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Realiza-se amanhã, às 9 horas em sua séde .soeíal, a Convenção Municipal da D.D.N., presidida
pelo snr. Irineu Bornhausen, com a presença de altos próceres do Partido no Estado de Santa
Catarina, e .do dr. Luiz de Souza. Delegações do interior estarão presentes nesta memorável

_
Convenção, que' traçará novos e maiores rumos. na política do Município de Jaraguá do Sul.
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,Agradecendo-lhe a visi
ta que nos fez á nossa

, redação, desejamos ao no-
Passando entre nos a bre amigo ilustre ceusídl-

SEMANA SANTA, como ..

o filZ todos os anos pera fCO
e presngroso �omem

rever pe.ssoas de seus lar- público, -íellz estada em

gos ckcu�s de ami�de nosso m�O. '������������'���'����������������

-

VISITAS

Dr.Luizde Souza
Enconrra-se novamente o sr. dr. Luiz de Souza

entre nós, apos prolonga- participará da grande
da ausencia, o sr. dr. Convenção Municipal da
Luiz de Souza nosso per- -Llnlâo Democrática. Nacl
ticular amigo e figura de anal a ter lugar amanhã,
projeção no cenário polí- nesta cidade, com a pre
fico do Estado que na sença do grande cetertnen
Capital Federal exerce as se sr. Irineu Bornhausen.
elevadas funções de Pro
curador Administrativo de
Santa Catarina.

Flagrante da chegada' do sr. Irineu Bornhausen a Iaraguä do Sul,
quando no Govêrno do Estado, vendo-se ainda o saudoso sr.

Artur Müller e o dr. Luiz de Souza
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CORREIO DO POVO

..

DOMINGO DIA 6 4 19D8 2

Tempo� Modernos
r�_"'��taurante regOrgitav:::-;n::-t
� naquele primeiro dia de pas.coa. Havia multa �

zado amigo. sr. Guido A � animação, mesas discretamente ocupadas por �
S'i I v a, proprietário d� 1

gente fina e gente grossa, gente espirituosa

tNOVO HOTEL desta ci
ti gente tosca. Havia sorrisos, muitos sorrisos

dade.
-

de labios abatonados e de dentuças de novos
FAZ ANOS HOJE: I

.

N
. .

f é' tQ "Correio do Povo" .

rICOS. ovos ncos, rICOS por ora paup rnmos

_ A sra. Ana -Bona, associando às' t h' por dentro,JUs as 0-

I
Havia mulheres no momento em que

1esposa do sr. Hilário menagens que lhe tríbu-
Bona, barbeiro, restden- tarãu nesse día, saúda-o

' Q croniqueiro entrou. Mulheres belas e mu-

te' em Jaraguá Esquerdo. desejando perenes Ielí-

l
lheres feias. O croniqueiro procurava en-

Dia 7 comemora mais cidad
tre elas o fulgor da Ressurreição. Como nas �

um ano' de sua feliz e

es. , caras das inocentes crianças lá Iora, condu- �

I
risonha existência, a ga- '1 � zindo,'brejeiros, seus cestinhos repletos de �
rota Elfi Seidel, filhinha Nascimentos � ovinhos, Mas nada viu o croniqueiro que �
da sra. Linda Ristow e I

denotasse ressurreição. Havia isto sim, muito

tI' do sr. Leopoldo SeIdel, barulho, barulho e extertor de inocencia .

I
residente em Corupá.

Menino Charles AntOnio
. choca, de ímpossíbílidade matronal fingida.

DIA 8. I
Encheu-se de. sorrisos � O croniqueiro ficava entre duas mesas. �

_ A gentil senhorita e �ra!ldes alegrias o lar' � Numa estavam sentadas diversas senhorinhas �
Nair Soares, filha do sr. feliz do sr. Jens Metzger I co� odor de emancipação, moendo nas ca-

�Eugênio Soares, restden- e de sua exma. esposa becínhas de pau problemas os mais graves

te nesta cidade. da. Olga Metzger, com e prolixos. Noutra, uma cavalheiro, comedido
O sr.' Mi g ué 1 Q., nascímento, oC,or!ido � e circunspeto, levantando à sua frente, entre �

Schwartz alfaiate resí- día 28 de março ultimo, � os braços -estendídos um jornal qualquer �
dente' ne�ta cidad�.· de um robusto menino � estampando na extensão da pagina, o clichê �
_ O sr. Alfredo Mül- que na pia batismal re-�' de �m simbólico presépio, como se fe�tejando �

ler residente nesta cí ceberá o nome de Ohar-

I
estIvessemos em plena Pascoa o mílessímo

dade. les Antônio. Ao pimpo- nonacentésimo quadragesimo setimo nascí-v �
DIA 10 lho e aos orgulhosos pais mento de Cristo Jesus. �
_ A sra, Maura Dirce os cumprimentos cá de � . Uma daquelas beldades procurava CO'08 �

Mascarenh"s Schmidt casa, da página social. � olhos flamejantes de tamareira artificial à �
esposa do sr. Ruy :- pia 16, de

m�.rço!
força de Beladona, algo digno de motejo,

ISchmidt residente em Joãozlnho Murara, Iílho vertigio corruscante de inteligencia inex.ís-Curitiba:' ,
de Faustino Murara e de tente em que pudesse patentizar sua evolu-

_ U sr. Lauro Volto- Joana Niemet Murara, ção espiritual numa chibatada dolorida á. �
Uni industrial residente em Garibaldi. sociedade moralista burguesa e que' lá seja �
nesta cidade.,' )

- Dia 18 de março Díreí � puritana também. .

�
_ O jovem Heini Beh. Köhn, fil9� de H�go �öhn � E vendo aquela estampa pia observou �

ling residente nesta Oi e de Amta

KICkb'lfeldl
em alta vóz:

'

t,dad�. 'Köhn, em Rio da Luz. - Olhem, por exemplo a Iotogralía
_ A sra. Lína Presti- .. - Dia 19 de março daquêle jornal. Até essa arquaíea estampa,

ní Tomellim, asposa do Marli Reic.hel, filha de I de mitologia beata, preconíza a decadencía, tC 1 R h 1 d G o ridiculo da doutrina de Cristo!
sr. Augusto Tomellim, ar os

- eI.c � e e. er

I' I' O cavalheiro, comedido e círcunspéto

Iresidente em Itapocuzt- da Schneider Beiehe v. L'

nho.
" nesta cidade. 'baixa o jornal olha a interlocutora, e per-

Dia 11 ;_ Dia 20 de março, gunta com doce sorriso:

_ O sr. Edgar Schmítt,' Matilde Demarchi •. fi�ha � - De que deduz isto, senhoríta. �
Industrtal residente' em de Alberto Demarchí e � A senhorita de tamareiras artificiais á �
Rio Molh�. e de. Oarmela T61rinelli � cust� de Beladona refestela-se satísfeíta na .�
_ O sr. Henrique Ja- D�ma�chi, em Barra do � cadetra, lança para trás a fronte fugidia, eti-' �

cobi funcionário Público RIO Cerro.

I
g_rossa os beiços carnudos plantados de ba-

IIresidente. nesta cidade.' - Dia 21 de março tao, e res,ponde: .

DIA. 4
.

Iract Raduenz, filha de -;- Muito simples, cavalheiro. Segundo
_ O sr. Man f r e d o Henrique, Raduenz e de � se ve dessa histó'fica e simbolica fotografia �

Hornburg, residflnte em Alron!t. L�ube Raduenz, � havia entre os adoradores do Cristo sómen- �
Rio da Luz Vitória. em RIO Cerro. � te pastores e reis, isto é os representantes

t-

_ Dia 22 de março �
do mais degradante servilismo e das mais

SR GUIDO A. SILVA Sueli Wunderlich, filha

I
aviltante aristocracia. É ... pobres escravos

de Adenor Paulo Wun' e despotas senhoris! isto é simbólico. O se- �
Registamos com prazer derlich e de ReinHda nhor deve convir que isto não está certo. �

para o dia 8 do corrente ZimmermannWunderlich � Não se vê nesse piedoso quadrO nenhum ser �ó natalício do nosso pre. nesta cidade, � digno- de representar a moderna, a culta e �
�� �'�__� - Dia � de

ma�oI
escl�ecidahuma��deos seres hum�os

J O I
' ·

-'

d FEN U
Reinildo Cessner, filho de hoje que apenas sorriem com,. compla- �

,ogos Im piCOS a I
.' de Ricardo Gessner e de cencia a essas infantilidades cristãs. E... �

Erna Oestereich Gessner, � ninguem ... o senhor não vê ningue!D nessa �
em Garibaldi. I � estampa. .., �
-- Dia 23 de março �

O cavalheiro, comedido e circunspéto

IMarli Ha�se, filha de inclina-se sorrindo e retruca, apontando o

Wigando Hasse e de In- fundo da estampa: .

.

l geborg Marquardt Hasse, � - Engano seu senhorinha:' esqueceu·se f
..

nesta cidade. � dos burros... .

�
- Dia 30 de março � (De "Velhas Crônicas" - 1947, de AU.gusto Sylvio) �

Marli Tissi, filha de Jú· J �
lio Tissi e de Lydia Me.

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

nél Tissi, em Nereu Ra·
_

'

mos.'

,- Dia 3.0 de março
Rogério Klein, filho de
Wer'ner Klein e de Ira-''''
cy Welinger Klein, nes

.

ta cidade.'

I'

- Havendo êle ressuscitado de manhã cêdo, no
primeiro dia da semana, apareceu primeiramente à
MI,uia Madalena, da qual havia expelido sete demônios.

Silêncio.
Meditêmos.
Tendo êle ressuscitado, não, apareceu, primei

ramente, à sua mãe, nem a qualquer um. dos seus

apóstolos.
I?or que?
Ele apareceu primeiramente à Maria.Madalena,

a "grande", a "maior" pecadora ...
Por que?

.

Ressurreição. '

Símbolízou-se a ressurreição na mais
linda pecadora, 'no aviltante críme social,

.

numa bofetada atirada às bochechas empo
ladas da sociedade pérfida. dos escribas e

fariseus. "

Slmbolízou-se 8 ressurreição em Maria
de Madala, numa afronta sublime, divina,
retumbante, fulminante às coortes humanas
da madame moral.

Ressurreição!
Galgando os céus, brilhando nas alturas,

ofusca aos homens o Espírito imortal, não
obstante se, lhe fechar o túmulo, em rocha
aberta, rolando-lhe por cima pesadas pedras
do mêdo e do' desespero. I

Brilha no infinido o espírito, arrastando
na sua luminósa trajetória os homens líber
tos, repelindo às fornalhas do suplicio, .os
sete demônios do inferno carnal.'

.

Ressurreição I
Benha-se em argenteos rellêxos, muito

acima do borborinho 'gasoso, atascal redo
lente, enxurdelro florido, em que os homens

\
se debatem, se amam e se odiam, re repe-
lem e se atraem, em mi s e r a b i l í s sim a

mendicidade d'alma .. �
-

Ressurreição!
Que sé torne realidade entre os homens

êste vocábulo sublime; que venha sôbre os

homens o fô�o purificador dos êrros, defeitos
e místítíeações, para que haja dentro do Es
pírito a Ressureíção incandescente, que hoje
exteriorizam na sua beatifica ínocêneía,
numa ilusão que, se esfuma e se esvaí, .

.

Guardem se as pérolas em holocausto
ao dia, para que se não desfaçam na espuma
do champanhe dos devaneios noturnos.

Eleva-se o Espíríto, liberto e feliz, can
tando da Criaçã-o a glória imortal, "dos son

hos que a ambição do Ideal encerra !"
Sonha o poéta, 'idealiza o prosador"

, espeta-se na pena o pingo chamejante caindo
dos céus ..'. '

Vibra oEspírito no esplendorda grandeza.
Soluça a alma na pureza d'alvoslençóis ...
Ressurreição:
"- Também, ela a/ta região que nos elomina,
Tu pair.u sabre mim, Sombra piee/õsa:
Sinto em mim, fomo numa nebu/õsa,
Mune/os novos, are/ene/o em luz e/ivinau•

(De "Velhas Crônicas", 1947, de Augusto Sylvio)

.

Ressurreição. ,s 'O cr A'I S

I
.

Anive,.sários

Ela' estava numa caverna,

E ali chegóu a Caridade nimbada por
magnificente auréola. Mas, na Rua cegueira,
a Ignorância não distinguiu a luz das tre-vas.

_ A Caridade fa�ou-lhe, mas a Ing-orância
é surda e' não ouviu.

'Quis removê-la do seu antro, mas a

Ignorâß(�ia é paralítica e resiste a tôdas as

mudanças.
'

I
A Caridade, então, curvou li cabeça e

se converteu em prece.

Dia 27 de março
passado Q sr Augusto
Müller, com 68 anos de
id'ade; viúvo, residente
em: Massaranduba. I

Trinta e cinco das 39 medalhas con-
- Dia 31 de março

cedidas foram ganhas pelos filaildê- passado f) jovem Hélio
Gesser, -

com 13 anos de
ses, pelos hindus e pelos suecos. idadtl, filho de Francis.
Das quatro restantes, os brasileiros co Gesser e de Erna
ganharam três· e 08 iugoslavos uma; Hornbu g

n� r
.

OllDia Olimpicó" foi instituído para
r U't'ss�. reSI·

dente em Estrada !tapo-"proporcionar um� quebra da mono- cú Hansa.
tonia na rotina e rio trabalho diários"
dos soldados 'da FENU. que, por mais - Dia 31 de "março
de um ano, vêm auxiliando a manter passado Maura Kiatkows·
a paz e a tranqÜJilidade. na região. k�, filha de Adão Kiat-

kowsky e de Veneranda
Na extrema esquerda, ,o pavilhão Voltolini Kiatkowsky, re·
brasileiro. (FOTO ONU) sidente em Nareu Ramos. ...:

,

Cêrca de 240 atlétas dos nove

contingentes' nacionas que integram
a Fôrça de Emergência das Nações
Unidas (FENU), entre' os quais o

Batalhão Suez do ,Brasil, participa
ram dos "Jogos Olímpicos" da (FENU),
rea]izadÓs em fins do ano passado
na pista de aterrissagem da Faixa
de Gaza. O certâmen se iniciou com

uma parada �sportiva, na qual OB
atlétas, precedidos pelas respectivas
bandeiras nacionais, desfilaram pe
rante ó Brigadeiro·General Erik O.
Rosengren, sub comandante da Fôrça;

A IGNORÂNCIA
A CARIDADE, posta por Deus no mlm

do para acompanhar as criaturas à renden
ção e ao céu,' compreendeu que muito pO'uco
conseguiria no seu .mister desde que não
triunfasse sôbre a Ignorância.

Ardendo em crisfão amor, partiu em

sua busca.

Falecimentos

Cónstâncio C. Vigil

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.Alencão,•
Eleiloresl

�TA, NÃº-t
A fim de evitar acúmulo de serviço de entrega, são convidados todos os eleitores, possuidores de
recibo até n. 6000, para retirarem, com urgência, seus novos títulos eleitorais no Forum da Comarca

Grande Prova Ciclistica
,

Dia 1. de Maio
I

RECEBEMOS:

Em defêsa
da Lei,
de Caça Oontõrme notícíamos cürren9ü 'Os partícípan

realizou-se qua,ta Ieíra tes em bicicletas adata-
•

última, com grande afluo das podendo as ínserí
ência de ínteresaados, a ções serem individuais
reunião preliminar para e por equipe de clubes
a grande corrída de bí locais. Para tal prova
cícletas, patrocínade por toram eonvídados tam
êste [ornal, Dia 1°.· de bém vários clubes da
maío pröxímo, em home- cidade de Joínvílle, obe
nagem ao DIA DO TRA- decendo a prova a fisca
LHO. llzação da LANC. que
A prova eíelístíca, que participará para regula

compreende um círeúíto mentação desta grande
de aproxlmadamente 40 corrlda de bicicletas no

.quüometros no perímetro prõxímo día 1°. de tra

urbano estabelece meda- balho.
lhas aos primeiros 15 co Sob patrocínio ,de o

:

.locados inclusive vélío- "Oorreio do Povo", deve-
. sos prêmios ínstituídos

�e
este acontecimento

S' I d' pelas classes índustríal e esportivo á iniciativa do

a 9a' o
comercial do Muníeí-

.dinâmicü esportísta Mu
pio ríllo B. de Azevedo in
As inscrições terão Ju- eentívador de primeira

P 't g.
ar oficialmente partir I grandeza no esporte mu

res es do �ia 22 nesta redaçãü nicipal.

... Com as próximas GUARAMIRIM'
eleições surgiram 'Os cano (Correspondente A.M.)
dídatos, alguns dos quaís Na semana passada,
em franca círculação, fa- por estarem caçando
Iando grosso e prometeu- ,

d d f
d d f d M

na epoca o e eso,
o mun 'Os e un 0El· as rcolono, mesmo que assim oram presos e pro-

o chamem, não é bobo, cessados, ..pelo sr. -Io
não. Sabe 'O que quer e sé Carlos Rosa, Srgt

,

recorda-se das pl'?mes- Delegado de Guara
sas, Inda. püucü� días 'o mirim três caçado-Jaraguazmhü Ioí alvo de (�)' da Toes líd d"cordial" visita realízan- res. a oca I a e

dü-se äntão d comício de Caixa d'Agua.
,

que püUCI) ttnha pela fal� Além da apreensão
ta de üuvint�s. Alguns da arma, idêntica pe
apa�ecer�m so para ver na sofreu A I ban o ----
'o Iínguajar dos novos B idpretendentes. Fala .muí- ento, recoI, e'?-te na

P 1·1'n I-Oto boníta como sõ se fa- Estrada Guamiranga,
la em época de comício. porque se "div.ertia"
E comoos curíosos não (como alegou) matan- dele'ndetem cor política, �euni- do sabiás.
ram se gregos e t.rülanüs.

'

O g h _

Foram Ieítos os díseursos S sen ores caça .

adredemente preparados dores bem sabem que L d L'd C ·

t '. PRP?para 'O engabelamento. a temporadat.de caça egen a ao ·1 er omUDlS a no -

Até funcionário da Pre- ainda não foi aberta, O
.. h' ,. o

t· lí t d
o

tífeitura f�lou! Fü� a con- razão porque a atitu- C e e ln egra IS a eSls lU por
ta. Depots dos dísoursos de :

.

d S" t C tarí .. ,
o

d
�

e das escolhas dos cano
e enérgica o sr. an a a arlna, pre erln o ser

didatos do lugar chegou DeI�gado, qu� de há deputado' . pelo Paraná Prosseguem ativamente
a vez dos ouvíntes .fala- muíto vem agindo em os . trabalhos de' quall- RIO, (V. A.) ° ad-
rem. E' falaram mesmo. defesa de nossa des- Iárerpelado sôbre as de, rérn se o PRP cederia ficação eleltoral em a vogado Nilo Sandes entrou
Logo se ve que colono falcada fauna só po- c1arações feitas por Luiz leg�nda ao líder comunista. nossa Comarca, sob o im- no S u p r e m o Trlbu-
não é bobo não. Falaram d I d' Carlos Prestes, na entre- , Plínio Sal�ado, eflrma- pulso que a el�s. ve",1 den- nal Federal com uma pe'
e falaram até ,"demais, e ser ouva a.

vista concedida a imprensa SÇ'! por outro 'lado no alto! do com ef'pec�al� result�- tição para iniciar processo
fala_Jam o que a "luzidia" ----�_�- carioca, disse o lider inte- comando do PRP desistiu dos, o Merellsslmo JUIZ de responsabilidade contra
�ümitiva não queria ou- gralista Plinio Salgadü _da sua candidat�ra á se· Dr. Ayres Ga�a. Ferreira o sr. Juscelino Kubifsch�k,vir. Cünversa vai conve.r- 'A�sl"m se que foi favorável a deCisão natoria por Santa Catari- de !'1�lo, aSSistido pelo

I
acusando-o de resistir, a

sa vem começaram a pbr- 11 da Justiça em absülver na, preferindo ser deputado escrlVao sr. Amadeu Mah- uma decisão da Côrte Su-
guntar

.

pürque os com· ,
, Prestes, porque "uma dou pelo Paraná. A informa- fud. prema que beneficiou a

panheiros das eleições
pagam I"mpostos \ trina se combate cüm ou- ção anunciavél a viagem,. . professüra Carmem Bragapassadas nãü apareciam

.

tra doutrina". PUnio Salgado,!,dO lider pel'repista gaúcho Ai�da durante a s.ema- Bourguy�,
.

nü 84, 90mü tinham prü- continua a infür.mação do Luiz Compagnoni a Curi- na tivemos opürtumdade
metidü, pois de 2 em 2 Em 1957, a Uniãü arreca- Rio, agradeceu a mensão tiba, a fim de 'sondar as doe cons�a!ar ? andal1)entomêses queriam, reunir dou nü Riü Grande do Sul feita pelo líder comunista, püssibilidades reais do de quahflcaçao eleltüral

========_._todüs 'Os mc;>radores dü a elevada-süma de 6 bi- cüm referencia ao PRP, chefe nacional do PRP. que �e' procede em rUmo
lugar para lhes "falar em lhões e 250 milhões de que c I ass i f i c ou' como llcelerado no Forum local
famma" de suas realiza- cruzeirüs o que repre "agremiação democráiica". Ma-e de'

A atingindo até o instante a

ções: de estradas, de senta uma contribuiçãü Em resposta a uma per- gBníBOS 6.531 o .n��ero de eleito�
pülitIca, de &.mparo a eles, "per capita" de 'cada gunta do repórter, disse res qualificados. AUS E N T Ecülünüs. Ficaram sem habitante gauchü de mil Plínio que a intenção de

aos '83 anos até o dia 8 de abrilrespostas: :õ anos d�cor. oruzeirüs. O impüsto de Prestes candidatar.se �o Em palestra que manti':
reram e so agüra, Isola· cünsumü arrecadüu '2 Senado ou à Câmara, será vemos a respeito com o '===========

damente (porque sera?) I bilhões e 250 milhões de um direito cünstitucional Infürmam de .Ma(Jri que Dr. Ayres Gama F. de
cümparecera�, e desta cruzeirüs, ° imposto de que lhe, assiste, porque uma mulher de 83 anos de Mello. soubemos acharam
vez para plelteàr novüs selü 260 milhões e o im a Cons:ituição brasileira idade sra. Brigida Garcia se já a disposição; pron
,e. valiosüs vütos. De vi· posto de importaçãü 100 não cria obstáculos às Suarez cujo maridü lern 92 tos para entrega, iodos
8lta regular, nada. E os milhões. O restante é livres manifestações de anos, acaba de dar à luz a os títulüs até' o n°. 6000
co]ünüs türnaram a falar. relativü a lucros extra- pensamentü polítiCO e .só gêmeos na aldeia de Cor· constante do recibü em
Falaram em e�tr�das, nas ordinários dü imposto de prevê sanções contra atos reciUa (provincia de Leon) poder do� qua�ificados:pontes e pontIlhoes pro- renda e 'Outras tributa- subversivos. Plínio .sa! segundo a.nunciou o jürnal Neste �artlcular' e. �.e todemetidos e queriam saber ções. gadü, não respondeu, po� «Informaciones».' conveOlente, se dirijam os.1quandü é que seriam as

.
eleitores recém-qualifica

proméssas cumpridas. A dos, cujos números de re·
comitiva foi embas.baca- A ONU cibos sejam inferiores
da. Cümo é que eles se ao

.

indicado, ao Forum
lembravam áissü, -depüis "

• • local para, imediato rece-
de tantü tempo e logo AUXIlia os bimento do novo título e
numa hora de comiciü?, . evitar os naturais trans-
Foi tanta a falta de pa· Indl·os tornos que causariam a
lavra até que um dêles, ou a retirada desses lítulos
melhor' dito, coradinho

d
em número elevado, nos

de vergonba nãü teve An inos últimos dias determinados
outra saída sinãü 'O de por lei.
dizer que embora aliado,
de 'Outras campanhas nãü Cêrca de seis milhões
tinha cuIp'a pela 'falta de de índios vivem nüs

realização das prüm,elf- An�es da' Bol1via, do
sas e que, agüra, com as E,quadür e dü Perú,
eleições à vista, não �m· cündições tais que
podia ele mesmo cüns- apenas püdem prüveJ;-

.
'

t'lh
- se dos elementos bá·trUlr pontes e pon 1 aes

sicüs neces"'ários àcüm o dinheirü de seu .,

bolsü. E 'Os cülonos, não sua. subsistência. Os

satisfeitos, ficaram siso güvernüs daqueles três
mando nas grandes pro� .

países trabalham cün

messas que não tem jei. Juntamente para m�
tü de sair. ,Palavras só, lhorar � saúde,. a all

não bastam Cülüno não ,.mentaçao, 'O aloJamen-,
é bôbü, nã�. Ou realiza' tü, a ed.ucaçãü e 8S co';tdições dAe �rabalbü �êsses habitantes ?O .

altiplanü
e o Vütü vem 'Ou o voto e para �nte,gr�:lüs na Vida eCünomlca e socJa� de seus respe�tIvos países.
é aproveitado melhor. As Naçoe� _Umdas e algumas da� s�as entidad�s espeCl�llzadas, sob a

, respünsabllIdade geral da Orgamzaçaü InternaclOnàl do Trabalho (OIT),Um LEITOR estão prestando seu auxilio a êsse prügrama. (FOTO ONU)

'Serviço
Eleitoral

Processo de
respons8�iIi�ß�e
contra 1 Ko

Dr. Waldemjro
Mazureehen

, PRISÃO DE VENIRE
ESlÔMAGO. FitAOO E INTESTINOS

Outrossim, avisamüs ao

eleitoradü em geral que a

qualificação para a obten
ção do novo título' eleitoral
(documenlo indispensável)
termina a 30 de junho
próximo.

'Proporcionam bem��star geral
fadlitam a digestão, descon
gêstionam o fígado, regulari-

zam as funções do �-
'

Dr. Jörn Soe fer
I

II(eirnrgläo - dentista)

'AUSENTE
até o 'dia 7 de abril

,I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO' POVO DOMINGO DIA 64·1958 4

::�g�!�r:Ubb��::.\ I "Deusesuo R e g i s tr o Civil dó' _

I('. Distrito da Comarca Ja- Significativa vitória a sua causa, 'Aq�eles,raguá do Sul, Estado de b d
'.

d b f
Santa Catarina, Brasil.

aca a e conseguir a to os sa em, oram pro-
ciência humana com o duzidos pelos säbíos mos,

C I
'

' faz saber que comparece- I t d télít lt
'

omp ementando o De- pensável mostrar a res- sentarão à Coletoria de ançamen o os sa 1 es COVI as.
ram no cartório exibindo 05 'f'

.

.

ereto n. 562, de 13-358, peotiva carteira profissio- .sua J'ur,isdi�ã'o para cada artítíeíaís que, ímpulsío- Mas a êstes, quem os
,

� documentos exigidos pela lei d té ô bít f ? N
. fi<

que estabeleceu, no Esta- nal. Os sindicatos rspre- operário. um r.équerimen' na os a a sua r 1 a ez. ão exigem des
afim de se habilitarem para d fdo,

..
nova modalidade de ssntativos de classe apre- to, ficando dispensado de casar-se:

por po erosos oguetes, uma causa infinitamente,
registo, emplacamento e papéis selados. se põem a girar em' tor- incalculàvelmente, in-
transferência de veículos1---------- Veículos motorizados: Edital N. 4.348, de 21-3 58 no da terra com incrível comparavelmente maior
motorizados e bicicletas, Manoel Fagundes e velocidade. do que aquela que pro-
o srs. Secretários da Motocicleta 147,00 IzabelMariadaConceição Tal triunfo, merecedor duziu os "sputníks"? Não
F d a

: S
' Automóvel, J'eep e EI b '1' 1 send d f Ia zen a e egurança 'e, rasi erro, so teiro, de todos os louvores, não o e orma a guma

baixaram a Portaria n.
camioneta partie. 198,00 lavrador, domiciliado e deixou Infelízuiente _ de admissivel que os säté-

110 f· d de i
' Automóvel e eamío- ld t' Iít t'f'

..

t h'
, ixa ora e ímpostos, resi �n �,.!lest� dIS.t�ito, entumecer de orgulho e

I es ar I reiais en am

taxas e emolumentos por ö�ili:: aluguel �;:',OoOo em Rlb�lrao MOlh!l' filho presunção certos homens surgido sem uma eausa,
aqueles atos. de Maria Escolástica de julgando êles dísparata- como então admitir-se
O contribuinte antes de Caminhão 'e trator 207,00 Jesús.

.. . damente, que a, última que os mundos que giram
se dirigir à Delegacia de \

J-.,>
No caso- de mudança Ela, �rasIleIra.' ��lteIra, conquísta da cíêncía veio no espaço não tenham

Polícia, irá à Coletoria a

,\. ALIVIA AS de placa .essas importân- do�éstlCa, domlcll!ad� e provar a incxistência de igualmente a sua causa?
Estaduàl onda fará o

CO'LICAS
cias serão' acrescidas de r�sldJ:l'�� neste dlst�lto, Deus. É êste, pelo menos

E por que haveria Deus
recolhimento integral, 100,00:- .em Ribeirão Mo�ha, fIlha o ponto de vista do Dr. o Supremo Criador do
inclusive das custas das UTERINAS Transferêncfa de de João C!l-ndido S�uza Guenter Heyden, expres- Universo, de se importar
autoridades policiais e , propriedade, registro, e de Maria Francísca so em artigo publicado com uma coisinha tão
de trânsito.

.

Combate as eõr, espécie,'motor Machado Souza. no órgão 40 Partido So- insignificante como os

'�SS9 recolhimento, oon- 'rregularlda- e domínio, inclusive N. 800 - I eíalísta Comunista Unííí- taíe "sputil�s"?, Acaso
forme as espécies de veí-

__ ,�_' es das' fun- motocicleta 14300 Edít 1 N 4349 d 27 cado da Al h O· alteraram êles ,a ordem

eulos, antíngirã as se-
-� "la .. ,e -3-58 eman a n-

das coísas? Modificam as

guint�s importânoias:
' çöes periódi- T.r�nsferêIicia de Luiz Adolfo Czernay e eatal.

leis da mecânica celeste?
(as das senhoras. biCIcletas. 24!00 1 Helga F.re.iberger O pensamento d? D�. Of b I

Bícíeleta (particular) 54,00 É calmante e re-
Além das importâncias Ele, brasíleíro solteiro Heyden pode ser síntetí- uscaram o' ri ho do

Bíololeta (operário) 27,00 .especificadas o eontrí- índustríal domi�iliado � zado assim: os "sputniks" sol? Provocaram um

Bicicleta (operärío guiador dessas funções. buinte não estará obrí- residente' em Rolandia, vieram provaI: que não eclipse lunar? Deixaram

sindícalízado) 20,00 gado a pagamento de filho de Ervino Czernay existe Deus. Como ehe- alg�m as�ro _na I!enum-
outras quaisquer. e de Lindarcy Myriam gou êle a assa conclusão? br�. th. ?napo . flzer��O Decreto n. i62 fixou J Czeróay. '

j De maneiaa .muíto

Sim-I
na a ISSO

.

OIS en .0
o período de 15-3 a 15-61 Ela� brasileira, solteira, ples; ou melhor' símplís- ßor qU� motivo hovería

para o emplacamento do doméstica domiciliada e ta. Penetrando os "spu- eus ,? ;e �reo��par
corrente exercício.

'

residente 'nesta cidade _

tniks" no espaço inter fO.f: ,?� 100 ensrvos spu-

_________�--------------�.--�---__ á Ave�da G�ulioVM: p�n�ári� demon�r� fi S
..

gas filha de Henrique ram que êsse espaço Impressíonam-se exa-

Nic�lau Freiberger e de não se encontra subme- hgeradamente comd êles,
EIisabeth Freiberger. tido a um Deus, nem a

omens empavona os oo-

l forças sobrenaturais, mas mo o sr. Heyden, que
N. 801 - I

que é regido por uma negam a Deus. para
João Lúcio da Costa, Presi'aente da Câmara Edital N. 4.350, de 27-3.58 ordem interna e por leis

se eI,lde�sarem a SI meso

Municipal de Jaraguá do Sul, no uso' de suas atri- Romolo Foroni e bàseadas em sua mate- mos,
. cUldan_do, que com

0/ Tiro de Guerra re� buições. . . Odilia Costa rialidade. suas lDvençoes pode�ão
presenta para' a mocida- Concêde exoneração. ii pedido, a CACILDA Ele, italiano, solteiro, Todo mundo sabe que fa�er sombra a. Deus, o

de brasileira, principal- WUNDBRLlCH, do cargo de Diretor da Secretarfa industrial, domiciliado e os cientistas russos pro- Crla�or do Umverço, e�

mente a que vem da la. desta Câmara, agradeceß(;lo lhe simuliâneamente os residente nesta cidade, duziram os satélites arti- at� mesl!l0' n�gar-Ihe a

voura, solução magnifica serviços prestados com eficiente dedicação.
.
á Avenida Getulio Var- ficiais, assim como todo eXistênCIa. Sao êles os

porque dá comprimepto Jaraguá do Sul, em 26 de março do 1958. gas, filho de Pier Gia- mundo sabe que não fo- IU!v,�� deuses da era atô1 '

aQ imperativo do serviço JOÃO LÚCIO DA COSTA cinto Foroni e de Corinna ram êles 08 autores ,dos �lca, un� deu.ses. a bem

militar sem o abandono 'Presidente Carretti Foroni. ' planetas e satélites na.
dIzer mUIto ch��frlDs� q�?

completo do trabalho. Ela, brasileira, solteira, turais. Estes como aqne-
só produzem sputmks.

Não se compreende, por PORTARIA Nr. 8 doméstica, domiciliada e les, devem ter também, Paulo Martins Je AlmeiJ.
iS80 mesmo, que os Tiros residente nesta, çidade, '

'

de Guerrra não estejam João Lúcio da Cosra, Presidente da Câmara á Avenida Getulio Var�
sendo ""atualizados de Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas arri- gas fundos, filha ,de Ger- , _

acôrdo com o progresso I buições. vVeae�S'rle·ao.RAomS'8anMcaiOrl·ad,adeCoosltl·a_ "Õ,�'� G � t � .�" l 'Prestes' d,·ss'e-_do,Exército, ' " Nomeia, em caráter interino, a PBNATA' WUN-

C
DBRLlCH, para responder pela direçªo da Secreta- "0 PRP' e',om es�as palavras o taria da Câmara MunicIpal, percebendo os 'vencimen- N. 802 - I

�en��or Lmo de .Mattos tos consignados em Resolução nr. 33, de 6 de de- Edital M. 4.351, de 28·358 Pa"rtl-doJustIfiCOU. requerimento zembro de 1926. 'L'
.L't 'CO /\TTÉM

á M d Donato' João Tomaz.elli e 1 1 1 1

��:a::,vI��licit�n�a d� Jaraguá do Sul, em 25 d,e 'março ae 1958. Santina Busnardo democrático"
ministro da Guerra as JOÃO LUCIO DA CO�TA Ele, brasile.iro, solteiro, EXÇELERTES

seguintes .informações: Presidente " industrial, domiciliado e EL�IIUT�� TORICOS ,Mais d� cem jorilalis-
10.) Relação completa das v ._�_

residente neste distrito, I tas, além de represen-
cidades onde o Exército á Estrada Vila Nova, filho F6sloro, Ç�c10í Arsen1ato tantes de rádio televisão

'mantêm Tiro de Guerra Campanha de de João Maria Tomazelli . ouviram o sr. Luis Carlos
e 'de Rosall'a 'PI'az Toma-

e, Vanadato ,da ,s 6 d i o Prestes,. na sua primeira.'

com as suas respectivas' Educação
ordens numéricas; 20 ) Florestal zeHi. Tonlco dos convalescrantes entrevista éoletiva, de-

Elementos que esclar�- Ela, brasileira, solteira, j Tonlco dos desnutridos I pois de dez anos de vida

çam se a orientaça-o do'
O Serviço Florestal industriária, domiciliada I Ilegal, ameaçado com um

atenderá a todos os 'd d d d
. -

Minist. da Guerra é fa- interessados em assun-
e reSI ente neste distrito, O PTd D· d

man a o e prlsao pre-

vorável ou contrária â tos relaoionados com á Estrada Vila Nova, filha
sal OS, epaupera os, ventfva; que foi revoga-

criação de novos tiros silvicultura, tanto na de �aria Busnardo.
I

Esgota�os, Ma�ros, Mães ; do, na última quin,ta-fei-
d G) parte referente a �con- 'N 803 I que. Cetam, Cna�ças ra- ra por sentença 'do juiz
euerra; 3°, Provi�ên- sulias, co.mo para

'

.
-

q��tlca�, receberao a to- José Monjardim Filho da
cias que estejam sendo obtenção de mudâs e· Edital N. 4�352, de pl-3·58 D1hcaça� geral do orga- 3a• ,Vara Criminal. Pres';'
tomadas ou cogitadas sementes. 'nlsmo com o

Para melhores escla- Reinoldo Zielsdorffe' tes apresentou-se traJ'an-
para um melhór apare- '

lhamento material dos �A:;:!0Flo����A��..

o Terezinha Soares de Aviz � ct1l <Df p. � do roupa de linho azul-

atuais Tiros de Guerra. Ele, brasileiro, soIÍeiro,' �4IDl&1ill�IIll. (Ü) lt cinza, bem dispostó e de

I
, ?(epaiina)f. s. motorista, domiciliado e

_

'

mão 'estendida para os

'\
� , , residente neste distrito, adversários. como em

tf=;:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:::::::::=.:::::::::::::::::-�
,da penha, ttu,e á Estrada. Itapocú,Hansa, 194ó, quando foi liberta- ,

i! )l))l� W-lllCIHI 1K�l[JlFMA'N'N I'
contem extraio filho de Emilio Zielsdorff I . . .

do depois de 9 anos de
iI 11"4, \ li ?(epático con- e de Helena' Sl·ewe.rt Ela, b.rasIlelra., s.o.HeIra, prisão. Fêz um apêlo

\,111' OLL",'" 1111
'

d At d 1 dcentrado, nor- Zielsdorff. o��s lca, omlCI �a � e para a união de todos 08

H, MEDICO CIRURGI.&.O fi mtlli�lt lU Ela, brasileira, solteira, reSidente ne.ste distrito, brasileiros e para surpre-

II Formado pelas Faculdades de Mediciná das Univer- II' Junções do doméstica, domiciliada e �m Três -RI!>s do Sul, S8 geral, consid,erou o

ii Iii fígado. residente nesta cidade filha de H�nrlque Zebold Partido de Representa�
li

sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre 1= á ,rua Mal. Deodoro d� e de LavlDa dos Santos ção Popular, ex-Ação
II CIRUROIA - SBNHORAS ...:.. PARTOS - CRIANÇAS B (II! Fonsec.a, filha 'de José Zebold.

N 6 I Integralista, um partido
ii CLINICA GERAL = Domingos de Aviz e de

. 8 4 -

democrático, tanto que
ii J II .

. Cristina Soáres de Aviz. E para que chegue ao '0- c<!m êle marChará, n�
II Longa pratiea em, Hospitais Europeus "��� -,

N. 804 _ I ohecimento de todos, mandei' RIO., Gáranded_ddot SUld, em

ii Consultório e residêneia: II ure s�us ma es e poupe seu. ' passar, o presente edital que apoIo ca� 1 a ura o sr.

li 11I1
bom dlnbeiro comprando na Edital N 4353 de 1 -4 58 ' ,'bi' di' Leonel Brlzola ao gover-

•=! Tel 244 Rua Pres E 'tá
-

P
4

401:. P l' 'W·.' ., 5e�a pu lca o pe a tmpren-
II

.
-

'/ Pl, CIO essoa, (J I FARMAGIA NOVA au O �rges e
sa e em cartório onde será,no do. Estado. O, lider

fi CONSULTAS: II '

ia ROBERTO M BOBST Igne� �ebolb. atixado dUlante I'i dias. Si comuDlsta espera. perma-

i! Pela, manhã: das 8 1/2 ás 11 horas " '
. Ele, brasIleir?, .8?ltelro, alguem souber de algum im- nec�r. na l��ahdade e

II " II .s que dispõe de maior sortlmen. lav�ado't, domlclh!ldo. e eàiÍnento acuse-o 'ara os p!lrtIClpar, .atlva'men.te _da

ii
Pela tarde : das 14 1/2 as 17 1/2 horas II to na praça e oferece seus artl·

re�ndellte. neste distrito, �ns legais
p Vida politICa QtaslleIra

i ,I '". III gos à preços ,vantajosos em Francisco de Paula,' inclusive candidatando·
I Atende ch�ados lambem a NOIte I Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá filho de José Würges e AUR EA MÜLLER GRUBBA se a um pôs'to eletivo no

'

'6::=-=====.::======::::::======:::0 de Lucia Würges.
-

Oticial próximo pleito. I ..
•

Emplacamento
de Veículos

e Satélites" I

, Para gozar das redu
ções previstas para ' o

emplacamento de 'bieíele
tas de operários é indís-

Ivó, M.e. filha., :'
, Todas' ;lIevem usar',

'

ii HUlIHiEDITINA'! �'

para manter a mo':
cidade no 1 n t e r i o r

PORTARIA .Nr. 7
Tiros di, Guerra Câmara Municipal
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lavra o vereador sr. "João José Bertoll, pedindo a Comércio e IIndúsl,ria S CHMIT T S. A.
oposição de uma' emenda quanto ao que expuzéra
referenre fJ situação dos estudantes e o preço de pas- Assembléi� Geral Ordinária
segene exigidos pelo rransporte diário dos mesmos

Ao� quatro dias do mês de março do ano de pera o Ginásio local, e que dizem respeito únlcamente O O N V O C A ç Ã O
�

mil novecentos e cincoenta e oíro, na Sala de Ses- ao preço 'das passagens da Rede Viação Par.aná·Santa Con�idamos aos Senhores Acionistas desta
sões, Edifício da Prefeitura Municipal, reuniram-se, Catarina, porquanto a Emprêsa Rodoviária "Ando- Sociedade, para se 'reunirem em Assembléia Geral
em sessão ordinária, os vereadores srs. João Lúcio rinha" vinha concendo um ebastlmento que esta Câ· O·

. , . .,
'

da Costa, Fidells Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, mera está pleiteando também junto à Chefia' daquela rdinâria, na nossa séde SOCIal, a.Estrada Blume-

Francisco Modrock, Mario Nlcollnl,' Durval Marearte Rêde.· Registada esta emenda, foi a ata anterior aproo n�u Klm. 4, ef!l Jaraguá do Sul, .as 14 hor.:_as do

e Erich Batista. Presidência: sr. João Lúcio da Cos- vada por unanimidade, e�PEDIENTE: Uda e en-
día �5 de AbrIl de 1958, pa.ra delIberarem sobre a

ta; Secretaria, srs. Augusto Sylvio Prodoehl e Pran- caminhado à Comissão competente o projeto-lei Dr.7, seguinte ORDEM DO DIA.

cisco Modrock. Presente número legal, o' sr. Prest- do Executivo Munlctpel, que cria Escola Mista, lso- 1.) Exame, discussão e aprovação das contas da

dente declara aberto os ·trabalhos, iniciando-se cçm lede, e um cargo de professor, idem idem o projeto-lei Diretoria, do Balanço Geral, conta de Lucros
a leltura da ara da sessão anterior que, lida e sUb- Dr. 8, que autoriza empréstimo da PrefeitUra Municipal e Perdas' e Parec9� do Conselho FiSCAl.
metida à discussão, foi' aprovada sem emendas. na Importancle de Cr$, 15.000,00 conforme dtsposí- 2;) Eleição dos membros do Conselhó Fiscal e

EXPEDIENTE - Um requerimento do, vereador, sr. UVQS de Lei Federal; telegrama da Chefia do Banco .Súplentes.
Mario Nicolini, no sentido de ser construido pelo do Bresll, Rio, comunicando furure instalação nesta 3.) Assuntos de interesse da Sociedade. '

Executivo um boeiro na Estrada geral de ltapocuzí- Cidade de sua agên,cia bancária; ofícios circulares' I

nho; outro, do mesmo vereador, propondo um voto das Câmaras Municipais de Campos Novos, Turvo, -
AVISO - Aoham-ée à disposição dos Senho

de pezar pelo Ialeclmentn do casal José Piecolt e e Araranguá, comunicando eleição de sua nova Mêsa res Acionistas, os documentos à que se refere o

Thereza Nicolini Piccoli; requerimento' da diretoria para 'o corrente ano Iegtsletívo, Cópia dos ofícios �r.t.-99, do Decreto Lei n. 2.657 de ·26 de Feveretro

do expedíenle da secrererta desta Casa, solicitando expedidos por 'esta Casa, sendo de agradecimento de 1940.

ldemissão; requerimento do vereador sr, Augusto ôyl- pela comuntceção da eleição das novas Mêses das Järaguá do Sul, 15 de Março de 1958.

vio Prodoehl, solíctrando do Executivo uma relação Câmaras de Lajes, Caçador, Guaramirim, Xanxerê, N.774 DAMÁSIO SCHMITT - Dir. Gerente
'_ nominal das bolsas escolares fornecidas em 1957; Araquari, Tllucas e Camboriú; cópia do ofício à fa- (I) WALDEMAR SCHMITT - Dir. Comercial.
ottcíos-crrculares de várias Câmaras e Prefeituras milia 'Picoli, apresentando condolênclas; idem' agre- _

Municipais do Estado, comunlcando . eleição de-sua decendo às Câmaras de Canoinhas Pôrto Unlão e
,

.

nova Mesa e agradecendo a, comunicação sobre a Ituporanga comunlcação eleição s�as novas Mêses. ,r===::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-.::::::::::::::::::::=:-.::::::::::-.::::::-"
eleição da nova Mêsa deste Leglslatívo. Após ci Durante o ExpedienteA o ve.reador �r. José Pasqua!ini II " 'II
Expedtente, telou o vereador, er. João José Bertoli, r,:_quereu nO\lame�te Iôsse ínsredo Junto ao E�eculJvO,!i Dr Tychn Brahe 'fernandes Neto I!
esclarecendo 'as enormes despesas com que, vêm sobre a consrruçao de urna ponte, em Corupé, cons ii ri
arcando os pais .dos elunos matriculados no Ginásio ta�te da ata anterior. �omunicou, ainda, ao �I,e�ário;' U

•

II '

São Luiz, motivadas pelo preço diário das passagens haver tomado conhecímenro dos trabalhos lnlctados II u

pela ferroviária e a rodoviária, e propondo se oficias- pela Preíeuure quanto ao conserto da Estrada AIio II 'I A d V Oga d o 'I II
se à. che{ia da Rede Viação Paraná Santa Catarina BQm, em Corupá, a que se referia em sessão anterior. II iI
e à Emprêsa de Viação "Andorinha", no sentido de Reqúere; ainda, se oficiasse ao Executívó no sentido II I�
se estabelecer um preço módico para as passagene de instruir a intendência de Corupä pera proceder li Es��itório à ';v. Getúlio yargas,67 II
de todos os estudantes, devidamente 'identificados. a um conserto geral da Estrada Bruno Boilernberg, !i" liliSolidariezo.u se com essa proposta, aceíta por. una- antiga �str. do Morro, naquele Dlstrlro, que se en I! , (Ed. Hertel - Jaragúá do Sul !
ntmídede, o, vereador sr. Durval. Marcatto em nome contra intransitável. 'O vereador, sr. Mário Nicolini II ".

. " II
da bancada �o PSD. Igualmente r,:forçou o pedido requ_ereu uin voto 'de pezar .,pel? falecimentó do �!- �"::::::::::==:::==::::::::::::::::::::::::==_"-=====:::::::::===:::b
do sr. Berloh, em nome de Corupa, o vereador sr. ,�adao Pedro Bernardmo 'Plcoh, OCOrrido em RIO '

'

, José Pasqualini. Com a, pãlavrd, ,o ver�ador sr. Au- Cêrro. O. v�reador, vice presidente" sr. fidélis Wolf . ..ji� JC':' J J J�" ��··· ..• ..

J"""··""·�··"··"""l·LguS!O Sylvio Prodoe,hl, ratif.icél;Ddo a proc�dência do abordou o telegrama
A

do Banco, do Brasil, e prop�s ·t: Vlfnle' de Olhos • Ouvidos - Nariz e ,Garganta :
pedIdo do 3r, Bertoh, sugeriu fôsse o offclo propos, respondesse esta Camara, congralulou se por lao : :

to, 'transformado em 'memorial, para perfeita explana- significdtiva decisão da Chefia do aludido estabele- : DO ••� ....11. .... :

ção do a,ssunto junto a quem �e. d, ireito. Esta pro- cimento b�,ncário. O vereador, sr; �élimundo Emmen- �i .

__

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA
'

�
posta fOI aprov�da por .U?Bmmldade. A segulf o doerfe�, lider do PSD no P�enarlo, colaborando o g A melhor aparelhada em Santa Catarina :

vereado�, .sr. J?S� _P�squahDl _I�VOU,
. ao conhecimento requerJment� d,O orador, su�erlu se esten�e�sem essas gRua Abdon Batista (Defr,onte a "A NOTICIA" :

do 'plenano a Imclauva 'de yarlos moradores da Es· congratulaçoes ao sr. PreSidente da Republica. Todos {= J O I N V I L E :
trada Izabel no 6entido de ser construida uma pe· os requerimen"tos, submetidos à discussão, foram ::t� -.

-
> J:

quena ponte a ser localizada nas imediatações da ap�ovados por uQanimidade. ORDEM DO DIA: Lido \I�;:"''''''�r''''''''',e'''''''''''''''''''''''�r'''''''''�'::''''''''''''''''''''''''......· ..�!r
emprêsa Frigú, em Corupá, e requerendo se oficias- e aprovado o parecer da Comissão de Finanças
se ao Bxeculivo para conceder úm auxHío 'de'Cr$. sôbre o Balanéete'- de dezembro por ela aprovado;
10.000,00 para as referidas obras, Seu req'uerimento idem o parecer da Comissão de Finanças söbre.o
foi, aprovado unanimemente. 'Não' havendo mais montante das Bolsas Escolares acelitas, aprovado em

nenhum orador na hora do �xpediente, o sr. Presi- segunda discussão. Duraore a Ordem do Dia falou o

d�nte &ubmeteu à discussão e aprovação da Casa vereador, sr. Mario Nícolini, solicitando do Executivo
os requerimentos que deram entrada hoje no expe- indispe�sávejs reparqs da estrada da Boa Vista a

diente, tendo sido todos aprovados sem restrições. pedido dos seus moradores; idem na zona de Gari
Referiu-se o sr. Presidente ao pedido de demissão baldi, entre EugeniO Gdscho e Wendelino Schrnidt,
da senhorinhé!" Cacilda Wunderlich que com elogiá- laraguazinho. O sr. Presidente convidou o seu sUbs'lvel dedicação' vem desempenhando as funções de tituto legal, sr. Fidélis Wolf, para substituí-lo na pre
diretora. do Expedieqte lIêste Legislativo, e lam,entan- sidencia, após ó que, em plenário, apresentou à Casa
do o seu a(é:lstamento, encaminhou o aludido pedido um requerimento para isenção de impostos, por ele IIII!!:�"'-----------------�

de demissão ,à Secretaria desta -Casa para que se encabeçado e assinado pela maioria da Casa, insenção
agradecesse a 'cooperação da aludida funcionária em de impostos de Indústria e profissão' para o cidadão

.

suas funçpés. ORDEM DO _DIA: Lido e aprovado Deifiori Angelo Lenzi, expondo pormenoriz�damente
em terceira e úllima discussão o parecer sobre o a preCária condição de saúde de seu apresentado.
projéto-Iei nO. õ; lido o p'arecer da ComisS'ão de Vários vereadores secundqram o pedido do requerente, '

\ Finanças a respeito das Bolsas Escolares a serem que foi registado sob projeto�lei nr. 9 e apresentado
concedidas durante o exercício em curso, a respeito em regime de urgêncja. Em face, porém, das objeções
do qual falou pormenorizadamente o vereador sr. feitas pelo lider da banca�a do PSD, o requerente,
Fidelis Wolf" Presidente da Comissão de Finanças, vereador sr. João Lúcio da Co�ta; retirou seu pedido
expondo o escrup\llo com que se houve a Comissão em caraler urgente, sendo o proeto·lei encaminhado
na seleção �os requerimenlo de Bolsas ES'colares, à Comissão de Finanças .para o competente, estudo
durante cUjós trabalhos preliminares a CoÍí1issão foi e parecer consoante os preceitos J:egimentais. 'Reas
assistida com a presençà d� vários vereadores, in- suminpQ a presidência, o ,sr. \'erea'dor' João Lúcio dö
clusive (la bancada do PSD que desta maneira tive- Costa deu a palavra ao vereador; sr. João José Ber
ram a opotlun'idade�de se familiarizarem com a lizu- toli que se congratulou com o seu colegp, sr. F-rancisco
ra demonstré)da pela Comissão no desemp,enho de Modrock, pelo transcurso do seu aniversár.io, pedindo
sua missão. Com a palavra, o vereador' sr. José fôsse consignado em ata um volo de felicfdade� ao

Pasqualini congratulou·se com a Comissão p�la ma- mesmo. No mesmo sentido faloQ o' sr. ;Presiderite pelo
neira elogiável com que se desincl,lm,biu de. seus tra· franscurso da dala natalícia c!o vereador ST. José Pas,
balhos. O. parecer da Comissão sobre as, Bolsas ,qualini, tendo ambos os homenagêados agradecidos.
Escolares, acompanhado das respectivas relações Nada mais havendO a trat9r e ninguém mai� quizesse
de Bolsas aceitas e, outra,s recusadas, foi aprovado fazer uso dd D'alavra, o sr. Presidente deClarou en

sem' 'restrições. Nad� mais hdvundo a (ratar, o sr. cerrada a sessão, convocando os snrs. vereado'res
Presidente declarou encerrado os trabalhos, convo- para a próxima sessãO,' dia 18 do corrente, com a

cando os\ srs. vereadoree para a sessão da próxima seguinte Ordem, do Dia: Trabalhos das Comissões.
terçá-feira, dia onze: Não cómpareçeram os vereado- Não compareceu à presenle _sessão o vereador, sr.

res srs. Ney Franco e Raimundo 'Emmendoerfer. Ney Franco. Sala de Sessões, 1 I d� março de 1967.
Ordem do ';lia da próxima sessão: Trabalhos das -, . '..

Comi�sões. Sala das Sessé1)es, 4 den-março de,1958. (Ass.) Joao Lucto da Costa - Presidente"

J
-

L"'· d C' ,tá.'P"d ., 'A

'

,Augusto Sylvio Prodoehl - 1 0. Secr�tário;-
oao uCIO a os· resl ente, UQustol F

.

'M d
'

k 2 Q , •.

Sylvio Prodoehl _ 10. �ecretário; Francisco .

ranCISCO, o roc - 0. uecretano.

Modrock - 2°. secretário.1 ",

'

Câmara Municipal
Ata de 4 de março de 1958.

r

Ata --da sessão' do dia 11 de março de 1958. cF=::::=:·::::::::::�::::i.::::::=:::::'_::::::=::::::=::-,::::õõõ=::::::=:::::.,
,

Aos onze dias do mês de marco do ano de mil II •• It••e I. UI e - " II" II.
noveceQtos e cincoentâ e oito, na Sala ele Sessões, II

. II
Edifício da Prefeitura tv]unicipal, reuniram-se, em ,I JARAGUÂ DO SUL - II

-

sessão o�dinária, os ver�adores srs: João Lúcio da iI II
Costa, Fidélis Wolf,' Augusto Sylvio Prodoehl, Fran· li

Medicamentos e Perfumarias
!!

cisco Modrock, José Pasqualini; Mbrio Nicolini, João ii Simbolo de ,Honestidade n
José, B'ertoli, Raimundo Emmendoerfer, Durval Mar·. II Confiança e Presteza ii
caUo e Eric� Batista. Presidencia:' sr. João Lúcio da It A que melhor lhe atende ·11 '

CosIa; Secretaria: srs..
'

Augusto Sylvio Prodoehl e II e pelp,s menores preços II .

Franêisco Moarock. Lida a ála anterior,' pediU a pa· '6::::::::::::::====:::=::::::=:::====::::::::::::::::===.:.::::::::::::::::::0
"

, ,

Dp. Reinoldo Mupa.a

====:!=II=AD1fOGA.DO 11 �
, Escritório ao lado da Prefeitura �

��._.."".rt;.o.......nJJ"",A""Ri)o,A�G"",U!DoÁ....-Dal°....
'

_SU.(.iL_,..r.I�
Femando A. Springmann

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

VUniea MMtea ...:. Vlrnrgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi·
tácio Péseôa n. 206 �ex·re8idencia de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12' e dàs 15 as 18 hs.

: .
.

__ 11._111_" _1.._nl_l" _IPI _I '.111 _ 11'_"'_11

I - Atende chamados d� di� e a noite! - I
;:&-=-. _IUI_"I _ .• _ I" _ lU_ lV�_ II''' ••_ 111 _ III .. r==::tI

o' i\NJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM80lGUEIRA MINANCOR,A
. Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IOAD,R, CONFOR

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

I.

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBBlltUEIBA
MII,lICOBA para o seu tilhinho. If um produto Idos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

"

Dr. ,MuriUo Barreto da Azevado
I ADVOQADO I

I

Escritório no .prédio (A ComerciiJl LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 6 4·1968

Deutsche Beilage des· "Correio do Povo'i

Von 23'. vergo Mts. ver
legt, findet morgen.. den
7., die grosse munizipale
Versammlung der União
Democratica Nacional in
ihren ônz in der Rua Ma,
rechal Deodoro (Redaktion
des «Correio do Povos)
statt, zur Wahl des neuen

Direktoriums und Vorbe
reitungen zu den kommen
den Wahlen im Oktober.

.

Das Erscheinen von

Vertretern des ganzen
Munizips, insbesondere
von Corupá und Retorcida
wurde besteetlgt, und wird
diese munizipaleVersamm
lung unter Vorsliz des
grossen Catharinensers,
Herrn Irrneu Bornhausen,
neue Richtlinien der Par
tei hierselbst entwerfen.

.

Wir yerweisen unsere,
der Landesprache kundi
gen Lesern auf die tm
portugisieschen Teil aus

fuehrlíchen Notizen.

-

Versammlung Waehlertitel I· BR IEF
e.,

��� Kag'.T:' ��::'S��i.�:� �r� ��Ife��'í:h�í�i��t :��
der UDN Alle, sich zur Erlangung ,AN DIE '�RAHWINKEL. TIE�E ��e��t�l�eb7iM��fae�h ��i ��� im A��en��inbe��::�

des neuen .geserzllchen ... die Kassen der Praefektur ekel, immer rinn und,
\AIaehlertitels elngetrage- �eiD. heb�r Gottlleb, der Preefekr noch tuenf- ratzekahl sind. Ich will I immer mehr rinn I Da hat
nen Buergerrinen und Da� slnd I.a neue �e- zehn Millionen borgen, mal nachsehen ob ich die Prodoehl Recht von wegen
Buerger, die sich in ße- sc.hlchten. die da diese haste Wone? Wo soll Namen der Grossen be- Helmatlíebe iSI zum La
sitz der Quittung bis nv. Woc�e 10 der Kam�er das. denn hin'? Der Karn- komme, dann werde ich chen, und der kleine Mann
6000 befinden, werden p�sslerlen. Aber denn I Da merr\al Modrock soll auf- si� Dir mitteilen damit ihr muss bluten .fuer die
dringensl aufgefordert ih- wl,lI.der Praefekr fuenfzehn gemuckr haben und Krach wisst wer sie sind. Wenn Grossen die kein Verern
ten fertigen Waehlertitel MI�hon�� borgen u�d gerneehr haben. Der Ber- auch die Steuer etwas wortungsgefuehl haben.
auf dem hiesigen Forum �elss �Ichl mal. auf wie- toll aus Relorciàa auch hoch geworden ist, wir Da kann man wIrklich in
abzuholen, um eine Ue- vI.el Zell und mil welche und der Prodoehl hat an hier in leregué zahlen die Rage kommen. Nehmen
berbelastung der Heraus- ZInsen I Allerhand. Und die Vernunft der Leute wenigsten Steuer im gan- die Leute denn keine ver

gabe dieser neuen Titel d�nn sagte er. dass �enn apeliert die da sich wei-
zen Staat.' Hier gab es nunfr an"? Ich bin so

in den letzten Tagen zu
die K�mmer Ihm dieses gern die neue' Munizipal- niemals jedes lehr Steuer- aborrecido das ich,

vermeiden. Wie bekannt, G�Jd nícht .arran�!ert, dann Steuer zu. zahle�. Wie êrhoehung wie woanders schJiesse. Denn jetzt weiss
ist es Pflicht und gesetz-

WIrd er SIch �I�ht mehr k�nn denn 10 ZW�I Jahren ueberall. Aber man will man níchr ob wir hier
lieh vorteilhaft den neuen

um unse.r MUDIZIP. kuem- die Praefekt�r �Ie erste nicht mehr zahlen wo doch einen Praefekt haben der
Waehlerlitel zu besilzen, mern I �lmmelsàkrJ noc� Abz�hlung mit Zinsen �er .alles srelgt, Die Leute sich um sein Amt kuem
ohne den, Jeden sehr gros-

mall Die Praefe.klur. �Qt AnleIhe. bezahl�n �s, wer- sollten sich schaemen! mern muss oder eínen
se Schwierigkeiten im schon ueber z�el Mllllo- den sem dreI. Mllllonen Wie kann denn unsere Geschaeftsmann der seine,
Handel, im Kauf und Ver- nen Schulden' I� verga�- wenn ge�ade �Ie Grossen Heimat vorwaerts kommen Leute verteidigt. Aber
kauf ensrehen werden. genen Jahr und Jetzt WIll Leute. DIcht �hre Steuer ohne Geld? Und wer hat' denn. Gruss zu Hause.

zahle.n wollen. Geht m�n Geld? Wer verdient Dein ganz veraergerrer
Geiheimnisvolle

. auf díe Praefektur und WIll Millionen pro Jahr? Wer João.
Rheuma·BCíkterien

I bdas hgI anzed Jahr ,Sdteuer --._- - _ _._

�-, eza en ann wIr es (1
-------.-------.--- - -- - -- -

'\1
Trotz, angestrengtester For- nicht a�genommen. Nur

II

B [' I" ii
Mit besonderer Genug- scp.ung in aller Welt wissen ein Viertel lehr Also díe ilDe I ii I flßl!ßll! ii

,

• • WIr bis heute noch nicht, was ,.,. ::

tung stellen wIr den W,- Rheuma eigentlich ist und gebrauchen kein Geld. II

derhall fest, den unsere wodurch es verursacht wird. Also warum denn fuenf. Set' C t I d C éd·t· A
.

I 11
Zeitung unter neuer �desBakterien,diewirnoch zehn Millionen borgen OCo oopera Iva en ra e r I o gnco a ii
ôchrlftletrung unter den cht kennen? Diese Vermu- mit Zinsen- und anderes? Matriz - FI o,,'i ano' p o I i 5 - Ru" TraJ'ano, 16 ii

------.----

L f' d
' tung ist in hoechstenGrade' ii

esern 10· er, und stellen unwahrscheinlich. In manchen Was sind das fuer Ge- _..._....................-..........___".•.,_..__ n
weiterhin die Spalten, in Faellen allerdings wirken schichten? Ein vereador ii
portugiesisch und deutsch Giftstoffe bekannter Bakterien, hat da geredet von Hei- '1 Faça seus depósitos no BAICo CAIARIMEISE" ll
unserer Leserschaft zur die an versteckten Koerper- metllebe Du lieber Himmel ii' uma organização a serviço do desenvolvlmen- ii
V f' stellen sitzen, rheumaausloe-' 'ii to comercial, índusrríel e agro-pecuário de i:

Am 20. da. Mts. findet er uegung. se� man spricht dann von das versteht man hter lll Santa Catarina e do Brasil. ii
die feierliche EinweihuQg -

UFo linfektion".
.

nicht. Und man soll ge- ii ôele prevídenre, levando SUdS economias ii'
,

. Alle diese Fragen und Zu- I cht heben weil r
.

.:1
;:

des neuen Gymnasiums
f h S sammenhaenge sind bis heute a.. e e�n ii ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de li

"Divina Providência" (der a rZ8f1lg. tauar noch nicht eindeutig beant- f'llo�of Ist und denkt dIe.. chéques pera o pagamento de seus compro- ii
"Heiligen Vorsehung"), I iU, ..' wortet. Bekannt und unbestrit- Leute koennen a�ch noch!! missos. !1'
unter Leitung dieses kath.. .

.
ten in seiner. Wirkung als denken und LIebe zur!l Departamentos em: Ang'elina, Braço do l"

O .' . WIr machen unsere Rheuma-Spezifikum. aber ist Heimat h''élben. Hat sich ii iIrdens, statt: z� welcher Leserschaft darauf, auf- TogaI. TogaI befreit von den was! . Liebe zum Geld, ii Norte, Canoinhas, Chapecó, Campos Novos,. iiAngelegenhelf dIe eroann- merksam dass laut staat- Schmerzen,. foe�det die. Hei-
d h b d' Ab d I

ii Curitibanos, Caçador, Criciuma, Herval !)'Oes- ::

te- Komission ein beson·.' . l11ng und ;bewirkt die Aus- as a en Ie. er enD. ii 'te, Itajaí, Jaraguá· do Sul, Laguna, Mafra, Or- I!
d h I II

hchen Entschluss, dIe scheidung schaedlicher Krank- il liers unter a tungsvo es Steuern fuer Fahrzeuge heitsstoffe. TogaI- Tabletten li leães, Pôrto União, Rio do Sul, São Carlos, II

Prog,ram!D entwo�fen hat. Lastkraftwagen, A u I o; haben schon ungezaehlten Asthma ' ii São Francisco do Sul, Tubarão, Turvo, Uru· II
.

Das e.1 n zu we I h end e Fahrrad Fuhrwerk u s w Rheul!latikern selbst in hart· \ III
. bici e Urussanga.

r

li
GymnasIUm ruer Maed-.' . . . naeckigenFaellenschnelle und Wir werden darauf auf·

:.1
..L

.

I:

h i t d h 1'- D1C�t mehr a�f. der Del,e, zuve:rIaessige Hilfe gebracht. merksam gemacht dass ii Departamento em laraguá do Sul Ilc en s aus em. e ma I
ga'::la de PoliCIa sondern TogaI hat sich in 46 Laendern ii • . . , . � il

gen Kolleg selbIgen Na- auf der Slaatskolektorie der Welt hervorragend be- die Tabletten
l! a R,ua Presld�llte EpltaclO Pessoa or, 66. 11

mens entstanden, dessen bezahlt werden m'uessen waehrt lei Arthritis,Gicht und "Eu,floo " \:.. u.__ __•__ _ _ ...i}
neues und eindruckvolles .

. Ischias" uei Hexenschuss �eu-
"0; __ __._ _ _._.__ __ _ .._ ..

Gebaeude' einen weiteren ralgien, Kopfschmerzen und der C. F. BOBHRINGER
'. ,

.

UDN PTB
Erkaeltungs-Krankheiten. Es & SÖHNE Mannhel'n dasSchritt Im Erzlehungswe-

.

ist unschaedlich und gut be-
' ,

sen unseret"Slbdt darsiellI. .. I koemmlich. EinVersuch ueber. bekannte und altbewaehr-

Die feierlichkeilen wer- • zeugt, - vertrauen auch Sie te· ASlhma-Mitlel, wieder
den durch die Anwesenheit Einen aufsehenerregenr auf TogaI!. überall erhaeltJich sind.

S. Exc. des Herrn Bi- den Umschwung erhaellt
schofs aus Joinville, D. �ie partei politische Lage
Gregorio Warmelmg beehrt tm Staate, durch .den
sein, mit einer feldmesse Zusammenschluss �Allan·
die am Sonntag morgen ça) d.er UDN mil �em
des 20. April dortselbst PTB ln Sanla Cata,rma.
gehalten Wird �ach dieser Abkunft �tellt
Mit Beginn am Sonna- dIe UDN Herrn

.

Inneu
bend den t 9 erstrecken Bornhausen als Senator
sich 'die Feslli�hkeiten bis in den Oktoberwahlen auf, '

zum Abend des darauf foi· und der PTB Herrn CarIes --------------------

genden Sonntag�, und Gomes de Olivei�a als1,....---------------,------.

wird ruer T rar.k Speise Suplente. Ferner Wird der
und Unlerhdltu�g der PTB ein Sekretariat bei
Gaeste bestens, gesorgt. der vorzunehmenden Re
Besonderen Vermerk ge- form des Staatselnetariar
buehrt der aussergewoehn- erhalten.
lichen Tômbola, deren --------

wertvolle Preise im Schau- -------�------, Schreibstube: Av. Getulio Vargas, 67
fenster der firma Leopol.. AUFERSTEHUNG· (Gebaeude Hertel) Jaraguá do Sul I Ido Grubba, in der Av.

_

Marechal Deodoro ausge- Entsteige deinem Grab, iI 1i

:':�::éS
.

Wu�ni�d�b:a:u�e�hinr�e�n�e�u�,s�H�a·:u:s:, Land�irfe 1 r=��p·��;=;,;����;=;.=�rl" Zum Schutz Eurer Laendereien, zur Er- I' I,'Fa'hrradrennen Lass dein Herz entbrennen li·li TAC I,:"Am K haltung und. Gedeihen des Boden:s: pfldnztönnen und Erkennen.
'D B S h ','1 IIund -pflegt Baeume. er aum i�t ein c UIZ ii' "IIStimmen, die dich riefen und ein Waechler der Erde! Die immer staer- II'I! Agente loêal: SÉRGIO THOMSEN 1.I.iAus der'Seele Tiefen, ker werdende Trockenhe.it im Lande ist Folge '.1.

- Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" f!'Geben dir Geleit
In die künft'ge Zeit. des RaUbbaues der sich bfffer raecht. Pflanzt ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca !i

Bael:lme.und denkt an die Zukunftl iI"_ (enfrente à Prefeitura Municipal). ii
Ohne dies BesInnen . !

=- ----------- i,.1 II,!Gibt es kein Beginnen. -

. Das verlor'ne Glück II Aceita encomendas e cargas para, qualquer !l
Holen wirzurück.!\ " ,1:11 localidade do país, com fréte pago e a pagar

. iii!�poth.eke "8,ebulz
'

Wenn wir stetig ringen II e reembolso. II
ii !!Muss es uns gelingen. JARA4'"'i•.T A '0""" GUL
ii Vende passagens aéreas dà TAC e 'Cruzeiro EI

Durch das Wort, die Tat, .:JfõU& _ IS ii- ii
Finden wir den Pfad. li do Sul; à vista e crediário, para qualquer !!

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN i! localidade do país. IIWenn nachKreuzunllWehen ":'1' ATENDE à venda de passagens, aéreas ao III!:. Wir nach Hause gehen,
Strahlt ein neuer Morgen Das Symbol der Rechtsch,affenheit, des

'I
EI exterior pela Scandinavian - Ibéria - Swissàir. EI

U b N ht d S ii ' IIe er_ ac un orgen. Vertrauens und der Dienstbar,keil, die Sie iii Informações Departàmento de Turismo TAC ii
Oskar Kar/ch am besten zu den gerirígsten Preisen bedient. I

I
..' i'

1\..._ _ .� , _ -._.__- -_ __._ ... ...J}
_____. 11=====================1 "':: __::1:: __••_ __ _._ __ _.._:::;.o'

Nauas Gymnasium

"Correio do Pouo"

/

OR. fVCHO 8HßHf ffftnßnOfS' nno s6dio. Licitina, Glicerofoafato.,
Pepsina. noz d, Cola, etc. de

ação pronta. e eficaz noa caS08

de fraqueza e neuraatenias, Vana
diöl ê indicado para homens, mu·

• Iheres e crianças, lendo lua fór·
mula licenciada pela Salide 'Pu
blica.

.
\

I Ad�okat I

FRACOS
ALLEN

VANADIOLAbonnenten. Leserinnen und
L e s e r. Annonzianten und
Goenner. wuenscht 'IDle Deut
sehe Beilagen des "Correio do .

Povo·'. froehllche. gesunde und
gesegnete Osterfe iertage.

t indicado
noe caaoa de
fraqueza, . paU·
d.,., magreza fi
fastio.
Em lua fór'

mula e n l r Illll

Vanada\u de

Unter Patronat diese ....
.

Zeitung wird am kommen
den lIen. Mai - Tag der
Arbeit - ein grosses
Fahrradrennen stalffinden.
Die Interessenten versam·

meIlen sich am vergo Mitl
woch in der Redaktion
dieser' Zeitung und verur

sachte diese Versammlung
�rossen Entusiasmus hin
sichtlich dieses sportlichen
Unt(>rnebmens und die in
Aussicht �estellten, von

H'andel U. Industrie unse

res Munizips gestifteten
Preise.

J
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 64·1958 7

Indústria e Comércio

Orestes Franosseht 3179, A�tonio Müller 3180,
Agnes K. Gardt 3181, Vicente' Znotti 3182, Domin- I�ob,!lizado _

gos João de Souza 3183, Bwaldo : Rodolf 3184, Imov.els, construções
Waltrude Spengler 3185, Laura Spengler 3186, �Sla!el • . "

Harry Köhng 3187, Trio Carlos Piazera 3188, Rubens Mõvets & �tensIhos, maquines, ferra
Costa de Oliveira 3189, Jens Metzger 3190, Wigand menta.s e tltulos ,ao portador
Bruch 3191, .Euríco Wellz 319�, Reinaldo Piccoli Reallzáve.1 a curlo e, longo prazo

3193, André Lescowicz 3194 Alfredo Nietlchke 3195 Combustível, contas correntes, contas a

Erwim Erthal 3196, Adolfo' Ignäoio da Costa ,3197: receber, capitalização, adj�ional iei 1474
Lauro Danker 3198, Garibaldi Ribeiro 3199, Adolfo e c�)Ota� correntes mensais 256600,90

25 Schnaider 3200, Arthur Bortolini 3201, Oswaldi C D.�sPoßlvel
Blodorn 3202, Elvira W. Hafermann 3203, Herbsrto

arxe
-

7 Engelmann 3204, Gertha W. Lawin 3205, Carolina Conla de compens�çao
2 Bähr 3206; Orestes Stinghem 3207, Antonio Bento Valores em ceuçao

1 3208, Francisco Pavanelo 3�09, Haroldo Ristow 3210, \

__

1
__1_1 Theobaldo Sanson 3211, Roland Schütze 3212, PAS S I V O

36 Ricardo Zilze 3213, Alfredo Marquardt 3214. Milda

I
Ião EXigi,el

F. Schütze 32.15, Maria Vieira Uteóh 3216, Edgar Capital, fundo de depreciação, fundo de

1 Bissoni 3217, Eugênio Lsithold 3218, José. Lescowicz reserva, legal e fundo de reserva especial 1 389.624,60
183 32.19, Erich Winter 3220, Vprgilio Snaid-r 3221. EXipl,el a curlo e Icnpo prazo
4 Irineu Anaoleto 3222, Períro Ribeiro 3223, Conrado Dividendos'

22 Leier a?24. Antonio Torizani 3225y SArafino Satler 'Conla de Compensação

4 322�. Lma Do' �atl�r 3227,. Catarina Wltkoskí 3228. Caução da Diretoria

2 Edtth. M. Piske t�2'29,. um A. M. So Rahn 3230,
Terezmha Brugnago 3231, Lourdes Sabino 3232,

1.452.281,80
1 Gregório K1ein 3233, Renato Buysan 3234, Maria DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
6 13�. Piccoli 323?, Adélia Ma�tins Gomes 3236. Augus- DE· LUCROS & PERDAS
·1 ,tlOho Bassam 3237, Aleixo Bassani 3238. Fritz DeBITO: Fundo de depreciação, fundo

I
8 9 Weller 3239, Domingos Sansou 3240, Astrogilda M. de reserva legal, fundo de reserva espe-

da Silva Gomes 3241, Gustavo A. F. Hagedorn.3242, I
JUSTIÇA DO TRABALHO Walter F. Suzena 3243, Gerhardt Krüger. 3244,

cial, despesas gerals e dividendos 326,936,80

Reclamações em andamento 6 Ayres Gama Ferreira' de Mello 3245, Aurora Zabel CRÉDITO: Juros & descontos, mão de

.Entradaa durante o mês 4 10 F. de Mello 3246, Alayde .Silva Mahfud 3247, Ary
obra, alugueis, acessórios e combustiveis 326.939,80

Arquivadas 1 Flaviano de Macedo 3248, Hilda G. H. B. Manske Iaregué do Sul, 31 de Dezembro de 1957.

Em andamento --9 3249, Elsa K. Vieira 3250, Leopoldo G. Müller 3251; .

C
I'

.

C'
I

•
• .'

o Predro Dreschel 3252, Arthllr Mohr 3253, Estefânia
Friedrich Barg - Presidente .

o
artörío do ivel e C�merC1o e �als B:nexos Po Hruschka 3254, Bernardino Klein 3255, Anésio Elgênio Vitor Schmöchl - Contador

oaA Comarca, d� Jaraguá do Sul; aOE; emeo dias do: da Maia 3256 Alfredo Mu-li . ,'Q21::� Cl L
. CRCSC 1.605 - DEC 51.083.

mes de Fevereiro de 1958. ..•. .

er � ""'. ara eom

O E
. - AMADEU MAHFUD

Stinghen 3258, AbIlIO Lunelli 3259, Veneranda PARECER DO CONSELHO FISCAL
scrivao - Lunelli 3260, Romilda Butzke 3�61, Augusto Wisch- . ,

ral 3262, Geny,Wischral 3263, Elvira Silveira 3264, ' .o Consel�o. FIscal da Auto Jaragua SIA. - In-

BOLETIM DO MÊS DE JANEIRO DE 1958 Gentil Voholini 3265, Adele G. Cattoni 3266, Orestes
dúsnte eComérclo, tendo examinado detidamente o

Moretti 3267, Honório Moreira 3268, _ Euclides J. b�lanço geral.. documenros �. contas da mesma so

Garcia 3269, Rosa 1. B. Moretti, 3270, Pedro Danna cledade, relanvos a,o exerCICIO encerrad.o em 31, de
58 3271� Oarolína "Danna 3272, Evaldo Silveira 3273, Dez�mbro de_1957,. e d� parecer que sejam os ato.s
4 62 Eu�eD1o n. Danna 3274, Verginia Moreira 3275, pr!=ltlcAados pela dlretorle aprovados nos seus precr-

2' Guilherme Lorenai 3276, Diva Lunelli 3277, Jorge
SQS termos.", .' ."

,

2 Ribeiro 3278, Elsa P. Grützmacher 3279 Lino Jaragua do Sul, 25 de Ianelro de 158,

1 5 Cattoni 3280, Irene Fontana 3281, Regina Schiochet BRUNHILDE 'MAHNKE SCHMÖEKEL
---5-7 3282, Waldemar Porath 3283, Eugênio Krüger 3284, OSWALDO BORGES

Arthur Henrique .
3�85, Waldemar Danna 3286, CILIO NICOLINI

Alfredo Blanck 3287, Alfredo Schade 3288, Artur
Fontana 3289, Pedro Rosário 3290, Guerino Lunelli

---

3291, Elvidio da SIlveira 3292, Oerino Dana 3293,
Andelmo Dana 3294, Moisés Tissi 3295, Olimpio

4 Fontana 3296, A'dele Uber Tissi 3297, Albrecht OLemke 3298, Narciso Schiochet 3299, Nadir B. L. M I' L·H ES·
15 Floríanl 3300. Geraldo Dana 3301, Ewaldo Porath

3302, George Becker 3303, Silverio F. de Oliveira
3304, Aivina Candinha dos Santos 3305, Evanilde

IFloriani �306, E�wino .Floriani 3307, Leodoro Lune!li
3 3308, Nair Candmho aos Santos 3309, _Alberto Goetz

1 3310, Max Cogorssi 33U,
.

Esvaldo Lorenzi 3312,
1 Sebastião Murara 3313, Hilário Floriani 3314, Olanda
1 3' Franceschi 3315, Dornélio Luiz Schiochet 3316:

----2 Hi�.ário Danna, 331 �� . El�ira ,E. ·C. Krüger 3318!
.

ADlbal Lopes ,3319. fi nedrlCh Porath 3320. Celeste
Cartório Criminãl da Comarca de Jaragud do Danna 3321. Erminio Moretti 3322, . Arno G. Zim-

Sol, aos cinco dias do mês de Fevereiro de 1958. mBrmann' 3323•. Fortunato Danna \3324 Eudósio

""" O Escrivão _ AMADEU MAHFUD I Floriani 3325, Ignes C. Floriani.3326, Ang'elo Lunelli
, 3327, 'Querino Nicholetti 3328,' Hieri Br'uno Lenzi

__________________.:. 3329, Cilli Lafim Floriani 3330. Graciano SchiocheU
3331, Hugo Erdmann 3332; Celeste Fontana 3333,

!6l1
..1f!Ei88f.BIllIIiJI88��..S8I1!B-�__ 1f!Eiä!l!� Alzi���. Bertoli 3334. Genésio Zeferino 3335, Egidio

FOTO PIAZERA • Florlan� 3�36� Rafael F� de Oliveira 3357, Antonio ELIXIR 914
-

.

E. FlOrIam 3339, Waldemar Bertoli 3340 Vicente
DBFRONTE! A PRBFEITURA - JARAOUÁ DO SUL Vieira Garcia' 3341, . Perfeito LuneUi 3342, Olinda
Foto�rafias em Geral � Fo�ocopias de Documentos _

Moretti 3343, Bruno .Padáratz 3344, Ilse Alchini

!6l Ftlmes e Material Fot9 - Aparelhos e Acessórios 3345, Onnésia M. Garcia 3346, Ines Dana 3347,

• . A pedido. atende a domicUio e tambem
João Becher 'Õ3.48,. ,Maria Ida, Graça Garcia 3349,

. I em localidacies; vizinhas Vera Nagel FlorIam 3350, Jose E. Zimermann.3351,
"��S888�_I@iI8lI;RIil8(!)If!Ei'" II! --,iQBSIJHiB(!J

Arno Kr üger 3352, Carmelina BecheT 33531 Eloi
- Floriani 3654, Ricardo Dana 3355, Elli EngelmaIfll

��������••����������� 3365, OUo �agel 335� 8ilvérioSilvinoMurnrn3358, ������������!��������

Dr. Waldemiro Mazurec-hen
Laurinda Floriani 3359, Victoda Nag�l 3360, Clara'\

.

Dr. FraD'c.·sco ADtODI·O PI·cel·oDeM. �loriani 3361, .
Otilio FIQriani 3362, Regina' L.

;, �ASA DE SAUDE SChlOChBtt 3363, Olimpio' C. Corrêa 3364, Francisco
]�111:JI�lD][CO

Bertoli 3365, Oliv.io Danna 3366, Waldemar Lenzi lJirurgia Geral de adultos e criança� CU--

3367, João Camilo 3368, OUilia Danna öõ67, Fer-
nica Geral - Partos - Operações -

n�n,d�s Alves �370, WaldAmar M. Henrique 3371, Moléstias de Senhoras e Homens.

HIlarIO Gadottl 3372, Affonso }i'loriani 3373 João Especialista em' doenças de crianças
Dias Bobrinho 3374, Mario do Nasciment� 5375 Atende no HOSPIT:AL DOS FERROVIARIOS

IEmidio Mengarda 3376, Carlos Danna 3377 Angel� (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

Floriani 3378,' Olegário Júlio MarÜns ?Õ79:' II'
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. -,

,

{CONT][�l[JA.Il>,
CORupA - SÀNT� CA�AH.][NA ,

. Juizo de Dire'ito da Comarca
de Jaraguã'do Sul

BOLETIM DO MÊS DE �ANEIRO DE 1958

CIVEL E ORFÁNOLOGICO:
Processos vindos do mês anterior 254
Processos entrados durante.o mês - 25-11 36 290
Processos arquivados - 17 - 9 --'26
Processos remetido ao E. Tribunal 1 27

-----,___

Em andamento 263

NATUREZA DOS PRÓCESSOS
ENTRADOS NO MltS:'
CIVEL:

Ação ordináriá de cobrança
.

Homologação de têrmo de acôrdo
Protesto Judicial
Ação executiva
Ação de investigação de paternidade
Retificação. de registro de nascimento
Ação de despejo
Justificação
Averbação de desquite
Adoção de menor

Ação de desquite amigável
ÓRFÃOS:

.

Arrolamentos
Inventário negativo
Carta precatória de avaliação
Nomeação de tutor

AUDIltNOIAS REALIZADAS:
Audiência de ínstruçãq e julgamento
Despachos tnterlocutoríos
Despachos saneador

SEN'rENÇAS PROFERIDAS': total

Homolog. de têrmo de acôrdo (ao. do trab.)
Pedido de alvará

.

Ação de Despejo (arq.) .

Pedido de retificação de rAgistro nasc.

INVENTÁRIO
Arrolamentos

CRIME:
.Processos vindos do mês anterior
Prooessos entrados durante o mês
Processos arquivados
Precatóriàs.. ,devolvidas
Processo enviado ao Tribunal
Em andamento

NATUREZA DPS PROCESSOS
EN,TRADOS:

Furto
-

Habeas-eorpus
Oontravenção (jogo do bicho)
AUDIÊNCIAS REALIZADAS:
total (leitura sentença - ,4)·

Testemunhas ouvidas
Interrogatórios
Audiência instrução e julgamento
S�TENÇAS PROFERIDAS: total

Révogação de prisão em flagrante
.Pll'isão prev&ntiva
Atentado violento ao pudor
Inquéritos policiais arquivadOS.

'- 17
4
5

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - ciru�gia de adultbs e crianças
- Parto!' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bi�turi-elétrico, - Electra-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionisfas:

MUNICIPIO DE JARAGlJÁ DO SUL Em atenção ao que determinam a lei e os es-
. - tatutos, vimos de apresentar as peças componentes

O Doutor Juiz Eleitoral da 17a. Zona � do balanço social, referenre ao ano de 1957, que por
Jaraguá do RuI, Estado de Santa Catarina, si exprimem a solidez de nossa organização, levado

na forma da Lei, etc. . .
.

. por constante progresso. Para quaisquer outros es

clarecimentos por ventura necessários, estamos à.
JfAZ PÚBLICO, de acôrdo com o art. 12, da disposição dos srs. acionistas a Rua Mal. Deodoro

Resolução N. 5.235, da 8 de fevereiro de 1956, do nesta cidade.
'

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que perante Agradeçldo A diretoria.
êste Juizo, foram deferidos os pedidos de inscnção
eleitorál abaixo descriminados:

.

.
BALANÇO GERAL encerrado em 31 de

(Continueçio) ,

.

Dezembro de 1957
À 1;1 V O4

5
·1

EDITAL Auto Ja'raguá S/A. •

5
2
3
1
1
1
1
1

600.104,50

2
1
1

510.986,50

74589,90

10.000,00
1.452.281,80

52.657,20
./

10.000.00

OE PESSOAS l!M USADO COM
10M RESULTADO O POPUL'I.

DEPURATIVO Frut/feras' e

IMUDAS
Ornamentais

ELIXIR 914
A stAUS ATACA TBQ O GB8AIIS.

=,

Laranjeiras, Pe
cégueiros, Ka-

. kiseir05, Maci ....
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro.. '

seitas, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei:
ras, etc., etc.

o Flpdo. • Baoo. o Cora0.. e

EstcmlaIo. OI Pulm6ee. 8 'Pele
PrOdU2 Dor.. nos 0..0., Reqm..
lIamo. Ceguelta" Queda do Cabe
lo Anemia,., Aborto••

Cemsulte o m�co
etome o pop"'a, depuratevo

::>eçam Catálo�
go Ilustradolnofenalvo ao erpAJamo. Aaradao

... como UfO 11G6t. Aprovado c�
mo auxiliar no tr_t2m.nto da SI
F(L'S e REUMATISMO da m••

ma oricem. palo O. N S. P .

Leopoldo Seidel

Corupá
.'ôiiiiiõ__"';;;;;;;;�
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o Clube Atlético Bae- pela Diretoria, num tes
pendi, que em seu seio temuóho eloquente da Bicicleta encontrada
congrega a seleta socíe- confiança dos associados

O sr. Leopoldo Grubbadade jaraguàen�e .. rea�i- votantes nos continuado- comuntoou à D A P quezou sábado último, dla res da obra encetada . . .

29 �de março, a sua as- pelo dr. Murillo e seus encontrou aband��ada nos
sembléia geral anual, na dinâmi�os companheiros. ����I:t:e �Uaar��I���t�u�qual se procedeu, com Reunido o novo Oon- "c ,

9 I 805'invulgar Interesse, a eleí- seího Delibe-rativo eleíto, ��a�roM211.1 í!!o:> aca ,

ção de sua nova direto- este elegeu, como espe-
ee e UDIC ,.,1 •

ria, após a profícua ges- rado, por unanímídade Filho ingratotão do presidente Muril- de 'voto�, o novl? Presi-
Queixou-se na D.A.P.lo B. de Azevedo e �eus dent�, VICe-PresIdente e

centre seu fflho José Bedevotad�s_companhelro�. Presidente de Hon�a do
lern que o desrespeitaráA elelçao. par!i Pre�l- v�terano B�ependl, que
e o' agredira o sr. Carlosdente e Více-díto sao, sao, respectIvamente, os
BI'"

por, dísposítívos estatu- srs. Haroldo Ristow, WH-- e e1 I.

...
Por ordem da Delegacia

tárlos, 'pelo sistema de ly Mahnke e Alfredo Acidente de TrCXDslto de Polícia de Rio Negrt
voto indireto, dai porque Krause. Esta escolha não O sr. Paulo Mueller, ao nho foi preso nesta cída
duas foram 88 chapas I podia

ser mais acertada, tentar cortar' a frente

dO,
de o indivíduo Vigando

apresentadas para a �ler- recaindo como recaiu caminhão chapa 36-24,13 Franke, acusado de. furtoçao do Oonselho Dellbe-, em homens capazes, na esquina das ruas Mel. de couros naquela Cidade.
rativo : uma, elaborada sempre votados à causa

__

'

pela diretoria que finda- baependiana, e a, quem
va, sob aplausos, o seu a sociedade, por Bobera- S II mandato, e, outra, apre- nía de votos, confiou ,os e a�emI 'sentada por elementos seus destinos durante o

,Ven ,
as

'

eoposicionistas intitulados bieno Iuturo. -

"Independente". Num Quanto aos demais C i
-

pleito democrático ven- nomes que provávelmen- ons gnac;oes
ceu folgadamente a oha .. te irão formar ao lado .

"-

pa do Conselho indicada dos srs. Krause, Ristow, Chamamos a .. atenção, dos senho..

e Malmke, são apontados res contribuintes em geral que o Fis-
os seguintes: Secretário cal Estadual sr. Antonio Zimmermann
geraL- Norberto HaUer- 'acaba' de receber instruções do Servi-
mann; 1,0. Secretário

-I' C
.

I tWalter Hoch; 2°. Secre- QO de Fiscalização da apIta, es �r
tário . Egon João da autorizado para orientar os contri.;
Silva; Tesoureiro geral· buintes no sentido de efeito da sela-
Julio Zacarias Ramos; gern de fração,' qual seja: fração su-
1°. Tesoureiro - EricJl perior a cincoenta centávos é arre-Sprung; 2°, Tesoureiro - '

, I :�IiI!IiElI�:lEi'Iii!!m!!i=!::Z:ii.iil=ii.==i:iiiiiiill!!iiE:IEiiii!!�
Wi�gando Hass; Orador,

1
dondada ,pl;lra

-

um cruz.eiro; fração

1IIIF b M I IIPaulo Moretti; Diretor inferior a cincoenta centavos é supl'i-!II
res

(Sezões, a árias, ..

•
-.. ,., Impaludismo IGeral de' Esportos - An- mida. .., Maleitas, Tremedeira'g���l�i�i����nn��i���; L------.;....----..;--------.... I _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ Im

Dep. de Tiro - Lourinor dos Colin; Dep. de Gi· À nova Presidencia do
"e

..
A t·'

. -I'i Seif�rt; Dep. de Volei- nàstica - Amadeu Mah· Baependi "Correio do apsulas n ISeSOnlCaS
,

..

bol - Murillo B. de Aze- lud e Adolfo, Mahlud; Povo cumprimenta em

1°"
- M i,nancora"

, II vedo; Dep. de Voleibol Dep. de Futeból - Heinz .

1 I d t .

'Feminino � A r n a I d o BlosfElld, Walter Horch, espeCla, azen o vo �s
.

Em Todas as Boas Farmácias '-, I
. Schulz; nep. de Basque- Loreno Marcatto, Samir a todos por uma, gestao.

'I,Dr. Mur"'o 8. Je Azevedo
te . Nelson Drisen; Dep. Matt a r, F r e im und o �rofiQua em p.ról do es- I � um produto �os Laboratórios MINANCORA

q'ue deixa a, Presidencia de Bolão - Victor Bau.er, Schmidt e. A. ry Fruet; porte; da sOCIedade, da 'I . .'
SC' ,

J D d C I N vI"da recreativa de 'Ja, - .- JOlll\7111e - ta.' atarma
,

-

,do O.A.B. após uma bri- Henrique Gefiert, UDlor, ep. e. IC Ismo - or-
_

lhante gestão. , Eric'h Doubrawa, Aman- berto Plazera. raguá do Sul. !ii1illlE!�l!iiiI!EIIii!I!EIl-=iinl r:-;p;;;;;;;I__W�iii

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

Grande I
.Prova Ciclistical

Em homenagem ao' DIA DO TRABALHO -:-,. 1°. DE M�t\.IO
"Córreio do Povo" patrocinará, uma

.

sensaclónal corrI�a de

1b 1 C i C I e tas num percurso de 40 quílometros do, p�rll�.etrol '

urbano, com valiosos prêmios instituidos pelo comercio �oca .

15, Medalhas aos 15 primeiros colocados. Famosos pedais de
Joínvílle e Blumenau participarão desta sensacional prova. '

.
'
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C.A. Baependi
,

REGISTO POLICIAL
Floriano e Angelo Pleze
za, esbarrou no para-cho
que que lhe danificou a

bicicleta.

- O caminhão de pla
ca 36-20-21, da Emprêse
de Transportes Frenzel
SI A.., danificou a bicicleta
de propriedade de Hilario
Gregolewltz, estaclonada
ao meio-fio da Av. Getú
Iio Vargas.

Preso

TRI�UE"'TRA2UE

[Oilí11 dI! I!I!iI!ÕI!I�
Gozado, muito gozado como acontecem

as coisas" As rodas dominicais do aperitivo e
da cerveja dão pano para as mangas, quenti
nhas que estão ainda, as últimas notícias des
te semanário. Conversa puxa conversa e de
um aesunto entra se pera outro. E como não
podia deixar de ser nestes dias pré- eleições
leleições pora tudo, pare todos e todos os ti
pos) o "background" conversação .ínveríavel
mente rerrntna no pohto : política. E quendç
os comentários correm , por, conta dos políti
cos da situação, d conversa e até mais solta.
Afinal, esteve-se em familia. Mds como as

paredes enganam. Paredes (sabiam ?) tem ou

vidos e como todas es paredes são iguais .eles
apanharão as confidencias daquele balcão de
bar. Examinava-se, a situação da U.D.N.; col
tada, tão necessária no nosso meio e tão ar�
rebentada. .. Tinha-se por questão de solidã
rledade ajudar em conseguir um elemento á
altura de congregar (eu disse congregar?) os

elros "lnteresses" do município.' Os debates
eruditos dos que mandam e desmandam da
"andererseite" tomaram vulto. e cada um dos
udenlsras era examinado como se algum mal
se quizesse procurar num corpo doentio, erres
do aparelho de raio X. Dava até pena. Mas
linha Que se dar um jeito num candidato que

.

"conciliasse" os lnteresses; a vida 'da comuna

e
.

(porque não?) pare dar em empurrão ne,
emperrada máquina administrativa municipal.
Tinha que ser, como se 'diz, um "bãozlnho' ...
Alguns ponderaram q�e não dava certo. E
pronto. Tudo resolvido ja se havia encontra
da a fórmula. Feito um último exame, lá esta
vem os candidatos pare contemplaêo dos
"pares reunidos. Todos serviam desde. que se

eliminasse aquele' que fora "doutrinado" na

"escola" de Artur Müller. Era condição "sine
qua nom" Este não. Este seria o que havia de
provocar reseblarnento nas nossas (deles) hos
tes na concretízeção do nossotdeles) ideal.
Quanta honra para aquele "continuador" de
Artur Muller. E como pobre que fern fama de
rico. E logo "continuador doutrinado" de
quem: de Artur Muller. Artur Muller conside
rado "pai dos pobres e -dos desprotegidos"
tinha milhares de conviventes (dentre eles
muitos dos que formam na siruação) e muitos
desde 1900 e Ia vai bola . viviàm de portas
eternamente abertas pare um bom bate-papo.
Quem seria esre mlsrerlöso personagem? Te
ria ele herdado as mesmas armas que espa
lhavam panico entre 0& seus adversérios ?
Seria ele de molde a provocar concorrenclas
no terreno dos tnteresses públicos? Não essa
não. Udenista de coração luta com' armas

próprias a altura de sua capacidade. E, para
finalizar: lião seria melhor deixar tudo, como

esta? Verdade que amanhã o novo dirigente
sairá com ou sem raio X. Coisas de eleições.

D. ARAQUE

e==============\\,&
PARA FERIDAß,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E 'I R AS,'
FRIEIRAS,
ES P I N H.A S, ETC.

,

COIJRA tasPA.
QUfDA DOS CI·

BELOS f DEMAIS
AFECÇOU DO:

COURO CABElUDO.
'TÓNICP �APllAR
POR EXCEt.ÊNClA

..----....------------�...----------------....--..--------------------...,
Lavando com Sabã0 (Marca Reg1strada)

Virgem 'Especialidade
dia ClAõ WEIlEt llNJI})[J§IIRlA\l· ]OllIDlw'liHe

I
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I,economisa-ae tempo e dinheiro
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