
"

Hoje' á tarde

A r_
" merlca

empolçtmíe partida
F. O. -X ,O. A._

alDistosa
I

Baependi
num«

(.Joinville) (Local)

J na praça da Rua Abdon Batista. Com início às 13,30 hs. haverá interessan-te preliminar.

I\nD·
BviiCf �"�:j

Fundador: 'ARTUR MüLLER - Gerente: DARCI FERKRÜSSEN DE MELO .: Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

ANO XXXVIII - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 23 de Março de 1958 Sta.iOatarina - N. 1.980

rr:.::::::::::::::;::;:::::: ::::::::;::::::::;::;::::�
I! G e re n c i a: I,
li Rua MI. Deodoro N. 210 ii

!! Telefone N. 239 • C. Postal 19 Ij
i! TARAGUA' DO SUL ii
:. II
II Santa Catarina u

ii if'ii ASSINATURA AlVUAIJ li
..

, IIII CrS 100,00 I

�:::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::.::::::::::Ii

IMPOSTOS
A celeuma que se vem-provocando com'

certa habilidade em torno da nova Tabela
que veio, enfim, procurar reajustar u imposto
de indústria e profissão em nosso Munícípío,
.merece, dado essas circunstâncias, alguns,
considerandos para ajustar o assunto dentro
dos devidos termos.

'

-

-
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Bm início é preciso se saiba ser Jaraguá
do Sul, relativamente à sua pujança índustríá]
e comercial, o município cujos impostos es

tão na escala inferior de todo o Estado. Nun
ca, até hoje, houve um .reajustamento para
lelo à conjuntura economica que atinge todo
o povo, indistintamente. Daí o ato de Legls
lativo em reajustar, em parte, ínícialmente,
.0 imposto sôbre indústria e profissão que
até então vinha sendo feito' a bel prazer de
cada Prefeito, um tabelamento proporcional
ao vulto de venda de cada estabelecimento
registrado. Ássim aconteceu que os peque
nos, em sua maioria, viram dobrados ou quiçá
triplicados seus impostos considerados, por

,

êles próprios, irrisórios. O novo Tabelamento
evita seja um "pequeno" equiparado a um

"graúde" como até aqui, evitando por outro
lado disparidades que, de chocantes, se tor
navam abusivas. Evitou-se através dessa
Tabela arcasse, como até aqui, o pequeno
comerciante com os impostos proporcionais
que diminuia e tributo do "grande" para
onerar lhe" a êle, pequeno, o seu pequeno
comércio.

Os chamados "grandes", em número
reduzido, tão logo entrou em vigor o novo

reajustamento, quasi todos, protestaram di
.ante do novo lançamento que refletia nada
nada mais do .que o tributo oriundo do seu
movimento anual. Assim, era injusto pagasse
uma casa com movimento anual de duzentos
mil o mesmo imposto que uma empresa com

dois milhões, O único êrro foi o de nunca,
anteriormente, haverem nem Executivo ne-m

Legislativo cuidado de um reajustamento
paulatino de tabela tributaria, justa e razo

avel, motivo porque o aumento feitp parecia
um disparate quando tal nunca seria, fôsse'
aumentado gradativamente, ano após ano,
em concordância com a crise que o país
atravessa e com os naturais fatores de de
senvolvimento do p·róprio Município.

A reação dos que se julgaram prejudi
cados, não deixa de ser interessante apesar
de tudo, registrando se p fato para apl'ecia
ções futuras em que pesem os sentimentos
cívicos que- é dever implícito de quantos 'au- .

ferem suas fortunas e apliquem �parte delas
nos lugares.onde as constituiram. Esse,'porém,

,

é um fator moral de considerandos outros,
que é parte inerente da ciência politica e

base sobre a qual se constroem, congraçando·
as, as riquesas ·de um Município _

confiante
nos seus filhos para empreendimentos que
requerem' sacrifícios coletivos.

IRINEU BORNHAUSEN
Dentre os p o u c o s

homens públicos que
honram o cenário poli
tico- econômico de Santa
Catarina, _ sobresaí- se,

pelo integridade de seu

carater, sua dedíeação
à causá pública, seus

íudíscutíveís predicados
Je cidadão, o ex-gover
nador barriga-verde. que
é. ainda, uma esperança
sólida no panorama po
Iítíco catarinense.

"Correio do Povo" tem
o prazer de transmitir a

S. S. os seu� cumpri
mentos por motivo de
sua data natalícia que
transcorrerá depois de
amanhã, dia 25. asso

cíando-se desta maneira
às inequívocas demons
trações de admiração de
que será alvo o ilustre
aniversariante por parte
dos seus correllglonáríos,
seus, amigos e do povo
de Santa Catarina.

\

BRESO .por furto
o Presidente
da Câmara·
Cumprindo mandato

judicial. esteve em Cor
deiropolís, Estado de S.
Paulo, o �nspetor da po
licia de 1:), Carlos, José
Reale, onde efetuou a

prisão de Mario Zaia, pre- Esse Iato esta sendo'
sidente da Câmara Muni- muito comentado na oí-
cipal de Cordeiropolis. dade, por envolver exa-

. tamente uma pessoa da
O indiciado está ím- �politica da cidade vizi

plicado no furto de um I nha.(Conclue na 6•. página)

.
'
__

Um Empréstimo de Quinze ..milhões
APROVADO PELA CÂMARA, por maioria, o projeto-lei n. 8

do Executivo Municipal em três sessões consecutivas
Em uma das sessões I quinze milhões de cruzei-

enterlores da Câmara ros.

Municipal, deu entrade e Causou espécie, então,
foi objeto de calorosos não haver o Executivo
debates na Ordem do Dia, especificado naquele pro
o proleto-Iel de procedên leto-lel otiginal as condi
cia do Prefeito MuniciPa_ I, I

ções desse empréstimo,
pleiteando um empréstimo prazo e taxas, nem tão
federal na Irnpórtâncle de pouco os fins a que se

deslinava, o que procurou FranciscoModrock eMário
fazer na sessão subse-' Nicolini. O primeiro ve

quente, quando em dis- reador não se manifestou
cussão o parecer cornpe- propriamente centra o

tente, comparecendo em p r o l e t o do empréstimo,
Plenário. Disse então s.s. mas se deteve numa ané
e o confirmou postertor- lise prolongada sobre os

mente num aditivo ao parcos recursos financei
próprio proléro-lel, que o ros da Prefeíture, egreva
referido empréstimo sere- dos sérlamente pela atitude
feria ao conserto e cons- de alguns índustrles que
trução de pontes., auxilio pretendem mesmo requerer
ao Hospital São José, mandato de segurança pera
conserto de vias públicas se esquivarem ao paga
e outros. Procurou s. 5" mente do i m p o s t O de
encarecer a urgência desse indústria e profissão rea

empréstimo em face dê se Iusrado pela nove Tabela
negarem alguns industriais de Impostos. Sobre o

a pagarem seus' lrnposfbs mesmo problema se ma

realustados pela nova nlíesterem, também, seus

Tabela votada pela Câma- colegas srs.
I Modrock e

ra, alegando que a, falta NicoJini, pois se tal é a

dessas recussos viriam snaeçäo .ünencetra da
preludlcer sérternente o Prefeitura e a atiífide bas
orçamento da receita' ed- tente éxrranhavel de alguns
ministrativa. Instada pela industriais íustamente, os

urgência de ser votado economlcemente mals só
aquele empréstimo, a Câ lidos no Município, como

mare Munlelpal tornou a poderia a Prefeitura arcar

reunlr-se pera, em mais com a responsabilidade
duas discussões regímen- de sernelhente empréstimo
tais deliberar sôbre o sem dtspôr de recursos

aludido prolero lei, que foi para amortizá-lo. A questão
aprovado. em última dls- agravou-se, quando o ve

cussão, por maioria de reedor sr. Prodoehl frizou
votos. 'que o ãto .representava um

___.- .

saque- sobre o futuro, a
Merecem registo especial primeira amortização íncl.

a votação, com reserva, juros resgatáveis em 1960
feita, pelos vereadores srs.
Augusto ôylvío Prodoehl,

"jeep" de propríedade de
um fazendeiro daquele
munícípío e acaba de ser
condenado a três anos e

seís meses de detenção.

•

,
_

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

Snr. Eugênio Vitor Schmöckel

Assoclaçäo
- Operosidade imediata da nova piretoria -
Aquisição de 10 vaquilhonas Séde própria _' Outras notas

, ,

Não nos enganamos,
vaticinando uma gestão
assâz profícua da nova

Diretoria da Associação
Rural, eleita na tão co

mentada Assembléia Ge
ral de há poucas semanas.

Realmente, essa institui
ção rur ícula entrou numa

fase que não pode passar
ctespSi cebida, Por exam'

pIo, em início do mês
vários -membros da Dire·
toria, os srs. Albano Kan
zler, ArnaldoSchulz, Eu
gêóio Vitor Schmöckel e

Lourenço Gresinger, di
rigiram-se à capital do
Estado a fim dê tratarem
de assuntos de interesse
lfgados à sua entidage .

Vários Departamentos do
gO.vêrno estadual foram
visitados, de cujo contato
diréto resultaram benefí
cios altament� favoráveis
para o município jara-
guàense. .'

.

O Departamento de

Fomento, Vegetal, ten
do a 'frente o dr. Jônas
do Amorim, dinâmico e'
solícito, atendeu pronta
mente os visitantes no

que concerne a distribui
ção de sementes, ímple
mentos e contribuição ao
fomente vegetal. Outro
Departamento de desta
que, o Departamento do
Fomento Animal, super
visionado pelo dr. Lauro
Bustarnente," permitiu fos
sem cedidos dez ex�mpla- .

res do gado holandez a08

diversos colonos especial
mente inscritos para aque
le fim, e cuja eutrega se

fez no Posto Agro-Pecu
ário "João Cleofa&" na

JIlanhã de domingo último'
com enorme assistência
de pecuarista. A escolha
dos exemplares de gado.
em FlorianólJolis. se fez
no Posto "Assis Brasil",

(Cone/ue na 6". p';gin,,)
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BILHETE -

SOCIAISUma carta representa sempre algo importante. Ela é mensageira
de notícias boas ou má. A civilização, progredindo, substituiu o histórico
correio do postilão pelos modernes meios de trauaperte rodoviário, ferroviário, �====================�

marítimo e äreos. E, concomitante, modernisou também as instações dos Cor
retos. O carteiro de hojapassou a ser postalista. Indice de progressso de
cada cidade é a instalação de sua agência dDS corretos e telégrafos. Jaraguä
do Sul possue, neste sentido, e seu departamento instalado �m edifício que,
se não é amplonem cômodo, é atraente em estilo funcional. É tipo padrão FAZEM ANOS HOJE:
dos que existem muitos em muitas cidades do Estado. É na ag�ncia dos Cor- - O sr. Hermann Schul-
reios que- vamos depo- ze, residenre nesta cidade.
suar as nossas cartas .

- O sr. Alfredo Moser,
que lã se vão para os comerciante, residente em

seus destinos. Quanto Rio do Testo.
chegam. Lã encontra-,

,
- A sra. Martha Pedri,

mos sizudos comerei- esposa do' .

sr. Antônio
antes, austeros indus Pedri, residente nesta cí-
triais ao lado de polidas dade.
senhoras junto com _, A sorridente garorl-
jovens de ambos os nha Sônia ôoely, filhinha
sexos. Em seus ssm- do sr. José Vieira, residente
blantes percebemos a em lolnvllle,
mor das vezes as notí- FAZEM ANOS
cias que receberam ou AMANHÄ :
que despacham. Porque _ 'O sr. Alfredo D.
uma carta representa .

Ienssen, índustrlel, resl-
para uma [ovem ou dente nesta cidade.
um jovem uma missiva

_ O sr. Alberto Roessle,trescalandD perfumes, residente em Curltlba,
escrita em papél côr de _ O sr. Carlos Rutzen,
rosa" Porque a côr rosa comerciunte, residente em
é a de amôr suave. A Corupá.
da dôr é a pret-a. Mas papal preto é inusitado à ausência de tinta branca

_ sr Moacir Silva re-
para com ela escrever as' dores de muitas tristezas; tie muitas desiluçõss, de sidente 'nesta cidade.

'

muitos amores fracassados. Não sei porque. mas sempre quando entro no
Correio local ou em qualquer outro, eu reflito sobre a significação de uma

carta e a significação que deve ter aos olhos principalmenLe da mocidade
esse edifício dDS Correios. Não valeria 'a pena pensar um pouco, abandonar
nos a sonhos e reflexões näste mundo irrefletido ß sem sonhos? Até prä
semana, darlyng;

.

DIA 20
- Completou dia 20 do

corrente, mals um de sua

feliz existência a sra.

Antônia da Cruz, residente
em Joinville.
DIA 18
- E' com grande sa

tisfação que registramos
embora tardiamente o

transcurso
.

de mais um

enlversérto natalício 'do
estimado e amigo cidadão
sr,-Rudolfo Klug, residente
nesta cidade.

Falecimentos' ,
-.- Dia 11 do correnre

Maria Silveira, com 76
anos de idade, viúva, em

Guaramirim.
- Dia 14 do corrente

Amália S. Campregher,
com 2 mêses de idade,
fllha de Anésio Carnpre
gher e de Claudina Norile
Campregher, em lrepocu
zlnho.
.; Ora 14 do corrente

José .Avellno, com 63 anos
de idade, casado

f
com

Cectlta Buccio Avelino,
em lrapocuzlnho,
- Dia 16 do corrente

- Dia 6 do. corrente Dirce Reicherl, com' 4
Ivaldo Fiedler, filho de mêses de idade, filha de
Ary Fiedler, e de Alíde Herbert Reichert e de
Krause Fiedler em Irapo- Geni M. Reichert, em Es-
cuzlnho. trada Itepocú Hansa.
-' Dia 6 do corrente _

Isolde Krutzch, filha de
Ervin Krurzch e de Elia
Kohlz Krutzch, em Três
Rios do Norte.
- Dia 8 do corrente

Anselmo Luiz Brugnago,
filho de Daniel Brugnago
e de Carmem Rank ßrug
nego, e� Vila Nova.

,- Dia lOdo corrente

Evanlra HDCh, ftlha de
Helmuth Hoch e de Ema
Hoch, em Ribeirão Grande
do Norte.
- Dia 11 do corrente

Elvira Hoch, filho de
Heinrich Hoch e de Erne
Mathes HDCh, em Ribei
rão Grande do. Norte.
- Dia 11 do correnre

José de Souza, filho de
Mauro de Souza e de
Maria de Lourdes Coelho
de ôouze, nesta cidade.

Aniversários

,--,----,_!!_áscimentos

T,ia ANGELINA

DIA 26
- O sr. João 'Cláudio

Braga, residente nesta
cidade.

'

- O sr. Alfredo Funke,
, residente nesta cidade.

- A garotinha Anelli
Maffezzolli, filhinha do sr,

Willy Meffezzolll, resí
dente em Corupä.
- A graciosa menina

Norma Müller, filha do sr.

Alfredo Müller. -.,

- Denui dia 26 do
situdes da vida não o corrente, o aniversário na

permitiram ou porque talicio da gentil senhorita
não compreendiam en- Lldle Víeíre, residente
tão o significado do sa- nesta cidade.
ber ler e escrever.

UM SIMBOLO DE MULHER
De J. CALHEIROS BOMFIM

. Não há no Espíríto I algum
animal de estima.

Santo, principalmente, ção? Descobrío alguma
em Oaohoeíro de Itape- mina de ouro? Ganhou
mirim, quem não conhe- na Loteria Federal?
ça, por sua notoríedade NãD, nada disso. Dona
a protessôra dona Zilma Zilma dedícou-se á cau
Ooelhö Pinto. -

sa da alfabetização, dos
E que fêz ela para ser adolescentes e adultos,

tão popular? Salvou a ví- que na infância ou na

da de alguem de modo juventude, não puderam
espetacular? Entrou, in- sentar-se num banco es

cendíada em
� busca de colar, DU porque as víeis-

AUSENTE
até o dia 8 de abril

de brilhantesA cruz
VAN JAFA

À MINHA MÃH
. Era uma jóia de estimação ...
Imensamente bela, tôda de ouro,
cravejada de brílhantes,
era um tesouro.
Muito dinheiro valia
aquela períeíção.
Ninguém a via,
sem uma grande e profunda exclamação.
Um oh I íncontíäo,
um belo desconhecido ...
De minha Mãe, no peito,
aquela jóia sem defeito,
causava admiração.
Os brilhantes faiscavam
como verdadeiras estrêlas ...
Parecia um incêndio de harmonia

. quando minha Mãe a trazia, ,

como orgulho de gente rica, inveja de gente pobre.
Um dia, era eu ainda muíto críança,
vivia de sonhos realtzadoa,
e de esperança,
era só pedir e ter meus desejes vivificados ...
... Não vendo maís minha Mãe usá-la,

,

um dia perguntei _
.. A tua cruz, mamãe?"

- "Guardei-a, meu filho." ,

Mas aqueles olhos e aquela voz' não eram de quem
- [guardara.

Passaram-se'os anos ...
... Sucederam-se os invernos de privações.
Desabrocharam as primaveras de esperanças.
Até que um dia tivemos verões de compensações.
E então adolescentes, eu soube um outro dia, '

que a cruz fôra vendida para ,minha educação,
Tive saudades daquela cruz de brilhantes.
Minha Mãe, com uma diamantina fé,
disse-me - "Meu filho, exi-stem outras cruzes eternas.
Aquela era efêmera e profana.
A cruz do Senhor é de madeira, mas sempiterna.
Tu és a minha maior jóia, o meu diamante,
a minha cruz de brilhantes."
E entre lágrimas, no santuário do meu coração,
jurei cingir-lhe um dia a altiva fronte,
com uma corôa de louros e diamantes!
E ver no peito já cansado pela cruz dos anos,
voltar a brilhar, -

.

o cruzeiro do sul
da minha glória resplandece, _,

e no peito de minha Mãe, condensada sob a forma
de uma � cruz de brilhantes!
Uma jóiá de e;stimação.

PARA QUE ESTUDAR?
Nesta época do ano alcançam resultados. De

e que nos lembramos hora em hora, .o ensino'
de que o ensino está piora.
decadente, uma espécie Apontam-se as causas
de ilha, çercada de ma- o mercantilismo, dizem,
zélas por todos os lados. é a primeira. Mas nas
As provas vestibulares escolas do govêrno, em

mostram o pDUCO apro- qua não há lucro a au
veítamento dDS estudan- ferir, o ensino não é
tes nos cursos secundá- melhor, ',.
rios e os que "

saem das EvIdentemente os pais
escolas primárias levam tem uma parte das culpas
pequena bagagem em e os estudantes outra.
seus conhecimentos. Não esqueçamos, no en
, O que espanta mais é tanto, que os pais cada
a indife,rbnça geral CDm vez pDdem menos com

que o assunto é conside· .os Se1,l8 filhos, êsses não
rado e a leviandade com acreditam nD estudo.
que IDgO o deixamos de Vêem que o triunfo na
lado pensandD em «spu- vida nãD depende de es-
tniks». fDrço e 'perg1lIltam para

x ,que esforçar-se?
Há .quarenta anDS que Del1:tro de alguns dias

o enslOO desce lentamen- ja não estaremos cuidan
te, ma� sempre'Aarr!lstadD dD !:pais dêsse prDblem«
pela lDcompetenCla dos tal é a versatilidade do
governos, porq!le no final espirito. dDS homens.
da� ,c.ontas a eles cabe Talvez, quem sabe, ,a
prlDc!palmente .

encarar razão esteja CDm os mo
a sérIO a c�lamIda�e. �DS: para que est d ?
, Tem surgIdo mOVlmen- Y u ar

tD para remediar, mas não Austregesi/o ele Atbayele

Dr. Waldemiro
Mazureehen
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CâlDara
Resenha das

Municipal �Ies lá se entendem.v, IEducação
o sr. Domingos Tedes· IAPETC tornou-se coní- U "I d f d B ii

últimas sessões chi, eleito na chapa da vente com o vultoso des-
m ape o a to os os 'Pro essores o ras

sra. Ivete: Vargas para falque, por não ter atas- O Diretor do Serviço 9. - Campanha contra
exercer o cargo de te- tado de função, como lhe Nacional de .Edueaçäo o apêrto de mão;
soureiro do PTB - Se- determinara o sr. Arlín- Sanitária do Ministério 10. - Campanha con

ção de S. Paulo - foi do Maciel, presidente da da Saúde, na ocasião em tra a promíseuídade com

conivente com o autor Autarquia, o tesoureiro que se iniciam as aulas os animais, príncípal
de um desfalque de Hermogênio Rangel, au- do ano letivo corrente, mente cão e gato;
Cr$ 6 milhões e 200 mil tor do alcance. faz o seguinte apêlo aos 11. - Campanha de
ocorrido na Delegacia A participação do sr. professôres do Brasil: boas maneiras;
do I.�PETC em São Paulo. Tedeschi foi apurada por «Os protessôres de todo 12. - Campanha da
O sr. Tedescbi, que uma Comissão de Inqué. o pais são os melhores boa atitude, especialmen

exerce em S. Paulo o rito do próprio IAPETC. colaboradores da educa- te o modo correto de

cargo em comissão 'de O desfalque total foi ção sanitária. Com boa sentar-se nas carteiras;
d e l e ga d o regional do de Cr$ 6.134.212,50. vontade poderemos obter 13. - 'Campanha da

a difusão dos conselhos
básicas

.

de hígíene e

despertar ne espíríto da
criança noções elemen
tares de asseio e pre
venção. contra as doen
ças. Lembraremos que
sob a forma de «campa
nhas» êstes ensínamen
tos poderiam ser divul·
gados com maior Iacílí
dade e aproveitamento.
Assim nas escolas os

professôres poderiam fa
zer as seguintes campa
nhas:

1. - Campanha das
mãos limpas;

."

2., - Campanha do As provas dos vence-

banho geral diário; dores poderão ser ré-

3. - Campanha da metidas ao Servíco Na-
limpeza dos dentes; I cional de Educação Sa-

4. - Campanha do uso nitária, Caixa Postal
do lenço; t .379 - Rio - que, pos-
5. - Campanha do co- teriormente estudará um

po individual;
, meio de premíä-Ias e dar

6. - Campanha da ca- divulgação adequada.
'

beça limpa e penteada; Também os professôres
7. - Campanha da rou- poderão solicitar ao

pa limpa; , Serviço material (folhe.
8. - Campanha do U80 tos) sôbre o assunto em

do calçado; JOco que lhes Interesse.

Sanitária

Sessão: 183·68 Após haver procurado
Presidência: João Lúcio explicar-se, retirou-se o sr.

da Costa. Prefeito, prosseguindo os

Secretaria: Augusto ôyl- trabalhos com a leitura
vio Prodoehl e Francisco do parecer da Comissão
Modrock. de Educação, mandando
Presença: fidelis Wolf, à Inspetoria Escolar o

José Pasq'ualini� Mario projeto-lei que 'cria uma

Nlcollní, Martim Hauck, nova Escola Mista no

Durval Mercerto, Raimun· local "Tifa dos Monos".
do Emmendoerfer e Erich Em êe, e últlma discussão
Batista. foram aprovados, o" .

re-

Na Ordem do Dia foi querimentos de Bolsas
lido o parecer da Comls- Escolares pare 1958.
são de Finanças concer- Foi aprovado igualmente
nente ao proleto-Iel n. 8 em última discussão o

do Executivo Municipal, proléto-leí que isenta de
sólicitando um empréstl- imposto de indústria e

mo federal de quinze rní- profissão ao cidadão Dei
Ihões de cruzeiros, tendo fiore Angelo Lenzi.
sugerido o vereador sr.

Raimundo Emmendoerfer, Sessão :-20358. _Desde a época apostólica a Santa Madre Igre·
fôsse o assunto em pauta Esclarecidos (IS item; ja procurou celebrar todos os anos com aspecíal
submetido a regime de solicitados pela Comissão recordação os maiores mistérios de nossa Reden

urgência. Compareceu em de Finanças a respeito do ção, isto é, a paixão, a morte e a ressur reição de

Plenário e tomou assento proléto-Ieí do Executivo Nosso Senhor Jesus Cristo. De início se comemo

à Mesa do Legislativo,\o requerendo um empréstimo ravam os momentos mais importantes destes mis

sr. Prefeito Municipal que, de quinze milhões de cru térios com um tríduo especial, chamado do Cristo
à vtsra das falhas contl- zeiros, expuzeram seus, "crucificado, sepultado e ressuscitado" (Sto. Agos
das em seu projeto-lei pontos-de-vtste os verea- tinha, Ep. 55,14) depois se acrescentou a solene

apresentado, pro c U r o u dores srs. Augusto Sylvio comemoração da 'instituição' da Santissima Euca

prestar as informações Prodoehl, Francisco Mo- ristía; e finalmente, no domingo que precede ime

exigidas pelo parecer da drock e Mario Nrcollnl, diatamente a paixão surgiu a celebração litúrgica
Comissão de Finanças os dois últimos votando

..
do ingresso triunfal de Nosso Senhor R6i messiâ

quanto às condições da- contra o mesmo em as nico, na cidade santa: de onde orrginou-se a espe;

quele empréstimo, prazo, tres votações.
.

cial semana litúrgica, que pela excelência dos mis-

"luros etc, Disse o Prefeito O sr, Modrock pediu térios eelebrâdos foi denominada santa e .dotada

da irave sltueção
'

exp!icações, d� como, po- de ritos magníficos e piedosos'.
financeira que aflige a de�a o E�eculivo �on_:;e- Por brevidade, focalizamos aqui os mais im-

administração municipal, I gurr q}l�sl Ires milhões portantes:
e que não conseguindo neces�arJ�s para aquela _DOMI�GO �E RAMOS: dia 30 de março
da Câmara o empréstimo arnorttzeçäo quando o re- S. MIssas na Matriz às 6 e 7,30 horas

projetado desínteressar se- latório de 1957 jà apresen- J
Às 9 horas: Benção, distribuição e solene

ia pelo f�turo do Munlcí- ta um defi�it de dois mi'l procissão de �A,MOS .em honra de Cristo-Rei.

pio. Destacou ainda o lhões e mero, Secundou-o Em seguida s. rmssa solene com o Canto da

ceso de um grupo de in o v.eread�r sr .. Nícollnl. O Paixão segundo São Mateus.
._ ' .

dustrtais e comerciantes proléro-leí fOI aprovado QUINTA FEIRA SANTA: díà 3 de abril

negarem-se a pagar o novo por maioria de votos. Comemoração da Instituição da Eucaristia.
imposto (Je indústria e

' Às 17 horas: Missa SOLENE "In Cena Do- Presença, hoje, de altas personalidades do
profissão. O vereador sr. mini". Depois do Evangélho, oeremônia do "LAVA-ptS". Estado - Invulgar entpsiasmo no

João José Berfoli, em brio Terminada a missa, Procissão, transportando- Município - Outras �otas
Ihante improviso, fulminou se solenemente o Santissimo Sacramento.
a alitude de certos abas. �m seguida, desnudação dos altares; ADO· Conforme convoca· dr. Murillo B. de
tados que, em contraste RAQAO do augusto Sacramento a�é á meia noite, ção feita pelo delega· Azevedo,' realiza-se
com outros, menos favo· obedecendo o seguinte HORÁRIO: '

d
..

I d UDN h
.

t'd d'

18 19' hs.,� E' scolare-s O mUDlClpa a ,o]e nes a Cl a e a
recidos, se recusama' d C d
cumprir os seus deveres �9'20 hs.: Filhas de Maria e moças em geral gran e 'onvenção a

para com a coletividade, 20·21 hs.: Congregados e moços em geral M "d
União Democrática

demonstrando desta ma· 21-2'2 hs.: Apostolado da Oração e senhoras ereci O Nacional para eleição
neira não serem amigos 2�·23 hs.: Os homens ) I'" dos novos Membros
de Jaraguá do Sul. Re�i. 23-24 hs.: P"adres, Irmãos Maristas, Irmãs e e og10 da Mesa do Diretório
dou o orador a insinuação os fiéis em geral. _

'

do seu colega eminen.
. N.B. - Na quarta-feira estarão à disposição Elogiosos comentá· Muniçipal e Delega-

doerfer que inrerpretou as os padres para atenderem às confissões. Neste dia rios :vêm receb.endo dos à Convenção Re-

Palavras como insultuosas as senhoras, moças e crianças deverão confessar- as atividades muni- gional do Partido.�epatina )I. S. .

f'
.

i.l0 comércio e à indústria, se durante o dia, lCando a noIte reservada para cipais demonstradas Deverão assistir à
dizendo o sr. Bertoli que

da 'penha. que os senhores homens. ,

R
-

E d"
I' - d h' It

não distinguia cores par.
contem extrato SEXTA-FEIRA SANTA: dia 4 de abril (la. a

, ua. xpe IClon�rIo s�ssao e 9].e a as

fidárias e estava falando l(ep4tico con- sexta·feira do mês) AntoDlo C. FerreIra, fIguras polItIcas do

em lése. O sr. Pasqualini centrado, nor.!!", "Eis O lenho da Cruz, do qual pendeu a com o serviço de Estado, aguardando·
exigiu fôsse o Distrito de jftflli�lí tU salvação do mun·rio. Vinde, adoremos'" / canalização e sanea· se também a presença
Corupá também contem- fynções do Às 15 horas: Solene Ação Litúrgica pela Pai· menta de determina- do ilustre sr. Vice-
pIado com os beneficios I

lIgado. xão e Morte do Senhor. do trecho do leito Governador Heriber-
do' empréstimo em tela. Canto da Paixão de N. S. Jesus Cristo. dI'

I bI' H 1
'

Orações solenes pc;las oecessid�des de toda a aque a
.

VIa pu lca, to ue se, a.compa·
Igreja e de todo o gênero humano. sempre Inundada' pe· n�a.do de lUZIda co-

Solene Adoração da Oruz.
,

las chuvas e foco mItlva, e para os

. !?�ocissão do SSm_�. para .�. Altar-mór e dis- permanente de mos· quais foi preparada
trlbuIçao da s. Comunh�o _ao� fIeIS. citas Tendo à frente festiva recepção às

Às 20 horas: �roClssao d� �NTER�O. . os zelosos fiscais srs. primeiras horas da
NOTA: RecolhIda a PfoClssao, os f;els segum' V'd' 'L

.

J -

h- d h"
..

do lim costume geral, vão beijar a veneranda Ima er 11 enZI � oao man a e. oJe a

gem de NOSSO SENHOR MORTO. Andre dos ReIS, uma frente da sede do
,SÁBADO-SANTO: dia 5 de abril turma de trabalhado· partido da UDN, à
�s 22,30, horas: VIGILIA PASCAL. res municipais pôs A v e n i d a Marechal

Benç�o do Fo�o novo à porta da MatrIZ. fim àquele larnentá- Deodoro.'
'

Bençao du CirIO Pascal. I"Solene Entrada e Precônio Pascal (Exultet). vel �stado de cOl�as, _POI'ls?a vez ch�ga-
Canto das Profecias. motIvando pOI'lSSO raa varIas caravanas

Primeira parte das Ladainhas de todos os S. mesmo -o gestQ do "acompanhando as

B�Dção �a Agua Batismal. '. vereador sr. Fidelis I delegaçõeE! distritais,
Renovaçao das Promess�s do BatIsmo. Wolf, Vice.Presidente tudo indicando queSegunda parte das Ladamhas. '

.' d CA M
.. '· -

d h'Às 24 horas:' Missa Solene da VIGILlA. Ao a amara UDlCl- a conv�nçao e O]�
Evangelho, mengem pascal aos paroquianos. Ao paI, que requereu em da Umão DemocrátI·
inicio do "GLORIA jn EXCELSIS", bimbalhar fes- uma: das últimos ses· ca Nacional registra
tivo dos sinos, anunciando a boa_nova �a PÁSC0;A. sões, fosse encaini- 'rá um feito extraor-

D�MINGO DA R��SURREIÇAO: dIa 6 de abrIl: nhada ao ExecutiVQ dinário nos anaIS
MIssas na MatrIz. às 6 e 7,30 horas I· I d' llt' t'dá

.'

Às 9 horas: Missa cantada. um e agIO aos a u 1· po 1 ICO - par I rIOS

Pede-se aos fiéis o obséqnio de lima OFERTA dos fiscais pelo trá· da cidade, arregiIJlen·
para auxiliar nas despes�s da Se�ana S�nta. b�lho de utilidade pú· tando·se os udenistas

Aos amados paroqUIanos, felIzes e' abençoa· blIca que vinham em torno de sua
das festas de Páscoa! / prestando em fiel e bandeira para maior

Jaraguá do Sul, Março de 1958. ,z;eloso cumprimento gr'andeza de Jaraguá
Padre Donalo Wiemes S. C. J. - Vigário de seus deveres. do Sul.

no ano de 1958

merenda;
14. - Campanha do

recreio com jogos diri
gidos sem emulação;

15 - Campanha dos
esportes;

/

16. --Campanha de
defesa contra as doenças
infecciosas, (va c i n 11 S,
prevenções).
Verificação do apro

veitamento dos alunes
sôbre cada uma das no

ções aprendidas, por
meio de desenhos, con
curso de redação, testes
orais e eserítos».

Festividades da SEMANA
SANTA em jaragaá do Sul

Convenção Municipal da r-; UDH

, -

Honrosa
visila
Visita honrosa, recebeu·

a domingo último (J nossa
�idade com a chegada à
)araguá do Sul do ilustre
vice governador do Esta
do, sr. Heriberto Huelse e

exma. espôsa, que aqui
veio em carater particular
para rever amigos. Ao
ensejo da -honrosa visita
um grupo de amigos e

admiradores do preclaro
homem público, lhe ofer,
tou, a êle. e sua exma.

espôsa, um lauto almoço
no Bar e Restaurante
Marabá, ocasião ém que
foi saudado pelo sr.

Eugênio Vitor Schmöckel,
rendo o homenageado
agradecido, cativado, as

genrilezas de que fôra
alvo. Dentre os presentes
àquela how.enagemj parti
cular, anotamoß os nome�
do sr. Luiz Sampaio

Faleceu, a
sogra de
Nereu Ramos
Com 98 anos de idade

faleceu dia 12, a' sra.

Avelina Pederneiras, de
trtldicional familia catari
nense. A extinta era ge�
nitora do engenheiro
Haroldo Pederneiras-- e

s_ogra do senador Nereu
Ramos.

Cörrea' e exma. expôsa,
dr. Àyres Gama Ferreira
de Mello, dr. Ary Flaviano
de Macedo, João Lucio
da Costa, Mario Nicolini,
Fidelis Wolf, Antonio
Zimmermann, Tte. Hugo
Alv�s Garcia, Aroldo
Schulz, Arnaldo Schulz,
Alexandre Haacke, Lou
renço Gresinger, Comis
sário José Izidoro Coppi,
Zenon Fernandes Netto e

o sr. Eugênio Vitor
Schmöckel.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Indústria de Calçados
Gosch Irtnãos SIA.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

87.979,20
- 222.473,90

1.100,00
539899,60

I - Imobilizado:
Im6veis
Construções
Pontes e Oaminhos

Eslavel:
�19.088,60 Máquinas e instalações

Veículos e-Semoventes
Móveis, Utens. e Feramentas
Direitos
II - Disponiwel: >

851.452,70 °ili� Realizável a Curlo e Longo Prazo:
200000 Mercadorias-O 496.928,50

· , Mercadorias-P 289.700,00

1 59230
Titulos à Receber 1.358.143,00

· , Participações
'

4.831,40
Deved, em Contas Correntes 217.967,10

IV - 'Conlas de Compensação:
ValOres em Caução
Titulos Descontados

J

,

,

,

-

)

-

C
' I

I d' tiS h Itt S A a Lucros e Perdas Classificar 88.772,50

omerclO e n us na c mi : I': ����� �: �:���:�ações l�!'g��:��
araguá do Sul Eslado de Sanla Calarina a F��do de Devsd. Duvidösos 97.439,20

Ó
a Dfvidendos 100000,00

RELAT RIO DA DIRETORIA

49.874,80

o R É D I T O:

de Alugueís-O
de Alugueis-P
de Mercadorias-O
de Mercadorias-P

421.273..40
3.051.660,ROSenhores, Acionistas:

_
Atendendo ás determínações estatutárias e

> prescrições legais, cumpre a esta diretoria apre
sentar, vos os documentos referentes ao exercício
'encerrado em 31 Dezembro de 1957; a demons
tração do ativo e passivo, demonstração da conta
de "LUCROS e PERDAS" e parecer do Oonselho
Fiscal.

Pelo estudo dêstes documentos, podeis veri
ficar a situação desta sociedade, que se apresenta
sólida, sendo o resultado do exercício satisfatório,
permitindo a- dístríbuíção de di videndo compen
sador.

Este, senhores acionistas, o relatório com que
vos apresentemos os documentos do exercício de
'1957, que serão submetidos -\ vossa apreciação
na próxima assembléia ordinária. r.

Jaraguá do Sul, 6 de Março de 1958.
WALTER OOSeH - Diretor Comercial
HERTA coses - Diretora Técnica

Senhores Acionistas:

Cumprindo disposições legais e estatutárias,
temos o prazer .de submeter a apreciação de Vv.
Ss., as contas desta Diretoria, Balanço Geral e De
mostração da Conta de lucros e Perdas, acompanha
do do Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exer

cicio social, encerrado em 31 de Dezembro de 1958.
Os dados que öra submetemos à apreciação de

Vv. Ss., representam a verdadeira situação econô
mica e financeirà desta Sociedade.

Para quaisquer esclarecimentos ou informações
que Vv. Ss. julgarem necessárias, permanecemos,
com o maior prazer, ao vosso inteiro dispor.

Jaraguá do Sul, 17 de Fevereiro de 1958.

Damasio SchmUI - Dir. Gerente
Waldemiro SchmUI - Dir. Comercial

.

BALANÇO GERAL encerrado em 31/12/1957.
A T I V O

5.950,00
10200,00

2.075.359,20
960.151,60 3.051.660,80

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1957.
Damasio Schmill - Dir. Gerente
Waldemiro SchmUI - Dir. Ocmercial .

Seroio Ihomsen - Oontador nego ORO.
nO. 0301 D.E.O. nO, 50.781

PAREOER DO OONSELHO FISCAL

SC.

Imobilizado
-Imoveis e benfeitorias
Estavel

Moveis e Utensílios
Utensílios Diversos
Veiculos' e Semoventes
Máquinas e Acessorios

Participações
Banco Oataríneuse

,

Disponivel
Caixa

.

Realizavel a curto e

longo prazo
Mercadorias 1.215.681,70
C/Correntes, saldo devedor 12.926,90

. Empréstimo Lei 1474/51 ·75.652,20
Titulos a Receber:
em Carteira 19.786,00

. em Cobrança 474.022,30
em Caução 2.560.096,00 3.053.904,30 4.358.165,10

748.494,20
236472,40
2V.527,00
80000,00

Na qualidade de membros do Oonselho Fiscal
da "Oömêrcío o Indústria Sohmitt S.A.", com séde
ä.Bstrada Blumenau Klm. 4 • em Jaraguá do Sul,
em. cumprimento às dlsposíções da Lei em vigôr e
dos estatutos sociais, procedemos aos exames da
escrituração, papeis e doéumentos, relatório da Di
retoria, Balanço Geral e Demonstrativo da conta de
"Lucros e Perdas", encerrados em 31 de Dezembro
de 1957. Pelo exame precedido, sômos de Parecer

1.076.345,00 que as contas da Diretoria, bem como os documentos
acima referidos, mereçam a aprovação da Assembléia

( Geral Ordinária.
'

Jaraguá do Sul, 17 de Fevereiro de 1958.

(ass.) Curt Vasel
(ass.) Leopoldo Reiner
(ass.) Pedro Winter

1.092.493,60 -

Demonstràção do "A T 1 V O ..

e "P ASS I V O •

em 3t de Dezembro de -1957
A T I V O

1.008341,10
8003.90
60000,00

N.r74

2.3.67.570,00

Indústria de Calçados Gosch Irmãos SIA.
Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE-CONVOCAÇÃO

40000.00
1.104.738.00 1.144.738.00

5.731.021.40

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas a comparecerem a assembléia geral ordi
nária a realizar-se no dia 2 (dois) de Abril do cor
rente ano, ás nove horas na séde social, a fim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dla :

t .
...:... Discussão e aprovação do Balanço e mais do

cumentos referente ao exercício de 1957.
2. :.. Eleição da Diretoria!
3. - Eleição do Conselho Fiscal.

2.705.095,00 4. - Assuntos de interesse social.

Iaragué do Sul, 6 de Março de 1958.

Contas de Oompensação
Ações em Caução 38.000,00

5.770.298,70

P·A S S I V O
V -' Ião Eligivel:

Capital 2.000.000,00
Fundo de Depreciações 387.775,00-
Fundo de Reserva 41.376,90
Fundo de Desenvelvimento 73.503,90
Fundo de Deveds. Duvidosos 202.439,20

VI - Eligivel a Curlo e Longo Prazo:
Credo em Oontas Oorrentes 1.781.188.40
Dividendos 100.000,00 1.881.188,40 N. 763 - II
VII - Conlas .de Compensaçáõ:

Cauções
,Endossos

wALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

PASSIVO
Não Exigivel

Capital 1.200.000,00
Fundo de Reserva Legal 76.214,00
Fundo' de Reserva -Espeoíal 202080,00
Fundo p. Dev. Duvidosos 305.390,30
Fundo de Depreciações 81600t,OO
Exigivel a curto e

longo prazo
C/Correntes, saído credor

. Títulos a Pagar
Dividendos a Pagar

,

Contas Garantidas
Contas de Compensação

Caução da Diretoria 20.0QO,00
Caução dos Representantes 18000,00

2.599.741,30

40.000,00
1.104738,00 1.144.738,00

5.731.021,50

DEMONSTRAÇÃO. DA OONTA' DE LU(lROS E
.

PERDAS, encerrada em 31/12/1958.
DÉBITO:

Acham se a disposição dos senhores acionistas'
no escritório desta sociedade, os documentos a que
se refere o artigo 99, do decréto-Iei n. 2627; de' 26
de Setembro de 1940.

.

Mercadorias
Juros e Descontos

3.132.557,40 a Ordenados e-Salários C 247.800,00
a Honorários C 144000,00
a Lenha·C 26.310,00

38000,00 a Aposentadoria-C 25.869,50
57 29870 a Seguros-O 10808,10

. '10. •

a Impostos-O .77,209,70
Jaraguâ do Sul, 11 de Janeiro de 1958.' a Selos Mercantís-C 191.240,00 \

WALTBR GOSeH - Díretor Comercial a Oomíssões-O 120.468,80
HBRTA coseu - Diretora,Técnica a Força e Luz, O

'.
23857,90

EUGENIO VITOR seHMöeKEL - Ocntador a Fretes e Carretos-C 250.398;40
reg. ORCSC n. H�05 - DEC 51.083 a Oonsêr. e Lubrificantes-C 112,974,60

.

.

a Oonsêrtos Prédios O . 8.986,70
Demonstração da conta de "LUCROS e PERDAS' a Despêsas VsícnloeO 221.831,50

em 31 de Dezembro de 1 �5'] a Despêsas Viajens-O 14985,50
G RÉDITO a Despêsas Bancárias-C 112.022,60

5.890.782,70
a Despêsas Ger�is-O. 56.734;50 1.645.497,80

91�893 70 a Ordenad?s e Salârios-P 239.000,00
-----'-,- a Honorärios-P ;)6 000,005 982 676,40 a Aposentadoria' P 22.360,60

,.. a Seguros-P 10895,50
5.065.173,90 a ISmIP6stMOs'P ,

P 3322.168050'0900'..

---- 228035,70 5.293.20960 a e o� _

ercantís- .' Convidamos aos 'senhores Acionistas desta,
a Comissões-P 36.640,00 Sociedade, pare se reunirem em Assembléia Geral320,70 a Fretes e Carretos-P 258.449,00 Ordinária, ne nossa séde social, à rua Preso Epitá-�g�.�gg,gg a Consêr. e Lubrificantes-P, 68.652,00 cio Pessôa nO. 1.207, às quatorze horas do dia 29.(), a Oonsêrtos Prédios' P 35.158.00 de Março p. vindouro, para deliberarem sobre a
a Oonsêrtos Estradas P 48588,10 seguinte,

28087280
a De8P�sas Extr..�adeiJ'a·P 87.812,10 . ORDEM DO DIA:

· , a Despesas Bancárlas-P 6.587,40 1°.) Exame, discussão e aprovação das contas5.982.676,40 a Despêsas Gerais-P 10.501,00 984.889,60 da Diretoria, do Balanço Gerál, conta de
Jaraguá do' Sul, 1,1 de Janeiro de 1958. Lucros e Perdôs e Parecer do Conselho

WALTER GOSeH - Diretor Oomercial Fiscal.,
HERTA GOSeH _ Diretora TécniQa pe�feita ordem, manifestam·se favoráveis ao cri- 20.) eleição dos'membros do Conselho Fiscal
BUGENIO VITOR seHMöeKEL - Oontador térlO adotado, por entenderem que o mesmo e Suplentes.
reg. CROSO n. 1065 - ·DEO 51.083 consulta os interesses sociais. 30.) Assuntos de inrerêsse da Sociedade.

.

.

E, consequência, este' conselho é de parecer. AVISO. Acham se à disposição dos SenhoresParecer do Conselho Fiscal que as contas e documentos apreciadOS sejam Acionistas, os documentos à que se refere o Art. 99,aprovados pela assembléia geral dos senhores do Dec�eto Lei nO. 2.627, de 26 de Fevereiro de 1940.acionistas.
.

Jaraguâ do Sul, 11 de Ja�éiro de 1958. Jaraguá do Sul, em 26 de Fevereiro de 1958.

VV8. -Maria Moser Grubba - Dirétor-Presidente
Waldemar Grubba - Diretor-Come.rcial

.

Harry Grubba -. Diretor-Gerente

\

1.833.018,70
42; .461,70

.

24U.000,OO
638.077,00 I

fn�ústria de Calçados Gosch Irmãos SIA•

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores ectonístes pera se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no ditl
2 de Abril. do correnre ano, ás 10 horas, na séde
da sociedade, á Rua Dr. Abdon Balista n. 1237, em

Iaregué do Sul - SC., afim de deli9.erarem sôbre a

proposta da diretoria e parecer do conselho fiscal,
e modificação parclel dos eetetutoe.:

Ieragué do Sul, 6 de Março de 1958.

WALTER GOSCH /- Diretor Comercial
HERTA GOSCH. - Diretora Técnica

.N. 770 - II

DÉBITO

Bernardo Grubba S. A.
.

Industria e Comércio

Assembléia
_
Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Despesas Gerais
Juros e Descontos
Lucros e Perdas
Fundo de Depreciações
li'undo para Devedores Duvi.dosos
Fundo de Reserva Lega�' 28.286,10
Fundo de Reserva Especial 12.586,70
Dividendos a Pagar 240.000,00

Os abaixo aSsinados, membros do Conselho
Fiscal da Sociedade Anônima "Indústria de Cal
çados Gosch Irmãos S/A.", :tendo examinadl
detidamente o balanço, demonstração de "Lucros
e' Perdas", relatório da diretoria e contas refe
rentes ao exercício de 1957, encontrando tudo em N.763

THEREZITA RqEDER
GUILHERME GRUENWALDT

EDMUNDO. SPLITTER N. 681 - I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ii A. d v o 9 Q: do.. !!
II !!
ii li
.: 'II
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Clube Agua Verde
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOClAQÃO

Edital de citação de
Herdeiro Ausente
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

de Direito da 'Comarca de Jàraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, ne forma da lei etc.

FAZ SABER a todos 08 que o presente edital
de citação, como präzo de trinta dias, virem, ou dêle
conhecimento tiverem ou lnteresar possa, que estan
do se processando ao Arrolamento dos bens do es

pólio da finada Martinha Francisca Soares, e tendo
sido feita á declaração de herdeiros, na qual consta o

o herdeiro Pedro Martins Soares, como ausente, pelo NOTA: Não havendo numero legal na pri
presente edital chama e cita ao mencionado herdeiro; meíra convocação, a assembléia realiear-se-hä meia

pare no prázo de 50 (trinta) dies, se tezer representar hora apõs, com qualquer número.
ou comparecer a êste Juízo, pare falar aos rêrrnos do Jaraguá do Sul, 1°. de Março de 1958.
do dito arro�a!llento, sôb as. penas da lei. E pera que. ',' ERVINO MENEGOTTO
chegue a notícia a? conheclm�nto. de rodos, se

pas'l N. 671 _ I Presidente
sou o presente editai, que sere afixado as portas do
Forum, no local da de costume, públicado pelo Jornal ------'-.- ......

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

local "Correio do Povo" e no "Diário de Justiça". CI·b AtI' t· B . d·Dado e passado nesta cidade de laragué do Sul, aos U e e lCO aepen 1
, sete dlas do mês de março do ano de mil novecen
tos e cíncoenta e oiio. Eu AMADEU MAHFUD, Es
crivão, o subscreví. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello,

'

Juiz de Dlrelro., "A presente c6pia confére com o

original;· e dou fé."
, .

AMADEU MAHfUD
O Escrivão

A Diretoria do Clube Agua Vérde cumprindo
regulamentação 'estatutäría, convida a todos os seus

associados para a Assembléia Geral Ordinária a

realísar-se no dia 23 de Março, com inicio as 8,30
horas, tratando da seguinte ordem do dia:

1. -- Prestação geral de contas pela Diretoria
2. - Eleição da nova Diretoria
3. -- Atlsuntos de interesse geral

• •

IMUDASNA FALTA DE

APPETITE

Frutiferas e

Orname.ntais
Assembléia Geral Ordinária

}.Edital de Convocação Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

A Diretoria do C. A. Baependi convide todos
os seus associados, pera a Assembléia Geral Ordi
nária, à realizar-se em 29 de março de correnre ano,
ás 20 horas, em sua séde social, com .a seguinte
ordem do dle r

.

Magr�8
Cençaco .'

Pallid.ez
Fraqueza

N. 766 - I

I

I - Exame e aprovação do balanço geral e

contas relatlvas ao exercicio findo.
II - Eleição do Conselho Dellberatlvo e seus

respectivos suplentes.
III - Assuntos, diversos.
AVISO. a) Encerrada a Assembléia Geral Or

dinária, deverá em seguida reunir-se o novo Conse
lho Delíberarlvo, pera proceder á eleição dos mem

bros que 'comporão a nove Diretoria, bem assim do
Conselho Fiscal.

É iDdä.pema".a
JJ .uoo doEdital de Citação

de -Herdeíros Ausentes
II

O Doutor Ayres Gama Ferreira. de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de Iaragué doôul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lef,"etc.

FÂZ SA�ER- a todos os que o presente edital
de citação, com o prázo de. trfnra dias, virem ou dêle
conhecimento tiverem ou Interesser possa, que estan
do' se processando ao Arrolamento dos bens do es

pöllo dos Iinedoe Alexandre Alves Siqueira e Eugênte
Alves Siqueira, e tendo 'sido feita a declaração de
herdeiros, na qual constamos herdeirosnetos Ioane.Ale
xandre, Laurentina; ôalvedor, João e Eugenio Siqueira,
filhos de Adolfo A. Siqueira e os herdeiros filhos
Antonio Siqueira, Eulália S'. Moura, casada com Pe- ---,
dro Moura, Manoel A. Siqueira, Sebestlão A. Siquei
ra, Leodoro A. Siqueira, Ana S. Norberto, viúva, João
A,.ndré, viúvo, Antonio· Marcelino, Viúvo, e Pedro A.
Siqueira;� COMO AUSENTES, pelo presente edital
chama e cita aoe mancionados herdeiros, pera no

prézo de 50 'trinta) .dias, se fazerem representar ou

comparecere� a êete Juízo, pera falarem aos têrmos Pelo presente ficam convidados os srs, acionis- I
.- .. _ ...- .. _ ...- ...- ...- .. _ ..... n._ ..._ ... _oo

Ido dito Arrolamento, sôb as penas da lei. E para que tas a comparecerem a assembléia iterai ordinária a.
- Atende chamados

-

d� dia e a noite -

chegue a notícia .ao conhecimento de todos, ee pas- se reallzar no dia 14 de abril de 1958, às 15 horas, :::"r"_"._II._."_",_OO!._ ..í_ •••_,,._,,,_m_.'t:1'ii

sou o presente edital, que será afixado às portas do na séde social a Rua Mal. Deodoro, 991, pera apre- ril�I@I8lIi!II8Ii!B��@I8��88_;"SI!li@ll!ll.!fi�
Forum, no I?cal de costume, publi�!l�o pelo J�rn�1 clar a. segui!_lte ordem do_dia:,

I FOTO PIAZERA I
local "Correio do Povo" .e no "Dlérío da Iustlça". 1°.) Dlscussão e aprovaçao do balanço e do parecer '

,

Dado e passado nesta cidade de Ieragué do Sul, aos do Conselho Fiscal, do ano de 1957;' DEFRONTE Á PREFBITURA - JARAGUÁ DO SUL

dez dlas do mês de março de mil e novecentos e 2°.) Eleição da nova diretoria e do conselho fiscal;
d d Fotografias em Geral - fotocopias de Doçumentos -

cineoetua e oito. Eu, AMADEU MAHFUD, Escrivão, 5°.) Assuntos de interesse a socie ade. F'I Mt· I F t A Ih A ó
•

o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz' NOTA: Acham se à disposição dos srs.

aCiO-j
1 mes e a ena o o - pare os e cees .nos

de Direito. A presente c6pia confere com o original; nistas, no. escrit6rio da sociedade, os documentos a A pedido, atende a domicilio e tambem
dou fé. que se refer� o art. 99, do decreto-lei 2:627, de 26 9 40. em localidades vizinhas
,

Jaraguá da Sul, 10 de março de 1958. lardg'uâ do Sul, 27 de Janeiro de 1958.
�1iiH8I8iS8'-1fõR@&(!)8 I!!8'I!iII_!!!!I'iiilllii!8liiliiilAii!8l��IISIIIiili6(!_II!I8@_B(!)

AMADEU MAHFUD FRIEDRICH BARG - Presidente O )ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
O Escrivão

LOMRRIGUEIRA MINANCOß.A-�-------- Comércio} e Indústria SCHMITT S. A. II

IOD O L .110 ::>eçam Carélo
go_ Ilustrado

!'Leopoldo Seídel'

Corupa

.- ----II

DE ORH

. b) Não havendo número legal ne hora acima
indtcada, para a Assembléia Geral Qrdinátia, éste 1G!!!!!!!!!----------------e4!!"!!!_!!!!!lIl!1
realizar-se, á em segunda convoraçêo, no mesmo dia, Dr. Fernando A. Springmann Iás 20,50 horas.

Ieregué do Sul, 11 de Março dEt 1958.
N. 762 - I Murino Barreto de Azevedo - Pl'esidente

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

. ,.

Cllnlca Mé�ica - Cirurgia Geral .:..... Partos

Auto Jaraguá SIA. � - Ind. e Com.
ASSEMBLÉIA -,GERAL ORIUNÁRIA

EDITAL

Oonsultõrío e Residência: Rua Preso Epi
tácio Pessôa n. 206 rex-resídencía de dr.
_Alvaro Batalha). .

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

N. 767 - I

Vermitugo.. suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
_

ME b n� 1, 2, 3 e' 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a loua próprial
Evitárá muitas doenças e poupará dinheiro em

Iremédios

Compre boje mesmo uma l.OMBBIIIUEIRA

'I
. MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto :los Laboratórios Minancora
- QINVILLE-

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAQÃO.Dr. MuriJlo' Barreto de Azeved'u

I ApVOOADO I
Escrit6rio no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonse.ca N°.122

laraguá' do Sul

Convidamos aos Senhores Acionistas desta
Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, na nossa séde social, à Estrada Blume
nau Klm. 4, em Jaraguá do Sul, às 14 horas do
diá 15 de Abril de 1958, para deliberarem sôbre a

seguinte Oij,DEM DO DIA:
'

1.) Exame, discussão e aprov8Qão das contas da

Diretoria, do Balanço Geral, conta de Lucros
e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal. ",:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

2.) Eleição dos membros do eonselho Fiscal e ii ii
SapIentes. II i!

fif,'�:::::;;�A::::::�;ll-;IHI:::::::::::;.::::;;= t\ :;;::::::::::�!:'11.'.13.) A�suntos de interesse da Sociedade. .lrßnspdrles Hereos Calarinense S. ß. II
lIJJl&.w �� \U 1l\\.B\.LU.J['!Vl1ßl!'H.� AVISO - Acham-se à disposiQão dos Senho- 11

II li res Acionistas, os documentos à que se refere o TAC ii

H MEDICO CIBURGIAO II art, 99, do Decreto Lei n. 2.657 de 26 de Fevereiro II
:: II Agente local: SERGIO THOMSEN II

ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li de 1940"
Escrit6rio Técnico-Contábil "Thomsen" _ ii

li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II Jaraguá do Sul, 15 de MarQo de 1958.
Rua Mal. Deodoro da Foncoe'ca n

II ii N. 774 DAMÁSIO SCHl\UTT - Dir. Gerente (.enfrente à Prefeitura Municipal) ii
II CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B (III) WALDEMAR SOHMITT - Dir. Comercial li
1'1 CLINICA GERAL !i

II Aceita encomendas e cargas· para qual,quer li
� II Longa pratica em Hospitais Europeus PrOI"bl"ça-O- 1 localidade do país, combfrIéte pago e a pagar II
ii CÓIIsultório e residência: II e reem o so.

, ii,
li Tel. 244 --Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 Proibo energicamente 8 entrada do sr. Bertoldo II Vende passagens aéreas.. da TAC e Cruzieiro li
li ii do Sul, à vista e crediário, para qua quer ii

II CONSULTAS: Max DoeriDO e familia em qualquer dependência de ii localidade do país'. II
li

minha propriedade. li I:
ii I Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas Na�a tenho a ver com o que possa suceder!l ATENDE à venda de passagens aéreas ao iI

II Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 h�ras aos cOntraventores' desta proibição. II e:lj:terior,· pela Scandinavian - Ibéria - Swissair. II
!I '. Jaraguá do Sul, 10 de Março de 1958. .!,I Informações Departamento de Turismo TAC II
I Atende chamados tambem à Noite , ::

.

li
"''''".._--_-_._--"._ _.--.__ -._ _..-.M••'''._..••_.."'-_-_-_._ "'-_-_-_-_-_._••-__ -_.J; N. 694 - II Assinado: Alfredo Larsen I Il.. . __ i _ -- _ - - 1)

'-===--- - - -.,. . "'-::.•._.__ _ _.__ _ ---_ _ _-- •.:.
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r

TANG'ER.IIAS VERDES
./

A
Atenção

IndÍ'tslrlas Reunidas
�

,

Lavradoresl -I

fundação de Rod. Hüfenuessler,
Jaraguá

comprará novamente, a, partir - de SEGUNDA-FEIRA, dia
s. A.,
24 'de Março,

I_�
N. B ..

- Não há necessidade de ajustar o fornecimento com"atecedência.
Aceita-se qualquer quantidade em todos os dias da semana, menos

f
aos sábados.

,

Noticias: �SPOR�E§
Betenísücas GalerIa dos

(Conc:lusio da T«, página) �

, DALMC)' R -- Para ser sincero,
quando outros seriam os Dia 15 do coerente a acho qU9 o Estrêla mero-

componentes da Câmara equipe do Marabá rece- No dia 20 de Setembro eia por direito e justiça
e outro o Prefeito Muni, beu a visita do .grupo de

de 1936 abria pela pri- ficar com o títu,lo m,áximo,,

I F" d meira 'vez os olhos um
ciper. rizou repeli ernen bolão de C:oI:upá, segunda u�a vez que foi mais qua-
te não ser contrário ao de uma seríe. A noitada garoto, cujo destino guia- dro que os outros durante
,.

'

, va-.o as oanchas verdesernpresnrno prerendrdo transcorreu animada e a d f t bIN
.

b _

êste campeonato, não que-
pelo Executivo, mas mos disputa por passagens foi fe � e o

b' aI pia a rendo entretanto desme
trava as dificuldades, os .'

cíd 1 1
. isma rece eu e e o nome

recer o valer de nossosvenci aA pe os ceais, de Dalmo tendo como .

seus receios justamente dentre eles se�estacan- b- 'R h C
adversarios que lotaram Edital N. 4.34.5, de 17· 3 58.

I f t de . so renome oc a. ome- d d f" d 'pe o a o e um aumento do o sr. Rudí ogt como , id d d 15 eno. amente a Im
.

e eon- Ivo Vieira ede impostos causar seme- Ih h çou com a I a e e
seguirem o que hoje pos MI'randa Ullerlhanre 'celeuma entre. os

me or omem.
anos a correr atraz da suímos.

que estão plenamente em
�.

.

esfera de couro no cao:tp� P _ Pinalizando esta
. Ele, brasíleíro, solteiro,

condições de· contribuir Continua em evídêncía da terra em que VIve, rápida entrevista, gosta- lavrador, domiciliado e

com uma irrisória parcela o Guaraní B. C., 3a. -
Nereu .Ramos. A�uando ríamos de saber qual Ioí. residente neste distrito,

de seus lucros pera
.

os I feira última o Botefora na eqUIpe d� aS�Irantes a sua maior emoção du" em Rio da Luz, filho de
cofres �u�icipais. �esolveu tirar a teima do do Estrela veio m�l� tarde rante sua vida .no futeb?l! Domingos Vieira e de
, A exígutdade de espaço Invencível, embora con a oc�par. a. posrçao .

de R - A minha maior Paulína Bortolini Vieira.
impossibilita explanarmos tasse com todos os seus po?te.Iro direito na equipa alegria e que fiquei emo- Ela, brasileira, solteira, '

susctnrernente .o assunto títulares. Ainda desta prmClpal.. Mas ouçamos cionado foi quando [oga industriaria, domiciliada
ventilado em quatro ses- vez o "clube cascudo" da pröpría boca do nosso mos centra o Ipíranga de e residente neste 'dístrí
sões -da .Càmere Munlci liderou as façanhas bo- e�trev�stado o que �os Rio Negrinho, ocasião to, a Estradá Joraguä
pai que, -aflnel, aprovou lonístícas. O Guaquari so- dtz so.br.e sua carreira esta que assinalei 3 tentos. Esquerdo, filha de Ole
por metorte de votos o mou 97(). pontos e o Bo- fútsbolístíca. Creio ler feito a melhor mente Uller e de Maria
empréstimo projetado, cuja trfora 811. A'díferença é . P? Onde começou a partida em, tôda minha Nêgherbon ..

• leí
.
vai ser agora redigida fácil estabelecer. O Me- Jogar. .. vida. Ed' 1 N

A·' D I pela Comissão de Redação Ihor homem do Guaquarí R - Meu prtmerro oon- íta '.4.346, de 18 3 57.

ssoclação nura pare assinatura do Prefeito foi Hilário Baratto com ta�to com a bola �r., 5 Armando Dutra e

Municipal. 111 pontos e o pior o fOi no quatr� de asptrau- Selelo f O I CI b
Maria Cacilda

(Conclusão da h. página) . Futuramente retornare- Erich Sp'rung, com 70 �es:' do Estrela; c01I! a SD r e u e Wunderlich '

mos ao problema que pontos. Do Botafora o
Idade 1.5 anos, club� esse Ele, brasileiro, solteiro,

com a' presença do sr. certamente vai despertar melhor homem Heinz I c�mecel a defendê-lo e Recebemos e egredece- aeronauta, domiciliado e

Secretário da Agricultura, vivos comenrértos, ressal- Mahnke com 97 pontos e
nao pretendo abandonã- mos a comunicação' da residente á rua Monte-

dr. Mário Bruzza, que na vendo se os úteis fins a o pior o Walter Wiele lo,
.

nele aprendí ,posse da nove Diretoria
negro, nO. 17, Distrito Fe- �

oportunidade foi.oumpri- que se destina mas abor- com 68 pontos. Fala-se muita cou�a que me gUI" dessa slrnpéttce agremia- deral, filho de Froncisco
mentado pela Diretoria dando as circunstâncias em novas partidas com o o� na continuação da oar- çäo esportiva de Guara- de Assis Dutra e de Eu-
da Associação, da qual

í peculiares de que se reveste

'I' invicto,
e outros clubes relra., . �ir�m, .ficando aaslrn cons- lalía Lopes Dutra.

foi, €leito,.'
.

com justiça, just�mente devido os fatos estão ?e olho rios "eas-
d
P -

r Quap�o delx:r� tlf�da:d t d H. . EI�, bI'a�ilei�a, .solteira,
seu PresIdente de Honra. aqUI apontados. I cudos.' e pra ICar es e espor e. '

res I en e
.

e �nra. funCIonárIa publIca, do-
O acontecimento foi do· R -:- Pret�ndo segUIr C�rlo�_ Denker,. Preslden: miciliada e restdente nes-
cumentado por fotografos !! no mesm? ate quando as te: Joao .Franc!sco Lyr�" ta cidalle, a Menida
e cinegravistas., , Dr. Francisco Antonio Piccione parnas aluda_rem. Vtc�.�re�ldente. ,. � U I Z GetuHo Vargas, filha de
Out r o Departamenw :�:JII::II�D][CO

.I p -_Já fOI alguma vez A�U1, 1 . S�cre!arlO. W. Paulo Wnnderlich' e de
visitado pela delegação Cirurgia Geral de adultos e crh1nçab C11- _

campeao � . Hel�z. '�ntomus, 2o
•• Se-, Lidia Bugmann Wunder-

jaraguàense for o do Fo- '.

G O I

R - Som�nte ObtI�� o cretano: �ry Pruner f/ 1°. lieh.
mento Agricola do Minis- n�co�ést��� de P���o�oras �er��!e:n; �Itul� de vICe campeao, Jesour.eJro � Paulo B�ts- . ,

tério da Agricultura, que EspecialisaB em doenças de crianças
IstO e, no cameonato pas· chardt, 2. . Te�ou�eJro: Edital N. 4.347, de lk.3-58.

tem à frente o dr. Horta Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
sado.

A Leopol.do Lem�e, DIretor Waldemar Lemke e

Barbosa, ora demissiona· (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
P --: Que ach� voce da Es�ortlvo: Joao Malluta EH Cutz

rio. Embora a Associaçã JESúS DK NAZA�É das 15 as 18 hs. conqUl�ta do tItulo de JunIOr; Orad.or: Dr. Ger-,
Ele, brasileiro, solteiro,

houvesse- ,firmado acordo II CoHUPA _ SA:�nrA CAlrAH.J[NA
campeao de 57? son B. FerreIra.

marcineiro. domiciliado
florestal com aquele de- e resi<lente neste distrito 1

paI tamento, as conversa- jj.......--�___._�,;....._... ,_......_" " ..,...,..... 5'
·

d d E t· em Rio da Luz, filho de
ções mantidas desenvol- ···V······· �u ••••••• \\...

.

oCle a e spor Iva Ricard'o Germano Carlos
veram as, atividades até fí -Clfnit�a de Olhos .. Onvidos -_ Nariz e Garganta '�J "São 'Luiz Futebol Clube" Lemke e de Irma Mohr.
então restritas ao acordo fl DO ......A.AI1&"••11 B Ela, brasileira, solteiro,
�nr�:��s��n:!�����net�� I:

'MODERNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA �: EXTRÁTO DO ESTATUTO doméstica, domiciliado e
:

A Ih Ih d Q. t C t
. : resideilte neste dIstrito

tos destäca·se a 'criação � me or ap�re a a em oJan"a. a arlOa ,,: Fundado em 10 de fe- em juizo. e fóra dele) vi- ,

de um viveiro permal1eDt� : Rua Abdon Batista (Defronte a A NOTICIA
, �l vereiro de '1958, na lo. ce-presidente, t o e 20 se-

em Rio da Luz, filha de

com séde no Posto Agro-
.

: ....;;., J O I N V I L.E - :l caUdade de Corupá, Mu- cretários, 10 e 2° tesou- Henrique Gutz e de Pau-

P á· "J
-

Cl f " � t;'"
• in' d J á d

.

d' t 1 d
lina Hass, Gutz.

ecu rio 080 eo as , " : ..:" ,... nlC lO e aragu
.

o relros, Ire ar gera. e

aos cuidados da Associa-'
___. -...... ......_.... .__._.·..•.._..m

Sul, Estado de Santa Ca· esportes e' DIretor de E para que cheg�e ao co.

ção Rural local. Junto a

������
tarlna onde tem séde e patrimonio, com a con' nhecimento de todos, mandei

- FARESC, que tem por
. foro por tempo indeter- dição de s�rem brllsilei passar o presente edital que

diri:Jtor ao dr. Clodorico Dp. Rej,D'oldo Mu:para -min8,do, com fundo soci- ros natos, alfabetizados será publicado pela impren-
Moreira, atual �ice-presi"

II II'
aI a contistuir-se e ilimi- No caso de disolução da sa e em cartório onde será

dente da Assembléia Le I ADVOGADO } tado números de sócios sociedade, que poderá afixado dUlante 1 \ .dias. -Si
gislati�a, inumeros assun-

� 1
os quais não respondem OCOI'rer

. por resolução alguetfl soub�r de algum ini· �

tos foram �entilados em . ... . "
subsidiariamente peJas unanime do Conselho peàimento acuse-o para os

relação à construção da EscrltorIO 80 lado· da Prefeitura'
, obrigações sociais, tem Deliberativo, os seus tins legais.

, séde própria da ASSOCia·.L JARAGUÁ DO SUL .� por objéto: a) desenvol- bens reverterão em be· AUR EA MÜLLER GRUBBA
ção Rural e desembaraço ..

.

ve.r e estimuiar entre ueficio de qualquer es Uoc,al
das, ,lIubvenções ainda ������ seus associados a cultu tabelicimento fjJantrõpi-
pendentes de pagamento.

'

ra física, praticando fu- co. Estes estatutos pode-
Ao registamos essa tebol e outros esportes rão ser alterados no to-

operosidade dos novos Dr. Waldemiro Mazurechen em caráter amador�sta: do ou em pinte, se as� município de J8l'f4guá do
dirigentAs da entidade UASA DD SAUDE b) promover reuniões de silÍl fôr necessário, des- Sul, abrigando-se adotar
local, "Correio do Povo" I' cunho social que adve- de que sejam cumpridas todos os rElgulamentos
congratulou-se com os Rua, Presidente Epitácio Pesôas N°. 704 nnam em _beneficio dos as e:xigências legais, A e leis pelas mesmas" Os
seus associados.' os rurí·

.

(antiga residência de Emanuel Ehlers)' sócios. São orgãos da sociedade reconhece pa- fundadores e a diretoria
colas em diante dessa Clínica geral m'édico :. cirurgia de adultos e crianças abmini�tração O couse· ra todos os efeitos lega· constam em apenso ao

prova de interresse pl á- -' Partof . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas lho administrativo e a is a Liga de Desportos estatuto. José Clemente
tico e produti'vo e bene- . Indutotermia. - Bisturi-elétrico . Electro-caut�rização comição, fiscal. A direto· e Liga Atlética Norte ,Muller. Firma reconheci-
fíeio' da agro'pecuária de • Ráios Intra.vermelhos e aLuis. ria composta de. Presi- Catarinense como men- da pelo Tabeliäo 'Aluisio
Dossa terra.

'.
dente (que a representa tora do desportos no de Oliveira, em Corupá .

•

Um Empréstimo de
Quinze. Milhões

-
,

"

Regrstro Civil
Campeões Aurea Müller Grubba, Oficial

dó R e gis t r o Civil do
IC'. Distrito da Comarca Ja
ragqá 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

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

casar-se:

Combate as

[rrequlanda
----..__....____

,

es das fun
.cöes periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Avó. Mãe. filha. .,

,Jodas lIevem usar c,

. <a.FIUIHEDITlWl !-.
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silien geht, abgeschoben
werden, denn es besteht
ein Gesetz, nach welchem
blinde Passagiere zurück
befördert werden müssen.
Mit diesen 11 FlÜchtlin
gen wurde jedoch letzten
Endes eine Ausnahme
gemacht und ihnen die
Genehmigung erteilt, in
England zu bleiben.

Vor einigen Tagen wur

de der Delegado von

Abaetá, Minas Gerais von
vier Bruedern verprue
gelt, man weiss noch
nicht, aus welchem Grun
de: Die Angreifer wur

den aber auf Anordnung
des politischen Chefs des
Ortes auf freiem Fuss
belassen. Der Delegado,
der eine Reise nach Be
lo Horizonte antrat, ue
berliess seinen Platz só
lange einem Kollegen.
Dieser setzte sich da

rueber hinweg, suchte die
Angrf'ifer im Distrikt
Taboca auf und stellte
sie zu einer Ausspraehe.
AbAr er wurCle von den
vier Bruedern statt aller
Antwort mit Knueppeln

.., Im Jahre 1957 kehrten totgeschlagen.

Ein Polizei-Delegado
erschlagen

Wenn Mísael 'als voll
kommenes, fehlerfreies
Wesen im Buche auftreten
wuerde, waere er keine
Persoenlichkeit mit sovíel
Leben wie es der Autor
meinsterhalt aufzeichnet,

Ich bewundere Werke elnzige Analogie besIeht und womit er dieses men

eines' Balzac und eines darin dass Misael sich schliche Symbol in ein Etwa 200 ungarische
Dostoyewski, meine Lle- nicht im Chaos ohnrnaech rein meschliches Wesen Flüchtlinge, die nach

bltngs-Autoren. 'Jetzt neh- tig herumschlaegt, wie es voller Blut verslnnblldlicht.: Europa zurückbafördert

me ich erstaunt Kenntnis bei den Hipolitos, den Was die Handlungen werden wollen, bsabsích

von dem wunderbaren Raskolnikös und den Kt- anbetrifft, das talentvolle tigen, sich zu versammeln

Buche von Augusto Syl· rilows der Fall ist. Misael PQtenzial das sich im gan- und in Hungerstreit zu

vío
.

__ "DER .INGENIEUR hat die Erde fest unter zen Buche offenbart, er- treten, bis' man ihnen

MISAEL". Ich gestehe beiden Fuessen aber die reicht die Handlung seinen freie Rückreise zusichert,
meine bewegte Ueberra- Sterne ueber seinem Haupt. Hoehepunkt in dem Aufs- meldet mam aus Rio. In

schung bei der Lekniere Er ist einer von den Uns- land des nach 'Freiheit London musste derDamp
dieses Erstlings-Werk el- rlgen, und als solchermuss laechzenden Volkes und fer "Highland Monarch"

nes hervorragenden ôch- er logischérweise von den in der Katestrophe die das seine Ausfahrt um zwei ,

rlftstellers. russischen Figuren ebweí- S_tauwerk bedroht. Durch Stunden verzögern, weil ------.----

Dieses Buch besitzt wir- chen, deno diese ware.n
die Krafl, durch den Ein- er noch 11 ungarische

klich, _ neben den preeg- Vertreter eines unterdrueck- druck den diese Szenen .Flüchtling� an Bord neh- Juden wan'dernnanten Beschreibungen der ten Volkes das die Pelt- erreichen, koennen wir sie men sollte, die als blinde

Umgebung, welche Eigen- sehe spuerte, die Schues.' mit tragisc�en Beschrel- Passagiere von Rior nach •

kschaft ganz Balzac ist, die se der Fuesilierungen bungen eines Balzacs London gekommen waren lOrDe
grosse Fuelle und Macht hoerte, und unter derMacht gleichstellen.

.

Alle Etnze- und nun zurückgeschickt
das Innerste des Menschen 'eines Czaren letderen Iheiten, alle Tiefen die aus werden sollten, Als der

aufzudecken, ,durch wel- obwohl das Volk seine� Balz�c' den groessten für sie bestimmte genann

ehes Jene Komplexe enrs Herrscher liebte. ôchrínstellee der Sitten te Dampfer abfahren ungefähr 2000 Juden, die

tehen, von Treeumen, Idee- Dostoyewski, .der gran- �Iler Zeiten machten, sind sollte, ware!l die d!ei während des NS-Regimes
len, AutIehnungen, Freude dioes wurde durch seine 10 Augusto Sylvio vorhau- Ehepaare mit den funf

und Bitternisse die allen aussergewoehnliche Fee- den und praechug im Kindern verschwunden.,
und kurz nach dem Krieg

Figuren der Buecher ei higkeit die menschliche Buc�e wtedergegeben. Sie wurden später iri ei- auswanderten, nach Deut

n�s Dostoyewskis eigen Seele zu enalysíeren, die- EI�dru�ksvoll ist die nem Ort 50 km südlich schland zurück. Im ge-

slnd. Demnach, in der se Seele die universell und Faehlgkelt des Ausdruckes, von London aufgegriffen .

.

.

Ve�bin�ung der sutilen ohne Landesgrenzen ist, _ di� Faehigkeif des Ein- und verhaftet. Sie sollten samten Deutschland leben Auf Anregung des De-

Pelnheít des. Franzosen, Dostoyewski entwickelte drtngens des Autors mit nun mit dem nächstem heute wieder an die partamento Nacional da

gepaart mit der brutalen sich in' den Darstellungen der er die beschriebene Dampfer, der nach Bra- 30000 Juden. Produção Animal erma-

Potenz des Russen, sch- des inneren Leidens SEI. Handlung veraendert, ver-
- echtigte der Landwirt-

milzt das Buch von Au- NES VOLKES. Augusto ti.eft, vergetsrlgt, und sie
- schaftsminister die Ei-

gusto Sylvlo zu einer eln ôylvío, der brasilianische eID ôiueck Erde gleich- ;==========-================== iehtung einer Gross ..

zigertlgen Darlegung zu- Schriftsteller, der dieselbe setzt auf der 'Vir selbst
-

I Schlachterei im - Sueden

sammen, voller Leben, Seele analysiert, stellt die le�en, atmen un� fuehlen. M I"ta' b' ·

t
- des Staates Bahia. Als

durchdrungen von der sichere Aussicht auf die WIr selbst begleiten z. B. 'r e I : j faussichtsreichste Gegend

Sonne elnes tropischen UNSER VOLK erreichen die Figur von Mônika, die .. uer dieses neue Unter-

Landes und bedingt durch kann" durch den Einzel- sich allen Gefahren aus-
AUFRICHTIGER I Dein Wert· ist uner- nehmen gilt das Munizip

den. grossen Idealismus nen. Die Figuren von setzt um Misael zu retten; messlich, fuer dich und die Menschen. Du hast Ilheus. .Díe Fabrik' soll

seines jungen Volkes. Dostoyewski sehen die w.ir selbst sehen wie Mô leichtes, sicheres Gefuehl der cBrust. Wer stets die Schlachtung von taeg-

In der Per�oenlichkeit Unendlichkeit 'Und fuehlen nlka, keuchend durch die sC! _&priç�t �t1d lebt wie erIm lnnern denkt; lieh 300 Schweinen er-

des Autors finden wir Qualen weil sie, nicht wls- schmutzige Lendetrasse snmmt mír SIch selbst, stlmmt mit dem Gott moeglichen. Die Innen-

I schon den Mann Iuergros- sen wie sie dorthin gelan- hinauf strebt zum Berg, stimmt mit dem All umher, froh mit dem Gu� einrichtung der Gross-

se literarische Werke. Sein gen koennen, Der Misael zum Stauwerk, WO sie den
' ten, gut selbst mit dem Boesen.

' Schlachterei wird die

Bildnis, wenn wir es sln- von Augusto, Sylvio aber geliebten �ann in Lebens· AUFRICHTIGBR! Dein' Blick ist frei I vollstaenrjjge Auswertung

ne�d . betra�h!en, verraet fin.del diesen Weg zur gefahr welss; wir selb�t Dein Druck, der Hand belebt! Wenn du er- der Schlachttiere, inclusi-

seID eIgenWilliges Wesen, Unendlichkeit im Men- fuehlen und sehen sie scheinst, dem ,ist ein wahrer Mensch ein Goel- ve Knochen, gewaehI'leis-

in seinen gesammten Zue. schen selber. In Misael verwundet, e r s c h o e.'p f t,
terbild erschienen, der ist nicht m'e'hr allein. teo. Wie Techniker deB

gen offenbarl: die gut ge- finden wir nicht jene Qual. kraftlos zu- Boden - gleiten Dir schliessen froh sich die schoenen Men- Landwirtschafts Ministe·

baute Stit_n, Zeichen des derer, die. dieses Ziel er- nachd�m sie ihre Mission I schenherzen auf. Du hebest mit deinem'Wort dums mitteilten, wird die

Intellektes; der t;efe, traeu- reichen wollen sondern erfuellt hat. Machtvoll ist die reichen Seelenschaetze, Du kannst Ver- Moeglichkeit fuer die Er-

merisch� Blick, getaucht die Ruhe Jener'die dieses die vom Autor angewand.
.

trauen. So gluecklich bist nur du! Nie bist du richtung weiterer Schlacht

in melapyhisischen Wel. Idedl erreicht haben, Da- te Form, der Stil, um die selbst· klein; denn in dir wohnen die gulen hauser in anderen Staa-

ten; der eigenwillige Mund, mit wollen wi(jedoch nicht Tragoedie in ihrem tralli- Genien alle, Treue und Liebe und Freud' und ten geprueft.

der Worte zurueckdraengt behaúplen dass Misael schen Augenblick, und die Hoffung, und sie wohnen sicher t / -----,----

die das Gehirn pruefl. Das der Ingenieur, ein "Ueber: Veredelung in dem �vere- In der Welt aufrichtig sein, heisst mit

ganze Bild weissI, eine mensch" #aere.-' Im Ge- deInden Moment wieder· u.ngleic�en Waffen den Kampf beginnen, und

Persoenlichkeit auf, der'es genteil. Misael ist ein zUlleben. slC'h mit enlbloesster Brust einem gepanzerten
- .

gelang sich selbst zu bil. Wesen das das Leben Dieses Werk von Au- Manne entgegenstellen, der den Dolch zueckt.

den, und die, von seiner selbst in allen seinen Ei- gusto Sylvio, kraft der Eine Leserin.
Nein, solche Beschwerden

persoenlichen Veredelung genschaft geformt hat. Er Grandiositaet -der behan-
,kommen in jedem Lebensalter

alle Wesen betracht"", vol- ist ein Geist der dl'e Voll- delten Ternen, durch die ''-=============='==-====-==�
vor, wenn auch hseuHger bel

_ selteren als bel juengeren
ler Verlangen auch Ande- kommenheit auf Kosten psychologischen T i e f e o •

Menschen. Rheuma kann man

r�n Iden Weg zu weisen der eigenen Erfdhrung, die es erreich I, durch die -

in den'besten Jahren bekom-

dIe an das Vorhandensein d�s eigenen Leidens der lebenstarke Handlung die L d
·

I 1
men, selbst wenn der Mensch

der Vollkommenh,eit zwei- eigenen Standhafli'gkeit es entwickelt, - dieses an wIr e. ���:r:!�: i:�8�n,.te�:J:!:
feIn. Solch ein Mann muss erreicht hat. Der Figur des Wer� muss gestellt wer-

' dern Gelenk- und, Glieder·

�s unter 'den augenblick- Ingenieurs gelingt es uns den 10 dIe ersten Reihen Zum Schutz Eurer Laendereien, zur Br-
schmerzen besondere Auf-

hch .he.rrs.chenden. brutal zu be.einflusse.n, gerade unter den g.roessten Bue- haItunO' und Gedeihen des Bodens.' pfldnzt
merksamkeit und sorgtaeltige

.

I h h I h
to Behandlung. Man darf 'sie nie

materla !,StISC en Verhaellt- weil wIr hinter dieser voll c em we lhe er AktuaJi- und pflegt Baeume! Der Baum ist ein Schutz erst chronisch werden lassen.

nis�en sehr schwer haben kommenen Persoenlich taet. Meinen aufrichtigen und ein Waechler'der Erde! Die immer staer- Eines de).' bekanntesten

und gr�ssem Leid ausge- keil, des spitzfindige'n Phi- Beifa�1 diesem Talent, der ker werdende Trockenheit im Lande ist Folge Mittel ge gen rheumatische

setzt seID. losophen jenen Mann ent- hervorragender Bildung des Raubbaues der sich bitter raecht. Pflanzt
Gelenk- und Gliederschmerzen

Bei--diesen Dersoeplichen decken d�r 'die Vollkom- dieses neuen Schrift slel- Baeume und denkt an die Zukunft!
sowie bei Hexenschuss, Gicht,

B t h I d
Ischias, Neu r a I g i e n und

e rac tungen verstehen menheit die Harmonie ers, er uns mit seinem Erkaeltungskrankheit ist das

wir auch allen innerlichen erreicht�, sich veredell und Buch besser und vollkorn- �---------------,-----.....! klinisch erprobte und empfoh-
'

Glanz der das Antlitz ei- nicht die Figur eines We- mener macht, und uns die
Iene TogaI. TogaI hat sich in

nes ,Me.nschen .

beleben sens di's edel und voU- h<:»hen Ziele .zeigt auf die 'DR. 1YCHO BRDHl ffftnßnUfS nfIO
solchen FaeHen hervorragend

mu.s8. SeIDe. PhYSIognomie kommen geboren wurde wIr unser Augenmerk rich-
bewaehrt; es loest die Harn-
saeure und bewirkt die Aus-

wel.sl auf eIDen �uchenden (was psychologisch barer ten koennen.
_

scheidung der schaedlichen

GeIst, �er herrisch ver- Unsinn waere). Als Beis Regina de Andrade I' I
KrankheitsstoHe. Weit ueber

langt und traemerisch pieI dass auch Misael
- Advokat 7800 Aerzte aus 46 Laendem

ersehnt. Einen eklektischen nicht Fehlerfrei war wie (Literarisches Kommentar
bestaeögen die hervorragende

G
.

t d
.

h
.

h I
der paranaenser Dichterin, S h 'b b A G

schmerzstillende Wir\:ung von

e.ls., er SIC DlC t mil ai e Menschen, ersehen, in Uabersetzung entnommen
C rei stu e: v. etulio Vargas, 67 Togai. Machen Sie sofort einen

rehgloeser Formel beg lvir aus der figur von aus der paulistaner Presse) (Gebaeude Hertel) - Jaraguá do Sul. Versuch. Kaufen Sie aber nur

nuegt und sich nicht einer Jaqueline, seine geschie-
TogaI. In allen Apotheken und

soz;ialen oder politischen dene Frau, jene Frau die
- Drogerien erhaeltlich.

Idee preisgibl. Aber einen eine so tiefgreifende Be· Asthma
befluegelten Geist der das deutung im Leben Misaels
Beste in allen Ideologien halte... Dieser Fehler ist
sucht, um sich selbsl ei- Zeugnis dass das Leiden
ne eillené geistige Welt Misael vervollkomnete, ihn
zu schaffen,' die. besser ist empor hob zum Ideal und
als alle andere Wellen: Gefuehle hervorrief bis zur
Misael, der Ingenieur, Vollendung aller seiner

ist. i� se,ner P�rsoenlich- Taten, inbegriffen jene rei
. kelt Identisch mil den Hel- ne, geistige Liebe die ihn
den Dostoyewskis; die mit Mônika verband.

".0 [ng�nh�iro mßi1�I"
von Augusto Sylvio

Eine
Gross -Sehlachtârai

Glieder· und Gelenk
Schmerzen - Eine
Alterskrankheit ?

Apotheke "Scbulz"Wir werden darauf euf
merksam gemacht dass
die Tabletten

",Eufio"
der C. F. BOBHRINOER
& SÖHNE, Ma-ímhein, das
bekaQnle und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaeltfich sind.

JARAGUÃ. DO SUL
".
-

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando, na

FARMAGIA NOVA
MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN •• ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen.

I to na praça e oferece seus artj·

I
gas à preços vantajosos

Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
II===================�===========-II���

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

am besten ZI1 den geringsten Preisen bedient
.

.
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TRI�tJE'" TRA�IJE

PANT0MI'MA
- Sim, foi o que se viu naquela Sessão' da
Câmara quando chegou a vez de se discutir
o parecer da Comissão acerca do empréstimo
fabuloso de quinze milhões I Pois foi justa
mente naquele Insrente que surgiu na sala de
sessões, como que conduzido por contra-regre,
o Prefeito. Que aquilo rava bem encenado,
tava na dura. Podia ir pro palco de 'um teatro

que dava bem, embora os personegens não
estivessem lá à altura de seus papeis, doidi
nhos para verem aprovado o fabuloso ernprés
timo. O que deixou ii gente ficar de queixo
caido foi quando indagaram do Pr.efeito as

condições do ernprésttrno, prazo, juros' Res
pondeu que disso nada sabia. Barbaridade!
Depois indagaram: e a portarte do' Ministro
Que regula o troço dos empréstimos federais?
Bom,· aí começou: o Prefeito disse que igno
rava tal portaria! Ignorava, de Prefeito I!! Bom,
o lider, amigo confidente do Prefeito, ernperu
cou também! Ficou como camarão bem cozl
do t Foi um gozo! E extgtram a tel portarte.
Bom, foi Jida à luz forte das janelas pare evi
tar a escuridão que reva caindo lá por dentro .•

Bom, então o Prefeito procurou sair de fininho,
disse que; bom, pare começar, havia um des
conto inicial de 10% no quantum do ernprés
timo feito lá mesmo no Río. Bom, seriam um

milhão e meio de menos. Bom, e então se

qulz saber pera que queria a geue, Informou:
pontes, hospltel, estradas. Bom, então o Pre
feito chorou que não entrava dinheiro nos gul
chets da Tesouraria. Não se pagava imP9sto.
Mas, foi perguntado porque' o gulcher não
aceitava o pagamento de quantos lá foram
para pagar, como sempre, o ano inteirinho.
Não, disse o Prefeito, isso não dava certo,.
dava multa embrulhada. Imaginem: chora, mes
não aceita dinheiro. Queria o empréstinfo ! Born; -,

e o Prefeito continuou com receio de que iriam
entrar com mandato de segurança por cause

,

da nove Tabela. E que ele iria mandar colo
car placas BEM GRANDES (dito com voz

bem grande!) em. todas -es pontes e estradas
que ele não podia arrumar. Bom, depois co

meteu uma gaffe muito sérle i. disse que se a

Câmara não desse a gaita do 'empréstimo êle
se desinleress_urja peLn futuro do municipio!1I Pimba It
Aquilo foi de amargar! Já se viu. disso?! De
'pois o Prefeito, na- conversa de que ninguem
pagava, que muitos sonegavam impostos, e

muitos aziam declarações falsas mas possuin
do os mels belos edificios e os mals belos
auromóveís, ficou naquele geito de vai ou não
vai, isto é: vai pro ledo da Prefeitura que é
o lugar dele ou vai pro lado dos industriais e

comercianres que é a profissão dele. Ficou
com a profissão dele. Torcia pelos industriais
como em campo de futiból. Vôte, que coisa!
Afinal, o povo elegeu um Prefeito para tratar
dós interesses do povo ou para tratar dos in
teresses de um grupo? Que coisa! Bom, o

tempo d�pois eoquentou úm bocado para ver

se o tal fabuloso empréstimo vinha a toque de
caixa, isto é, em regime de urgência, porque
havia urgênCia em conseguir da Câmara mais
aquela mamata. Pois "mãe" ela já foi que
chega pro Prefeilo" Bom, e para se ver a pressa
que tinham, basta dizer que quando o emprés
timo foi aprovado em primeira discussão por
cinco votos contra dois, um dos grandes in-

.

dustriais da bancada pessedista lá . se tocou
escada abaixo, roxo pra contar ao Prefeito que
na primeira parada a gaita tava no papo. Bom,
e foi aprovado em regra. Disso não nos ocu

pamos nem criticamos, pois as circunstancias
obrigaram a Câmara a ,conceder aquela auto

rização. Tava na cara! Não linha outro geiro
porque os cofres da Prefeitura tão mixados,
bem mixados como disse o próprio -Prefeito,

...
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Bicicletas roubadas seu estabelecimento uma

bicileta merueProsdóclmo,
quadro '3237273, placa
4922.

O sr. Manoel Gonzaga Alvaro Nunes e Arlindo
dos Santos comunicou à Keller desevíerarn-se por
DP haver encontrado a- haver um espantado o ca

bendonada ao lado de sua valo doutro durante um.
casa comercial uma blct- pé-de-meia em plena via
cleta marca ERLAN, qua- pública, resolvendo o

dro 52829. "causo" à muque. O sr.

A firma Breithaupt SIA , I Comissário não gostou, e

Industria e Comércio

co.,
mandou descençessern os

munícou à DP haver sido ânimos em local reserva
encontrada em frente- ao do eo descanso forçado.

ANO XXXVIII - JARAGUÁ. DO SUL
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II Hilnen [i1líirinI!Dll! II
II l!

II SOCo Cooperativa Central de Crédito Agricola -II
ii M4friz - F lo r; an ó p o] ; s - Rua TrajlJno, 16 II

ii ii
li
---����...............� ....,....",..,..,.�

;:1, Faça seus depósitos .no BANCO C41ARINENSE,
uma organização a serviço do desenvolvirnen

H
!i to comercial, índusrrlel e agro-pecuário de
li Santa Catarina e do Brasil.

I!! Seja previdente. levando SUdS economlas
:: ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de

II �i:���� pare o pegamento de seus compro-
ii

ii Departamentos em: Angelina, Braço do ii
ii Norte, Cenolnhes, Chapecó, Campos Novos, ii
ii Curtnbanos, Caçador, Criciuma, Herval D'Oes- II

II te, lreíat, Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, Or- ii
li leães, iJôrto União, Rio do Sul, .

São Carlos, ii
:! São Francisco do Sul,' Tubarão, Turvo, Llru- II

"r,i bici e Urussanga. II
u

I! Departamento em laraguá do Sul II
" á Rua Presidente Epttäclo Pessôa nr. 66. ii\; �:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::ri.-::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.i

�egistQ
Apresentou queixa na

DP o diretor da Emprêsa
de Transporte Frenzel SI A"
por haverem desapareci
do do pátio da réferida
emprêsa duas bicicletas,
uma de propriedade da
própria emprêsa marca

Prosdocimo, quadro nr.

3237273, placa 4922 e,
outra, de propriedade -de
proprledade de Oito Ku
chenbecker, rnarca ERUI,
quadro 52829, sern placa.
Bicicletas abandonadas

I----=

Policial

Serenata proibida.
Por haverem promovido

uma exagerada serenata,
perturbando ri sossêgo
público à Rua Pe. Fran
cken, foram recolhidos ao

xadrês pera acalmarem
seus arroubos seresteiros,
os indivíduos Laudellno
Pereira e Antonio Mecha
do.

Brigaram

iiilii!iiiilHiEElIiIii!i!i!iIEiiii!!!i :l!I!iiiElI!i!i!E!U:. ::i. ia IIii!i!iii!U!iIE!ii!!n=!1I

IIF'ebres (S·I�:I"�i�:�ia., I
I

.., .., Maleitas, Tremedeira III
•

. � CURAM-SE RAPIDAMENTE. COM - I
"Capsulas Antlsesonlcas m ----------.--.
l M inancora" - m
m Em Tod-as as Boas Farmácias II
m É um produto dos Laborntörios MIN'ANCORA I--ru - Joinville - ...Sta. Oatarina -

,
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� O diário de maior circulação no Estado I
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I. G. RODOLFO FISCHER
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pors são Iusremenre os amigos dele que não
querem pagar impostos t Afindl, aquilo lá é
casa da sogra ou biombo de Salomão, hein?
Com essa pantomima se enriqueceu alnda mais
o plenáriO da Câmara, onde deu um toque de
trovão de rachar foi o vereador Bertoli,. Ó,
bicho t O homem, se levantou, berrou contra os

tais "amigos de Jaraguá" que sonegam impos
tos' e se negam a pagar, os tais "ricos e po
derosos", que o Iider-confidente do Prefeito
quiz "entrar nele" pra impedir que o BerroU .

marcasse um golo de mestre; mas o lider le
vou uma rasteira que Si embolou todo e o

Bertoli entrou para d{>ntro das traves com bola
e tudo. Muito bem, seu Bertoli! Fogo na ripa,
Bertoli I Foi uma' gostura ouvir! Que fibra t

'Qüe raça I O golo foi daqueles de arrebentar
a rede e levar goleiro e tudo. Por hOje chega.

D. Araque

José Estêvão Zimmermann

Requiescat in pace.

Calou profundamsnte o infausto passa
mento do sr. José Estêvão Zimmermann, ocor
_rido a 19 do corrente, em sua residência em

Reto. cida, vítima dé colapso cardíaco. O ex

tinto que contavo 62 anos de idade pertencia
a uma das mais tradicionais famílias do mu

nicípio, e gt:.aças ao seu ternperamerno de
homem de bem e educação apurada, criou
um vasto círculo de amizades e de admira
dores eque agora lamentam () seu prematuro
desaprecimento. A U. Do' N. tinha no sr. José
Estêvão Zimmermann um dos mais dedicados Icompanheiros, cuja lealdadade lhe granjeou
as mais destacadas posições no sub diretório
de Retorcida, por isso que sente imensamente
a falta do fi�l amigo. Morreu fisicamente para
o Partido, mas continua vivo no coração de
seus companheiros, como exemplo de dedi-
cação e lealdade. .

Uma comissão da U. D. N. composta dos
srs. Fidelis Wolf, Lourenço Gressing.er e Eu-,

II gênio Vitor Schmöckel homenageou o estima
do companheiro extinto e apresentou à famÍ
lia os seus mais sentidos pêsames. Uma corôa
de flôres com a homenagem deradeirra da
U. n..N. acompanhou o féretro do ilustre mor

to à sua última morada. Deixa o falecido a

Viúva Rainilda Bailer
.

Zimmernwnn e os se-·

guintés filhos: Maria, casada com JoãoMeurer,
Antonio, casado- com gilda Schiochbt, Lúcia,
casáda com Hilário Gadotti, Leonilda Zimmer
mann, solteira, Inês, casada com Oláudio 1'0-

. mianoski, José Alfredo, casado com Frida
Zemtner, Silvio José, Arno Genésio e Elmar
Alusio. _
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COURA CASPA,
QUEDA ·DOS CA

BELOS f DEMAIS

AnCeOU 00'.'
COURO CftBELUÓO.
TtlNlé05CAPILAR

, '-. '"

POR.EXCEtÊNCIA

D
1:':·',

,

.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACCES,

, ,

COCEIRAS,
F R I

_
E I R' AS',

ES PI N HA 5, _
E TC.

Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
.
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