os abai�o-assinados, membros do Conselho . Jaraguá do Sul, em 21 de Fevereiro de 1958

FIscal da SOCIedade Roeder S. A., AgI. Ind. e Co-
'

.

méroio, tendo examinado minuciosamente o balanço DIETRICH. H. W. HU:FENUESSLER
conta de lucros e perdas, livros e documentos re: N. 683 - II Diretor PresIdente

ferentes ao exercício findo, constataram a sua

exatidão e conformidade, pelo que, recomendam a

sua aprovação pela assembléia geral ordinárla.
Jaraguâ do Sul, 22 de

-

fevereiro de 1958.
O. RODOLFO FISCHER

AFONS.O OUENTHER

BRIGO BORCijARDT

Malharia Irveitex S/A.
.

Edital de Convocação

Assernbléia Geral Ordinária
30,000.00

Cr$ 2933.852,60
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 Jaraguä do

�ul, às 14.boras do día 29 de março de 1958, a
tím de deliberarem sobre a seguinte

Ordem do dia:

800.000,00
427.159,00 1227,159,00

.,
.

Industria Ie Comércio

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

Bernardo Grubba S. A.

N.682

, Convidamos aos Senhores Acionistas desta

ROEOER, S.A.
_

Agr. Ind. Comércio Sociedade, para se reunirem em- Assembléiá Geral
Ordinária, na nossa séde social, à rua Preso Bpilá
cio Pessôa nO.' 1:207, às quatorze horas do dia 29

EDITAL DE CONVOCAQÃO· de Março p. vindouro; para - deliberarem sobre a

Pelo prese.!!te' ficam convidados os senhores. seguinte
a c i o n ist a I:i désta sociedade a comparecerem à

-

ORDEM DO DIA:

assembléia geral ordinária à realizar-se na séde 1°.) Exame,' discussão � aprovação .das contas

s?cial, as 1� horas �o dia 29 de março pr6xim'o da Diretoria, do Balanço Geral, 'conta de

vmdouro, afim de dehberarem sôbre a seguinte Lucros e Perdós e Parecer do Conselho

ORDEM DO DIA
Fisca).·

20.) Eleição dos membros do Cónselho Fiscal
-

,e SupleDles.
.

DO.) Assuntos de interêsse da Sociedade.
- AVISO. Acham se à disposição dos Senhores
Acionistas, os documentos à que se refere o Arf. 99,
do Decreto Lei nO. 2.627, de 26 de Fevereiro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 26 de Fevereiro de 1958.

Vva. Maria Moser Gr'bbba - Diretor-Presidente
Waldemar Grubba .. Diretor-Comercial

N. 681 - m Harry Grubba - Diretor-GerenJ�

Assembléia Geral Ordinária

1) Aprovação do balanço e contas do exercício
de 1957;
Eleição do Conselho Fi�cal;
Assuntos de interesse social.

2)
3)

Acham'se a disposição dos snrs. Acionistas,
os documentos à que se refére o art. 99 do decreto·
lei n. 2627 de 26/9/40.

Jaraguá do Sul, 20 de, Fevereiro de 1958.

N. 682 _ I
GERHARD ROEDER - D�tor-gerente

Empreza de Traaspertes FRENZEL S/A.
Relatório da Diretoria

793.255,30

2.458.539,50
28.232.20

104.447,-80 2.591.219,50

71:,615,70

158658,00
259,755,00
75.800,00
161.916,70 656.109,70

'\

30.000,00
e-s 4.142.190,20

Ião Exigive!
Capital
Fnndos Diversos

Exioivei
C. C. 'Credoras,
Obrigações a Pagar

Compensação
Caução da Diretoria

J .400.000,00
2.212,18400 3.612.184,00

31.392,00
468,614,20 500;006,20

30.000,00
e-s 4.142.190.20

813.609,70
320.273,40

3.879.740,90
1 659.345,40

29.163,00
470.108,00
84.00U,OO

Cr$ 7.236.240,40,

�.R]ÉDITO
TransRorJe e Despachos
juros e -Desconros
Diversos

7.064.852,20
-

11.588,20
160.000,ÓO

7.236.240,40'e-s

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1957.

Edgar A. Frenze! - Diretor Presidente
Ruy Felipe Frenzel • Diretor Gerente
Eugenio J. da SU,a - Diretor Gerente
Francisco F Fischer - Guarda -livros
Carteira N°. 314 do' C. R. C. de S. c..

PARECER DO'CONSELHO RSCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Empreza
de Transportes Frenzel :::;/A., tendo procedido à veri

ficeção dos livros
_
contábeis, do balanço geral, da

conta de lucros e perdas, e demels documenlos refe
rentes ao ex�rcfcio de 1957, e, constatando a SUfi
exatidão e conformidade, recomensam á Assembléia
Geral Ordinária, a sua aprovação.

'

Ja.raguá do Sul, 15 de fevereiro' de 1958.

HEINRICH A. GBFFERT
GUILHERME NEITZEL

BR�NO MAHNKE - SuplenteN. effio

-

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Cllnica Médica - Cirurgia Geral - Partos
,

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n.

- 206 \ex-residencia de dr.

Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

'I_UI_III_III_III_'" _1111_ ..1_1.1_111_.-11- "'_1'

- Atende chamados de dia 'e -a �noite _: I
mr::ec I _ lEI _ •••_ 111_ 111_ III _ III _U''_ 8 •_ II' - F II _.�.

_II

I
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. mente. noticiamos o prematuro passamento do sr .

._.------------�--.--------�--------'------�� João Pekny, ocorrido a 16 de janeiro último em São
ANO XXXVIII .....; JARAGUÁ DO SUL .DOMINGO, 9 DB MARÇO DB 1958 ..:,._. SANTA CATARINA - N. 1.978 Paulo.' .

-'

!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!�=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!! O seu falecimento aos 72 anos de idade e, não
obstante em plena lucidez e .dtepoetção de espírito,
consternou não só a paulicéia, mas repercutiu em

todo o país, notadamente no seio da classe botânica,
floricultora, onde o sr. João Pekny pontificava, com

razão, como um dos seus mais preeminentes mem

bros, cuja obra nêsse terreno se tornara de há muito
conhecida e admirada em todo o Brasil. Proprietário
da tradicional "Hortulânia Paulista", em São Paulo,De há vários lustros João Pekoy, além de 'paisagista, contribuiu enorme-mostrava se mais e mais
mente pelo cultivo da floricultura, da botânica, queinadequada ao desenvol- servia diretamente o Carere, então ocupado pelavimento sempre ores-
figura Imortal de Washington Luiz' e o �aláciocente da grande família Campos Eltseos. E, mais tarde, sua Fezende emcatólica local a sua Doá, e ''-Chácaras Penha" e Mogy das Cruzes seantiga Igreja São Sebas- • constitulrem o pare iso du flôra brasileira.tião, então pontificando Natural de Draga, Tchecoslovaqule, brasileiro

no alto' do morro que naturalizado, João Pekny abriu com o seu repentinoora está sendo aplainado e infausto passamento uma lacuna sensível na botâ-
sem interrupção. nica brasileira, aliando aos seus conhecimentos sôbreOs' planos para a

éJ natureza predicados invulgares de coração, queconstrução de uma nova lhe grangearam círculos da mais rara e sólida erní-Màtriz mais espaçosa, zede, estima e respeito. Tôda a imprensa paulista,mais moderna, elaborou- além de orgãos de todos os Estados, dedicaram
os já naqueles tempos o colunas à obra desse homem norével, culto e afável,então vigário Padre AI-

com cuja morte a ílôra brasileira perdeu um dosberto Jacobs, a quem a
seus mais fervorosos amantes e rnéstres, que .a ror-Paróquia deve os mais
nou famosa em véríos países da Europa.assinalados' s e r v i ç o s

jeragué do Sul associa ee, ernbõra tardiamente,.

prestados durante mais à profunda mágoa causada pelo falecimento dêssede dois decênios. Tanto
•

' grande homem, conhecido e' admirado que fôra tarn-assim que .o ex-vigário,
A ANTIGA IGR'EJA SAO SEBASTIAO bém pela sociedade local, a nossa rerra, que várias

com carinho e reflexão, vezes visitou. .desaprovou a primeira O exumo era casado com da. loanna Pekny e
e 8 segunda plantas ela- os planos tiverem inicio, deixa os seguintes filhos: dona Ellí Pekny Mazure-boradas faz vários anos, concretizando se com a :1::::::::::::::::-�:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� chen, casada com o dr. Waldemiro Mazurechen,não conseguindo ver Instalação provisória da ..

. médico residente em nossa Cidade; Edgar Pekny,realizado o seu sonho Matriz no antigo Salão ii HílßOD [ölül'-ßnnCO II casado com da. Cecilia Pekny; Alfredo Pekny, cesa- .

apostólico com uma ter- "Cristo Rei", obra .do ex- li L. I: .JI: II do com da. Fraia Pekny e Francisco Pekny, casadoceira planta,. difinitiva- 'vígárío Pe. Alberto, ao ii li com da. ürsule Pekny, além dos seguintes netos:mente aprovada, por mesmo tempo em que, ii SOCo Cooperativa Central de' Crédito Agricola li Wànder Weege, filho de da. EIIí; Marly Pekny ehaver sido .transferido sob a oríentação do seu m Ma.triz _ F lo r; til n Ó p o I i s _ Rutil Trtlljdno, 16 II Ieenete Pekny, filhes de Edgar; Reynaldo, Roberro edesta cidade, que teve sucessor, vigário Padre 11 I! Lia Pekny, filhos de Alfredo, e Sônia P�kny, filha
Orlando dos Passes Kleis, ii

..--------......._....-,,__..,----

de Francisco.
se procedeu a demolição II Faça seus depósitos no Baico CATARIIEKSE, "Correio do .Povo" apresenta à enluteda fa-
da velha Igreja, cujo li uma organização a serviço do desenvolvirnen- rnílle, ne pessôa do sr. dr. \Valdemiro Mazureehen e
clichê estampamos nesta ii

lO comercial, industrial e agro-pecuária de

Lexr.elentíSSima espõse, as expressões, embÓ'_I'reportagem. E assim. a
I:!

ôanre Catarina e do Brasil. ra terdlas, de suas profundas condolências.
velha Igreja entrou na

..
Seja. previdente, levando SUdS economias

história [araguàenae, en li ao BANCO CATARINENSE, servindo-se dé Itretecida de saudades; ii chéques pera o pagamento de seus compro- .. -

�
de lembranças suaves ii missas. ii

I REGISTO POLICIALde quantos nela. batiza- li Depertamentos em: Angelina, Braço do I!:I::. ....dos foram, comungaram, li Norte, Cenolnhes, Chapecö, Campos Novos,
rece�era�. as bençãos H Curitibanos, Caçador, Crlclurna, Herval O'Oes'

'11'matrímoníats 5, outros ta- ii te, Itajaf, Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, Or-
I:'

PEDIDO DE. DETENÇÃO
mílíaís, cujos parentes e ii leães, Pôrfo União, Rio do Sul, São Carlos, --ü- ,O Delegado de .Lara_njeira do Sul entr�u .emamigos, seus corpos lá ii São Francisco do ôul, Tubarão, Turve, Uru ii contato com a Delegacia local pera deter o indiví
foram encom�ndados pa'r II

bici e Llrussenge. II duo Affonso Nígueuo, a�tor. suspeito de um roubo
ra a derradeira morada. li Departamento em, /{uaguá do Sul II de Cr$ 40U.000,00 em dlnhelro.

, Hoje, transcorrido� os li á Rua Presidente Epitéclo Pessôa nr. 66. ll, F U R T O
mêses de preparatívos, �..: _ __._ _.__ _.� __ __ - .._._._.-- t1 O sr. Heinz Zielsdorf queixou se lhe have.rhsidojá vão adiantadas as

_ - -._ -.- - -.-- - -...

furtado um relogio pulseira e Cr$ 50,00 em 'dln eiro
obras de terraplanagem, em slla residência quando da' ausência dos seus

��a!�eöde:t�.·ObqUa.e �r1:: .;ü'F;;-'!ji;bW;;;;�'='i=:1 J!iEi!!.I:=m=:Il=!;=m==-=;�..:, moradores., ROUBO DE BICICLÉTAiii (Sezões, Malárias, Itta�lão e. o �lDamls�o do lU. ,., I r"5
'

Impaludismo I� O sr. Manuel Luiz da Silva apre'sentou queixa
Pe. ALBERTO JACOBS. -

DOVO vl�árlO padre Do· UI � � Maleitas, Tremedeira O" por haver sido roubada a sua bicicleta defronte do- nato Wiemes,

recente'l
. IßI H I P' ',1 didealizador da nova Malriz mente empossado Gran - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - .Il ote arana, nes.a CI'l.la �. .

de. parte do outeiEo ",Capsul'as Antisesonicas 1111iJ��óiB@iiiI!@8(i@881B!@iiiI!@fiI@ll8�a!i1I��no rf.ver�ndo vigário um eXIstente entre o Salao
... • "

.,. I -

FOTO PIAZERA Ibaluarte de fé, de tran- "Cristo Rei" e o Ginásio 111 M Inancora mi"
.

quilidade e de progresso. "São Luiz" já desapare- L.
.

.

.

I'" DBFRONTE Á PREFBITURA � JARAOU,Á DO SUL

!' Localizada que fôra, b a ação dos III Em Todas as Boas FarmáCIas If
ceu so.. ... Fotografias. em O�rar - fotocopias de Docume!I�os _

Menattrrel·mZecnotmes"osase'usutaulrl'� tratores, as terras.tra_!ls, IÜ É d to dos Laboratórios MINANCORA

IIiJ
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessorlos

IPortadas por cammhoes lU
um pro u

� .•.

.

t à p óp ia t '" ,

.

- A pedido. atende a domlClho e tambemcerces Jun O l' r em consta0 es ßarrega 1'"1 - Jomvtlle - Sta. Catarma -

rIl em localidades vizinhas�i����� K"d"na6a.��� !�����!�e�t�'�I�I�!�m���!�I�����@iiiI!���-���@iiiI!��

IgrejaA Nova .Cctôlícc
Prosseguem os trabalhos de terraplanagem Em elaboração a terceira planta da

futura Matriz - Um retrospecto histórico -

_
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Lavando COn1 Sabão (Marca Reg1strada)
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