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24 e 27 de Abril Aniversários da Trisfesa

-

Eis· porque diziamos
no inicio désta crônica,
ter sida' o mês de abril
1957 madralto para nossa
terra.

Grande' . Prova
\

Ciclíslical c. A. BAEPENDI

Grande Bingo Dansante
Quarta-feira. às 20 horas

DIA 30.
Valiosos Prê_io&

Promouióo pelo ComissBo oró ßII8-fj�en�o�e

•

Em homenagem ao DIA DO TRABALAO ,- 1°. DE MAIO
"Correio do I Povo" patrocinará uma sensacíonal corrida de

bicicletas num Jpercurso de 4� quilometros do perímetro urbano,
com valiosos

I

prêmios instituidos pelo comércio local. 18 Medalhas
aos 18 .prímeíros colocados. FAMOSOS PEDAIS. de Joinville e
Blumenau participarão desta sensacional prova; cuja largada será
às 9 horas da manhã, defronte a Estação Ferroviária. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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mento foi aprovado por unanimidade, Nada mais
havendo a tratar, o sr, Presídenre convocou os srs.

vereadores para a próxima sessão, logo mais, ás
dez horas, pera tratarem da segnlnteOrdem do Dia:
votação, .em segunda é última discussão do proléto
lei n. lOque autoriza prorrogação, do prazo para
pagamento do imposto de indústria e profissão, de
acordo com o artigo 92, do Regimenlo Inferno. Sala
de Sessões, 25' de março de 1958. (ass.) João Lúcio
da Costa, Presidente; Augusto ôylvío Prodoehl, 1°.
Secretário: Francisco Modrock, 2°. Secretário.

Câmara Municipal
,

Ata da sessão do dia 25 de março de �958.
,Aos vinte e cinco dias do mês de março do

ano de mil novecentos e cincoenta e oíro, pelas sete

horas, na sala de Sessões, Edifício da Prefeitura
Municipal, reuniram-se em sessão plenária os verea

dores srs. João Lúcio da Costa. Fidelis Wolf, Au
gusto Sylvio Prodoehl, Francisco Modrock, Martin
J. Hauck, Iosé Pasqualini, Mário Nicolini, João José
Bertoli, Raimundo Bmmendoerfer, Durval Marcerro e

Erich Batista. Presidência: Ioäo Lúcio da Costa;
ôecrererte : Augusto Silvio Prodoehl e Francisco Aos vinte e cinco dias do mês de março de
Modroek. Lida e discutida a última ata do dia vtnte mil novecentos e cíncoenra e oilo, pelas dez horas,
ültlmo, foi ,a mesma aprovada com a emenda poste- na Sala de Sessões, Bdifício da Prefeitura Munlcl
rior 'proposta e aceita pelo vereador sr. Durval Mar- pai, reuniram-se os vereadores srs. João Lúcio da ..-------------------

cetro,' relificando as palavras do seu colega sr. Ertch Costa, Fídehs Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, Fran
Balista quanto ao auxilio a ser pleiteado pare a Ci6CO° Modrock, Martin J. Hauck, José Pasqualini,
"consfrução da ponte' Abdon Batista por parte do Mário Nicollnl, Raimundo Bmmendoerfer, Durval
Estado que, disse, já havia sido solicitado auxilias- Mercatro, João José Berroll e Erich Betteta. Aberta
se a construção da .ponte Itapocuztnho sem qualquer a sessão e lidp e aprovada a ala anterior, declarou
resultado prático até a presente data, não' se haven- o sr. Presidente a Ordem do Dia da presente sessão,
do referldo; pois, à ponte Abdon Batista. EXPBDIEN- qual seja a voração em segunda e última discussão,
TE: Após a leitura do expedlente, foi lido o prolé- em carater de urgência, consoante artigo 92 do Re
to-leí n. 10, de autoria do Executivo, pleiteando nova gimento Interno do Legislativo, do proléto-Iei n. 10,
prorrogação do prazo Para pagamento da primeira do Executivo Municipal, que prorroga -até 30 de abril
quota do imposto sôbre Indústrias e Profissões, até o pagamento do imposto de indústria- e profissão.
o dia 30 de abrir pröxímo. Corroborando o proléto Lido o referido proléto-Iel e posto em discussão e

em ata, sugeriu o vereador, sr. Raimundo Emmen- não havendo ,quem quizesse fazer uso da palavra,
doerfer fôsse o proléro submetido a regime de urgên- foi o mesmo submetido à votação, sendo aprovado
cia em se tratando da úlrima sessão habitual do por melorla de votos. Determinou o sr. Presidente
Legtslatívo nêste mês de março, realizasse portanto fôsse encaminhado o proléro-Iel em rele "à Comissão
ii Câmara outré sessão subsequente a esta, mas sem de Redação pera redigir a competente lei a fim de
onerar os, cofres públicos como ocorrera com as ser encemlnhada ao Executivo pera a devida sanção.
sessões indispensáveis pera aprovar, também em Nada mais havendo a tratar, é declarada encerrada
regime de urgência, 'o proléro do Executivo pletrean- a sessão, convocando o sr. Presidente os srs. ve

do aprovação do empréstimo .federal. Com a palavra, readores pare a sessão na próxima terçe-reíra, dia
o vereador Vice-Presidente sr. Fidelis Wolf, extra-I to. de abril, a fim de tratar sobre a segu,inte Ordem
nhou as insinuações do sr. Emmendoerfer, ainda do Dia: Trabalho -des Comissões. Sala das Sessões,
mals quando as últimas tr.ês sessõee foram realiza- 25 de março de 1958.. (ass.) João Lúcio da Costa,
das em conslderação especlal ao pedido por êle Presidente; Augusto ôylvto- Prodoehl, l°. Secretário;
próprio veementemente proposto à Casa no sentido Franclsco Modr,ck, 2°. Secretário.
de serem convocadas incontinenti quantas sessões ---'-'
se remassem necessárias pare: atender o regime de
urgência para aprovação do aludido emprésttmo.,
Encerradas as dlscnssões, consultou a Presidência
sobre se deve ou não ser' tratado em regime de ur

gência o novo proléro-leí em tele, o que foi aprova
do por nietorte de votos, passando o referido prolé
to-lei réctramente para a Ordem do Dia dos traba
lhos de hoje. Por proposta do vereador, sr. Mário
Nicolini foi consignado, em àta um voto de pezar
pelo falecimento, ocorrido em Retoreida, do cidadão
Jose Estevão Ztmmermann, com a respectiva comu

nicação à femílta enlutada. O sr. Iosé Pesquellul
reclama centra a infração de parte dos condutores
de veículos a tração animal, desprovidos à noite sem
luz apropriada e oferecendo, desta maneira sério pe
rigo ao trânslto., tendo sido informado pela Presidên
cia que não cabe ao Executivo mas sim à lnspeto-

. ria do Trânsilo JUDIo à Delegacia de Polícia provi
denciar a respeito. ORDEM DO DIA: B' submetido,
à discussão do plenário, em regime de urgência cnf•.
aprovado, o projéto·'lei n� 10 do Executivo que pro
põe novo prazo' �té 30 de abril para pagamento da
primeira" quota 'do imposto indústria � profissão.
Novamente deu parécer favorável o vereador sr. Rai
mundo Emmendoerfer, marcando a Presidência nova
sessão para às t O horas do dia de hoje a fim de,
sem onus, seia' discutido e votado em última discus
'são o projéto-Iei n. 10. Lido o, parecer da Comissão
de Legislação ce Justiça ref. ao requerimento de Arno
Doege, qu-e solicita pag'amento de fornecimentos efe-
tuados em anos anteriores. congratulou-se com o 1111 fi H i, a iI-:1 ii ii e

i!W!I!l.Parecer o vereador sr. EOJ{rtendoerfer por haver so-I-· -l
(

licitada a Comissão mai6res informes do Executivo VIDRAÇAS" MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS

I
í.d�-......,.-r"'o(l���-"'<!I������roo.(l��

a respeito, após o que foi esclarecido pela Presidên- LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES-
cia que não poderia ser diferente o aludido, parecer TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS

I Dp. Rei,DOldo :Uupa••
·

quanto ,à prOCedência justa do requerente'em face de
pO. 'AUTOMÓVEIS, CAMINHCE,S e CANELETAS II II r'haver sido o requerimento encaminhado à Câmara ADVOGADO

pelo própriO Executivo. O sr. Emmeüdoerfer, em •

visra dtsso, retirou.. seu voto de congratulaQões. Lido Vidpa9.pla Japaguá �
o parecer dd Comissão de Finançös a respeito ,do

, de SteffeDs & HiDe
Escrit6rio ao lado da Prefeitura v ,}

projéto-Iei que isenta do pdgamento de imposto de JARAGUÁ DO SUL �indústria e profissão a Deifiori A. Lenzi, com' acréso I A única da cidade F!\ÇAM UMA VIS�J;A .'.
. "'.,

cimo documentário de atestado de pobreza, foi o I ����
d t' 'Ir' d·

-

I
Rua Preso EpiÍácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul

mesmo aprova o em erceJra· e U Ima lscussao.

1111

.1i�.·..•..•. .:,.·..•..·. .i�.·•••••·.i ..•..••.•. .;�.·•.•..•. .:� \. ••.•••.•. .:� .•..•..•. .:� .•.....•. .:�..Com a palavra, o vereador 1°. Secretário, referindo-
"-.·.�'-'I!!II!!!!!!!!!-III r::� Clfnica de Olhos :.. Ouvidos - lUar••z e Garganta :.·.·l·se a próxima demissão da diretora' da Secretaria .! IEIEl!EBl�:U:: !i * ,._iiiiiiiii___ L'

desta casa, senhorita Cacilda Wunderlich, e tendo fi)_i81i18al!3..@B_1I8S1!it��@IIlI��81gUI!! _8IB�ê) � DO .It ••••11•••11l �
�m vista ser êste o último dia, de �essão Ol:din��ia

I F'OTO PIAZERA �i MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA �.a qual se achava presente a aludIda funCIonarIa, :' :

. agradeceu em seu nome e no de .seu,colega 2°. se- DEPRONT� Á. PREPEITURA - JARAOUÁ. DO SUL : A melhor aparelhada em Santa Catarina :

crário, sr. Francisco' -Mo,drock, os dedicados servi- . �.i Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" '.:1fotografias em Oerlll - fotocopias de Documentos -

j O I Nços prestados pel'a aludida funcionária na Secretaria
fi) filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios : '

- V I L E - :
desta Casa, onde se houve com esmerado zelo e

J A did d 'd ··li
.

b ::���••.••.•�: •.••.••.•� ••••.••.•�� •.••.•�.•�: •.••.- •.••••.••••.•�: •••••••.•��(f:::
I ''''d t d· b' d

"

d" .

t pe o. aten e' a omle1 o e tam em ,

exemp ar COII u a eSlOcum 10 o-se e seus mls eres
em localidades viziDh,as r.;=-----

----- -----\ - ----

;:.,.

�ão só dentro do horário. do expediente m'as c�oP�-. 1!ilI!8��8IiBI__ n�@lMBI@II!l'__IU3U_@l8il fr--·--
..·----· -

--7---·----------
..-·--..· ..h

pe,rando com· a secretarIa fora dela. Conclumdo, ' " iI '

-propos se consignasse, um voto de felicidades pelo :F=:::::::.:=:::;.=--:::::==.:::.�::::::=:::::::::-.::::::;;=::::::::;::::::::-:::'" ii Dr. :tycho Bra'ha farnan.las· Nato'seu próximo .e�la�e matrimonial, no que foi ��cunda- II .a._.�.a UI e 1181.·· ii ii 'I U
do pela Presldencla que, em seu �ome, ratifICOU as ii :=;' w

"
' li i!

palavras do orador, ,sendo 8�c�ndado por sua vez II _ JARAGuÁ no SUL _ 11111 I
' '

Ipelo vereador sr. jese Pdsquahm, nos mesmos ter- ii
.

II I A d V o" 9 a d, 'omos. A seguir o' sr. Presidente passou a Presidência ii, Medicamentos e Perfumarias li II . II' ,

ao seu substiiuto legal, sr. Fidelis Wolf e, em Pie- ii II i! II
nário, com a palavra. solicitou se consignasse em ii Simbolo de Honestidade ii li Escritório à avo Getúlio Vargas,67 II,

ata um voto de regosij9 pelo transcurso do aniver- ii
.. Oonfiança e' Presteza II li ., ,11,1sário do sr. Carlos Rutzen, de Corupá, que �m Ie.; II A que melhor lhe atende II ii (Ed. Hertel - Jaraguâ do Sul

•.

gislaturas anteriores soube de,'\maneira elevada hon- ii '

e' pelos menores preços !i ,I ii
rar a cadeira de vereador' nesta casa. Seu requeri.. IL. _ _._,;.,_ . _..._J) l,.\ : __:.._ •.)j

, �- ---------_ .._--- ------_..�.- -....,..-
_ ·······-·-------�i····

-·-- -···_-_..·--·..·-_..

·�··_----
...

Ata do dia 25' de março de 1958.

I

�-_ _-_ _-'_.__..__

�_ ='.::-_._ �

fI
--.-------- -....... ..._-

-.:- --._-._.":,,,!

II lI))lo 1Eru�IHI IA1Uf�!NN' !I
n MEDICO CIBURGIA.O II
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ::

II sidades de Colónia (Alemanha) ,e Pôrto Alegre ,'II
It CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E liII CLJNICA GERAL ii
�, ii

II ' LoRga/ pratica' em Hospitais Europeus II
:.

..

ii Consultório e residência: ii
ii

I'II Tel: 244 - Rua Pres: Epitácio Pessôa, 405
'

t
ii CONSULTAS: 'ii
� h

w=== • ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 hóras· ii

M U O A' S II
Pela tarde': das 14 1/2 �� 17 1/2 horas ii

I Atende chamados lambem à Noite II
li . 'i
�======,===:::=�==r=============::f;APpeTITE

Magres8
'Cançaçó
PaUidez

F�aqueza
É iadgpecsay.a

o 600 40

l'ODOlIIO
DE ORH

•

Corupà

I \

:

Frptiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
c�gueiro&, Ka
kíselros, Mací-

,

eiras,
'

lebotíca
beiras. etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

'

::>eçam Calálo
go Ilustrado

LeopoldO Seidel

.-

=-= _111_111_11_111_1""1".11_111_1'1_1['1_' _II!!!'

D�., Fernando A. Springmann-,
'Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica I Médica - Cirurgia Geral -. Partos
. , ,

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

.1_UI_ln_I.I_ln_I"_UI_I I_I '_1"_111_111_11
.

I - Atende chamados de di� e a noite - I
ii::-I_ ..._I.. _III_IU_III_1 l_nl_ILI_IDI_. I_.-=re

Dr. Walçlemiro\Mazureehen
CASA DE - SAUDE

.
,

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. ,704
(antiga residência de Emanuel Ehlers) ,

Clfnica geral médico - cirurgia de adultos -e crianças
- Partos Diathermia Ondas, curtas 'e Ultra-curtas
- 'Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electra-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos. e azuis.•

,Or�. MI[iUo Barreto .u' jzave�a,
I ,ADYOGADO I

Escritório rro prédío (A Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca,N°.122

laraguá do Sul' '

Dr. Francisco Antonio Piccione
°

::M[�D:m;CO
Cirurgia Geral de adultos é criança" CI1-

nica Geral - Partos - Operações .;_

Moléstias de Senhor:as e Homens.
Especialis.a em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARE das 15 as 18 hs.

I COlliltUpA_ - SAN�� CA�AR][NA I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A Diretoria da Socie·

1
...............

------------------1
dad� tem o grato prazer

�C;oTv::tes:ENTR� �:����:��:::�l�::���:�
I

Chegando a Jaraguá do Sul hospede-se � marem parte nos festejos .

no, remodelado e moderno· Hotel Central. � e t'orneivs pelo que an-
LUXO :-- CONFORTO - PREÇOS BAIXOS �'tecipadamente agradece.
BAB - RESTAURA.NTE �

� (N. 867)
,

Proprietário : �RTUR RISTOW � 'Saudações �portivas
L.,...-.. .......... , ..J A DIRETORIA

"

JornalislasFalsos
O Sindicato dos Jornalistas Proficionais do

Estado de São Paulo tornou pública a sua atitu
'de de 'protesto centre a Delegacia Regioní;ll de
Trabalho por esta lhe haver oficiado no sentido

.

de proceder à inscrição nos seus registros, do
diretor de um periódico cuja sindicalização fôra
recusada pare fins de averiguação.

'

O lncídente vem por, uma vez mals em foco
a errada noção que muita gente e, o que é pior,
multa entidade oficial. responsável tem do que é
a profissão de jornalista.

'Longe vai o remoo em que o Iornallsmo -
salvo as honrosas, as brilhantes exeções de todos
conhecidas - representava a última oportunidade
pera os que haviam malogrado em outras profis-
sões. _

O jornal é hoje 'uma máquina complexa que
exige em todos os seus departamentos e especial
mente na redação uma elevada, formação profis
sional. Tal como o médico, o advogado, o en

genheiro, o tipografo ou o aviador, o jornalista
é, hoje, um especializado. Na orígem'tem por for
ça de existir uma vocação, 'mas essa vocação
não basta. Um longo e espinhoso caminho deve

, ser percorrido por aqueles que aspiram à condi
ção de- jornalistas. Um proüasíonal capaz não
aparece feito de um dia pare o outro, O antigo
ecletismo desapareceu. Antes, qualquer escrevia
sôbre uma muhiplidade de assuntos que desco
nhecia com uma inconsciência e uma supertíciall
dade incríveis. Agora ludo mudou. Um bom es

pecialista de política internacional pode ser um

péssimo repórter e o melhor dos repórteres ignorar
as mals comezínhas realidades sôbre artes plás
ticas ou economia. Um redator-chefe ou um

secretário de redação competentes levam muitos
,anos a formar-se, a aquisição dos mil e um

conhecimentos imprescindiveis ao desempenho
lúcido e criterioso de tais funções é bem mals
lenta e complexa do que em certos cursos unl-
versírérlcs. ,

Aliás, não são apenas a competência e a�

elegância e o brilho do estilo que fazem o [orne
lísra. O jornalismo é sempre uma escolha, uma

tomada de posição perante a vida. Em nenhuma
outra carteira, executando a medicina, a, atitude
mental do homem em face da profissão se reveste
de uma tão transcendente importância. Não se

pode ser verdadeiramente jornalistas sem se sentir
e amar a profissão. E' preciso saber compreender
em tôda a sue dimensão a nobreza e a respon
sabilidade da tarefa de informar e esclarecer o

público. Sem enruslasrno não se pode viver os

pequenos e os grandes dramas da humanidade
não seria possivel fraver a batalha febril eingloria
do cotidiano, assistir, dia após dia, ao nascimento
e mórte de jornal onde cada um dos membros
da "equípe" põe o melhor do coração, dos nervos
e da inteligência. E é nesse sentido da respon
sabilidade, nesse entusiasmo pela obra' efemera
de 25 horas que reside o valor maior, o herois
mo da' profissão:

Tão fácil e tão dificil é ser-se jornalista ...
Entre nós, muita gente; talves mesmo a mai

oria da popul�ção, não se deu ainda, conta da
revolução regisrrada no mundo dos jornais. E são
infelizmente demasiados os que continuam a pen
sar que qualquer falhado pode vir a ser jornalista.
Larr.enlável equivoco. E' preciso definir as fron
tei�ds da profisão, é preciso que os diretores e

p�eudo diretores de milhares de boletins de tôdas
as índole,s que se publicam no país se capacitem
d� que nada têm de jornalista.

'

Tem plena razão o Sindicato de Jornalistas
Profissionais do Estado de S. Paulo. O preSidente
do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Construção Civil uão é jornalista e não o

será pelo fafo de dirigir uma' publicação. Ou se

põe um, limite �os abusos dêste gênero ou dentro
em breve metade da população do país será cons-

, tituida por falsos jornalistas, para vergonha e des
prestigio de Uma das mais belas e nobres pro
fissões, e em prejuizo, sobretudo do fisco ... Por
'que não é '0 ideal, não é sequer uma vocação,
que impede tanta gente a pleitear sua inscrição
'no Sindicato dos Jornalistas. Et o desejo de buriar
o fisco, engroçando a massa dos beneficiados
pelas regalias concedidas pelas leis' aos verdadei
ros jornalistas.

.

(Do Boletim da A. B. 1., de Março de 1958)
\

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

ESPORTES
- Galeria dos Campeões'

Estu'penda VI·'to'ría MARIO só deixarei quando não

Desnecessário seria oí- puder jogar mais futebol.
P - A sua opinião so-

do BOTAFOGO em' JOI·nv,·lle tar o walor incontestável .bre a conquista do-título
q!l� possue M�rio n.a �o- máximo?

. '
.

•
" SIçao de medío díreíto R _ Como jogador e

No cotejo de fundo do f�Btlval, do Glória, na equípe do Estrela F.C. como um fervoroso adep-
O Botafogo F. O." de Barra do Rio Oerro, Possuidor de. um jo�o to dêste querido clube',

derrotou o time loca I por 3 x l' calmo e preCISO, M.arlo que é o Estrela, deixarei
, começou novato

_

ainda a paixão de lado e direi
quistou rica taça, alusiva na equipe campea d� 57.

que a conquista do títu-
ao feito. A sua atuação no JO�o lo de campeão por par-
DADOS TÉCNICOS contr�? João Pessoa te. do Estrela foi justo e

DO ENCONTRO: eoutríbuíu para que o merecido porquanto foi
titulo maximo viesse cair o quadro que soube aproLocal: Joinville - estä- em poder do clube de veitar as falhas de seudio do Glória F. C. Nereu Ramos. Procurado adversário e assinalarJuiz: da Liga Joinvíl- por nosso reporter � des- tento o que não aconte-lense de Futeböl. tacado elemento mUI gen- ceu com as outras equi1. tempo: Betatogo 1 tilmente respondeu o bre-

pes. A nossa ordem eraGlória 1. ve enquete. bola na rede e não J'ogoF i n aI: Botafogo 3
Glória 1. P - Qual o seu nome? para assistência. Dai o

Marcadores : para o R':'_ Mario MeneI. resultado compensador
Botafogo:. Tarcicio, Acá- P -:- Que día, mês e no final da luta: oam-

eío e Antoninho. Para o ano nasceu? peão da L. J. D. de 195'(.
Glória, Grilo. R ...J.... Nasci no di_a õ P - Qual a suamaior

de julho de 1932. emoção durante toda sua

Quadros: BOTAFOGO P _ �Quando começou vida futebolistica?
- Mario, Dedi e Keiser; R - A minha maior
Mabinha, Walter e Mari- a jogar futebol? '

'

emoção foi jogar contra
nho (Pereira); An d r é R...,... Oomeçeí minha a equípe do Oaxías em

(Adolar), Tarcisio, Anto- carreira esportiva com 1957.
'

ninho. Faquini e Acácio. a idade de f2 anos na

equlpe aspirante do' Es-
GLÓRIA: Maia (Rubi- trela. Depois de muitos Clube Agua Verdenho), �jnga e .Hoppe : anos na equipe aspíran

Tavares, Carirí e Silvino; tes ingressei na principal
Fischer, Grilo, Buba, onde estou até hoje e

Egon e Mitchet.

A convite do Glória
Futeból Clube de Join
�i1le, integrante da Ia.
divisão da Liga Jotnvíl
lense de Futeból, excur

sionou domingo último
a vizinha cidade. o time

.

principal do Botafogo
Futeból Clube de Barra
do Rio Cerro, a fim de
realizar o prélio principal
no

.

festival promovido
pelo simpãtico clube do
alto- da Rua XV.
A excursão empreen

,didá pelo clube alvi-negro
COTOU se de pleno êxito,
pois o time conseguiu
brilhante fàçanha, ao

derrotar ne' forma cate
górica o onze do Glória
pelo placard de 3 a 1.
Atuou bem o Botaíogo,
honrando desse módo o

futeból iaraguàense na

terra dos Príncipes.
Pelo triunfo alcançado

domingo último em Join
ville, o Botafogo, oon-

Apraz-nos publicar a

relação, dos novos dlrl
gerires dêsse operoso clu

==========;0, be, que conforme nos no-

ticiaram é a seguinte:
Presidente de Honra:

Ervíno Menegorro ; Presi
dente: Ingo Kltrzke ; Vice
dito: .Tarcícío de O. Mot
ta; 1 0. Secretário: Osório
J: Schreiner (reeleito); 2°.
Secretário: Armando Na
gel; 1°. Tesoureiro: Ro
drigo Nicolluzzi; 2°. Te
soureiro: Alberto ßertolí ;
Diretor Social: Odilon de
O. Motta; Diretor Espor
tivo: Agenor dos Santos;
Orador: Dr. Prlemo F. do
A. e Silva; Conselho' Fis
cal: membros - Alfredo
Meyer, Rudolfo Schreiner,

b:==;:::===�===;:===,====================:======,;' Adalberto Stein. Augusto
------_;\�--------.:..-'--.;..-.,.._----------------------_c----�� Ferreira, Waldemet ,Rocha

I ",. e Arno Koch; Suplentes:

Ate n,ç a-o C",' A. '. Baependl� Liga Jaraguaense' Bruno Besecke, Onad!r

d D t lo de O. Motta, José dose espor o., Santos, Alberto Picolli e
A SOO. DESPORTIVA

'. e o Tllro de Re'l' o pr�sidente da L.Ja.D., Alfério Lenzi; Represen-
E RECREATIVA TIRO EugênioVitorSchmöckel, taote da L.J.D.: José Mo- '

AO ALVO DE MASSA- acaba de convocar as- destino Junckes; Zelador:
RANDUBA - OENTRAL, sembléia geral extraor- Alfonso Nicolluzzi; 'Depar-

,
realizarã nos dias 2 6e 27 Vão adiantados os tra- dinária para o dia 20·5-58, tamento de Cultura e Tea-
do cprrente, um grande balhos para a organiza- quando será organizado troo Diretor: Osório José
torneio de Tiro 8'0 Alvo ção da festa do tiro de I o campeonato c;w co�r�n" Schreiner; Assistentes:
em 5.0 e 100 metros, aon- rei a se realizar no dia te ano. As lDscrlçoes Armando Nagel, Wilde
de serão di�putados va- 25 �de Maio A festa que p�ra .as la. e 2a. divi- lenzi eOdilon deO. Motta.
liosos prêmios" taças e

' .

. . soes Já se acham aber- O "Correio do Povo"
medalhas, acompanhado é uma das malS tradl- tas devendo as entida- tributa ao Clube Agua
de U'lna grande festa po- cionais no município está de� as solicitar por oficio Verde e sua nova direto
pular, na sua séde social. empolgando os seus as- até a data de 15 de maio ria votos efusivos de con
com início no dia 26 às sociados e temos cOllhe. de 1958, na séde da Liga gratulações.
8 horas da manhã, quan- ciment<, q'ue os simpati�

- Rua Mal. Deodoro, 210.
do se farã li recepção
das embáixadas visitan- zantes do clube alvi-anil����
teso Haverã no local dos estão dispostos a: coope· Cure seus males e poupe seu

festejos completo serviço rar na festa. Bonito gesto, bom dinheiro comprando na

de Bar e Oosinha tudo que merece ser imitado FARMAGIA NOVAdo melhor. No dia 26 à por todo bom jaragua
noite haverá um grande ense. Os clubes de bolão
Baile animado pela Ban- aderiram em pêso e vão
dinha Vit,ória de Säo mostrar o quanto podem
Bento dO' Sul. Durante prestigiar o clube e a

o d.ia os festejos' selão diretoria.. Muito bonita,
animados pela famosa Senhores. Bravos!
Banda Musical TremeI
(FURIOSA) de Säo Bento
do Sul. formada por 22
músiCOS.

.

Equipe titular do
Botaíogo F. O.,
de Barra do Rio
Oerro, que no

domingo último,
derrotou em Join
ville, o G ló ri a

,
por 3xl

Proibição

lIe ROBERTO II. HQRST

Proibo term inan
*emente cortar ração
e tirar bananas no

terreno de minha
propriedade, sito em

Caimão.
Jaraguã do Sul,

24-4-58.

(Ass.) Joio Correia leiD
N. 622 - I

.. que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece 'seus arti.

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS' � A

LOM8RIGUEIRA MINANCORA' Campanha de
Educação, '

Florestal
o Serviço Florestal

atenderá a todos os
interessados em assun

tos relaoionados com

silvicultura, tanto na

parte' referente a con

sultas, c o m o p a r a
obtenção de mudas e
sementes.
'Para melhores escla
recimentos consulte o

"Acordo Florestal"•

Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dIeta I

SERVE PARA QUALQUER IDADR. CONFOR- .

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

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEm!
,

ltIIIfAftCOB! para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

.._ JOINVILLE -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Sociedade Desportiva· e Recreativa
Tiro ao Alvo Massaranduba-Central

••.•G••••

8,00 horas

DIA 26 DE ABRIL DE 1958.

Recepção das embaixadas
visitantes.
Início de tiros iHminados
em 50 e 100 metros, em di,,
putas de valiósos prêmios.
Intervalo para o almoço,
que 'será servido na séde

I
social.
Reinício de tiros em 50 e

100 metros,
,

Disputa de duas lindas' Ta
ças - 50 e 100 metros, equí-
pes formadas de 5 atirado
res - 6 tiros cada atirador.
Encerramento.

'

Iníoío de um graúde baile,
para os sócios e convidados,
animado pela BANDINHA
VICTORIA de São Bento
do Sul. _

20,30 horas - Reinício de tiros só em 50,
metros, até 24 horas.

DIA 27, DE ABRIL DE 1958.

8.30 horas

12,00 horas

13.30 horas

16,00 horas

18.00 horas
20.00 horas

8,00 horas

11.00 até
12,00 horas

12.00
,

horas

13.30 horas

Reinício de Tiros em 50 e

100 melros.

Derrame de
notas falas

Serão disputadas dUàS ,me

dalhas CAMPEÃO. em 50
e 100 metros - 6 tiros.
Intervalo para o almoço,
que será servido na séde
social.
Reinício de Tiros em 50 e

100 metros.
16.00 horas Disputa de 4 lindas Taças,
duas em 50 metros e duas em 100 metros,
equipas formadas de 5 atiradores - haverá
uma medalha de honra para o vencedor da
equipe digo para o melhor atirador da equí-

,

pe vencedora.
18.00 horas· - Eneerramento total.
20,00 horas - Entrega dos Prêmios, Tro-

. feus e Medalhas.
.
Wir werden darauf eut-

, OBS: Serão distribuídos dois prêmios All�� eich,2:ur Brlangung .merksem gemacht ..-daes
de honra, 50 e 100 metros, para os atirado- des neuen gesetzlichen die Tabletten
res que no encerramento mais 58 tiverem, Waehlerritels elngetrage- "Eufi"n"no seu cartão de tiro. nen Buergerrinen uod

Nunca é demais repe- dos alimentos e limpeza Às medalhas serão disputadas' nas se- Buerger, die sich in ße-

tir que o dente cariado 4Ios dentes. guintes condições: No início cada atirador sitz der Quittung bis n-.

representa para o orga- poderá atirar 3 séries em prêmios e lógo ein 6000 bifinden, werden

níemo um constante pe- �o. - �8 recent�s pes- seguida disputará as medalhas - 6 tiros. drlngensr aufgefordert ih-

rigo que deve ser remo- q�llsa� sobre n�trlção. e Todas 8S séries em disputa de medalhas ren fertigen Waehlertitel

vido quanto antes. Para TltamlDas permitem aär- e taças serão computadas' em prêmios. auf dem hiesigen Forum

isso é preciso procurar mar que o problema da ,O regulamento de tiro, será fixado no abzuholen,' um eine Lle-

o dentista períödícemen- da eáríe é, sobretudo, um estanríe do tiro no dia da festa. berbelastuog der Heraus-

te, duas vêzes por ano problema alimentar. Em A COMISSÃO gabe dieser neuen Tirei Horockop fuer den

pelo menos. outras palavraa: falta de in den letzten Tagen zu Rheumatiker' - 1958
.

cálcio. fósforo e vítamíne vermeiden. Wie bekannt, '

Ma.s é preciso 1!3l!lbrar D na Alimentação. ist es Pflicht und gesetz- J..uar� Schmerzen. februa.r.
que ISSO não é sutícíente.

r
_ _ _ _ . lieh vortetlhaft den neuen Schmerze� ... ja, R�euma Iit

:��cisa�aOzser-;u���:i�� ge;:l; -m��ig=oS m�� �Wh·-;;;;�;;�;�--l :��hle����1 t�d :�Sir::::; ;:!��:�i�l:�����!í�:!�:;i
Pode!D0s consegD:Ir que, OS alimentos: ou porque I grosse Schwierigkeiten im ne Traeg�r das ganze jahr ue

depoís de um cutdadoso
já t' 'd t t' a sua esperal! Handel im Kauf und Ver- ber begl�deD. Immer muss der

exame, o dentista nos
emos en es es ra-

• • •

k f
'

h
Rheumatiker auf der Hut sein

bata no ombro e dl·ga'·. dos, .ou porque comem,os V d
.

I
au enste en werden. und jepen neuen AnfaU, jedeD

,
en e-se por preço de ocasião o "Bar Rueckfall sogleich und energisch

M't
- às carreiras, com ö ôlho e Sorve.teria Gruta do Lobo", sho à rua' bekaempfen. - Eein Mitte

- UI O Dem, meu ]ó
.

h' fu i t TI'

caro, nada há que fazer. no re glO. No ent�nto, Anita Garibaldi, 942, em Joinville.
•

Dr. Waldemiro
ler er s oga i

Seus dentes estão todos- nossos dentes egengivas'
� • To�1 - Tabletten schaffen

,
Boa freguesia I Mazurec·hen nh:ht Dur yoruebergehend Er

bons, todos perfeitos. precisam de exercicio. r
' leichterung,' sondern mildern

Isto é possivel, por
E exerc.icio .par.a. dentes

'Tratar no' mesmo local,' com o propria-: Ab 28ten. des Mo.
schnell und grueadlich rheuma

f b I tário sr. Antônio Nestor.
tische und gichtische Schmerzeu

mEmos que possa parecer e gengIvas SlgOl 1ca oa . nals 'wieder der wer- Entzuendungen und Bewegungs
ao nosso leitor. Se não." mastiga�ão. Melhores informações nesta GerêncIa. ten KlientelJe zur ver- hemmungen. Nehmen Sie daher

vejamos:' 't fügung.' Klinik: Rua vertrauenlYoU du klinisch er

30. _ Quando comemos
N. 620 - II

Preso Epitácio Pes- probte' nnd empfohlene Togai
Entre o�tr�s, há três qualquer alimento. espe-

__�..........,..,.__..........,..,.___ 7
es wird auch Ihnen Hilfe brio

fatores multo Import"antea cl'almente doces choco-
sôa, 04. gen, wie es Khon vielen gehol

,
N. 898 - I fen hat. In allen Apoteken und

a consider,ar, quando se' lates e outras guloseimas; Ií.-----------..--;..- ...
-----......--...---.------�.� _ Drogarien erhaeJtlich.

fala em dente cariado: os restos alimentares e o t('---·-----·----
..·---------:--------·....il

alimentação, mastigação açúcar ficam entres os n II ;--------------------

�;�te:ön�:��;��:::n:!"'� II Irlns••rlel ßéreos Cltarln_ISI S.l II!, I DR. IYenO BRBHf ffHnBlIOffi nHO
boca, permItimos que ii i '

êsses residuos ai'perma- I. TAC ,i I ,Advokat Ineçam durante algum II,I Agente local: SÉRGIO THOMSEN '1'1 r'tempo, mais :Ido que o
_ Escritório Técnico-Contábil "Thomsen'� _ ,.

'SUfl'cl'ente para fermentar
II II Schreibstube: Av. Getu.lio Vargas, 67

.

' ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca
'

!ie. dat orIgem a ácidos II (enfrente à Prefeitura Municipal) i (Gebaeude Hertel) - Jaraguá do Sul

�tacam o esmalte e fa'ci. li II ---------------�-----!
btam a ação dos germes. IIII 1',1Aceita encomendas e cargas para qualquer Ir-==================�I

Ai estão os principais, 11,1 localidade do país, Gom fréte pago' e a pagar ,',Ie reembolso.
motivos que dão ensejo ,

ao apa�ecimento da cárie ti Vende passagens aéreas dá TAC e ,Cruzeiro II
dentária. Remove·los si- II do Sul, à vista e crediário, para qualquer II
gnifica evitar dentes ca- II

localidade do país. 'I'
r�ad?s. Isto não é tão II ATBNDE à venda de passagens aéreas ao IIIdIfiClI como se pode

II
exterior, pela Scandinllvian - Ibéria - Swissair.

II
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

julgar.
'I ]nformaçóes Departamenío de Turismo TAC I'

Vertrauens und' der Dienstbarkeit, die Si�
(In "Cuidados ..." . I am besten zu den geringsten Preisen bedient.

edição do SNES)
, 'b:==-===========:::::======::::::====:::b II=�=�==============II

Historiadores vão
discutir o progresso
do Brasil'
.

O Congresso de Revi- - Mas - continuou
são da História do Brasil o professor Hélio Viana
que se realiza em São - quando á verdadeita
Paulo, vai estudar quatro condição do Brasil an-I
questões duvidosas. mas tes da Independência,
segundo o professor Hê- aind� hoje se discute se

lio Viana, catedrático de foi, [urídíce e histórica
História da Faculdade de mente, a de um pais eo
Filosofia só duas deverão loníal. Prevejo a êsse
dividir os historiadores: respeito sérias díscua
Se o Brasil ,foi colônia sões.
ou não, e a comparação
do progresso de ,nr)sso
pais com o dos Estados
Unidos.
O professor Viana ex

plicou que os outros te
mas dífíeífmente admi
tirão controvérsia.
- Sesmaria, apesar da

importância no regime
territorial de hoje e His-

,

tória do Direito brasileiro
são assuntos sôbre os

quaís nao pairam dúvidas
A' -prímeíra forma com

'111111111que foram dístríbuídas as �
primeiras terras para a

colonização, tem farto'
manancial de documen
tos as cartas de 'doação
e o forais de capitanias
(especie de constituição
para cada donatário).

•

História do nosso Direito
começa com as ordena
ções atonsínas etc. 00-

. oumentos também não
, faltam.

. \

3(epatlira )i�' S.
da penha, que
contem extrato
�ep6tico con..

t:r/fttr"tJo-l .nor»
ltt:ai1f:('lI ,ta

LY1rÇÔl18 io.
lIgado.

SAÚDE

Cuidados com os dentes

Comunica a sua
Pôrto Alegre (Do Cor-

clientela que reassu- resp) A Polícia gaúcha
mirá definitivamente

connnua investigando o

I
derrame de cédulas falsas

a clínica a partir �e da série 262-A, verlftcado
28 do cerreute mes.

I
nesta capital. A Polícia

� N. 898 - I � não tem ainda nenhuma.
� � pista dad f

. -

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

I com 'que f�ra� fe��a�ç:�
,

noras e a rapidez com que
--,--------

a quelídede agiu. Presume-
se, porém, que as cédulas
poste em circulação sejam
remeneecentes das fabri
cadàs por uma quadrilha
localizada em Buenos Ai
res e que as punha em

Circulação no Brasil. '

Atenção, Eleitores! Ir

A fim de evilar, acúmulo Ide serviço de entrega, são
convidados todos os\eleitores,

.

possuidores de recibo até n.
6 000, para retirarem, com
urgênCia, seus noyos titulos
eleitorais n� Forum da Comarca.

CODservac;ão
do Solo
r

.

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons proeessos de éon
trôle da erosão. Em al
guns tipo,s de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contômo para oon
trôle da enxurrada cau

sadora do desgaste.

,

Torno público de que
é proibido caçar nos

terrenos de minha pro
priedade, situados na

"T1FA DOSPBREIRA",
nesta cidade. sem o meu

devido consentimento.

(Art. tO. § 2°. do Códi
go de Caça)� .

Jaraguá do Sul, 17
i de abril de t957.

II (Ass.) HenriqUe, !uDelL_ N.. 891-I

_-------------------------��

r

Landwirtel
Zum Schutz Eurer

. Laendereien, .zur Er
hallung und Gedeihen des Bodens: pflanzt
und pflegt ßaeume l Der Baum ist ein Schutz
und ein Waechter der Erde! Die immer staer
ker werdende Trockenheit im Lande ist Folge
des Raubbaues der sich bitter raechr. Pflanzt

. Baeume und denkt an die Zukunft t

Waehlertitel Asthma

der C. F. BOeHRINGBR
& SÖHNE, Mannheih, das
bekannte und altbewaehr
te Asrhma-Mittel, wieder
überall erhaelrllch sind.

Apotheke "Schulz"
I

JABAGlJA DO SUL

MEDIKAMENTB UND. PARFÜMERIEN

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I

r"""-'-'''''''''_'''''''''_'', I I
de Palmira Tecilla da

I O CASAMENTO! FA�:v�;:::OJE: S O C I A I S :::'�ert�::J�i:i::
t � e 5 mêses, de idade, tí-
........_..... � - A sra. Lidia Wun- :===:;:::::::================: lha de Ventelinos Klein

Montaigne, o apóstolo derlich, espôsa do snr. e de Adéliä. Schwinsky

.da tolerancía e da bon- Paulo Wunderlich, resí-
_ A garotinha Elfi Dia 19 do corrente feito de Aguiar e dona Klein, �m Estrada Nova.

dade, disse coisas extre- dente nesta cidade. Maria, filha do>sr. Edgar Cláudio Fagundes, filho Deardina de Aguiar (fa- ,- Ola 23 do oorrenta

mamente sensatas sôbre
- Comemora hojemais Schmidt, índustríal, regi- de José, Orlando Fagun- lecida), com o jovem Alfredo �ann, com 56

o casamento. um ano de sua risonha dente em Rio Molha. des e de Maria Bíehs José Nilo da Cunha tí- anos de Idade, casado

«Um bom casamento», existência a simpática _ O sr. 'Gíardtní Luiz Fagundes em Estrada lho do sr. Leonardo 'Vi- COQl Marianna Kasprocz
escreveu êle, «é uma senhoríta Dorothi Tere- Lenzi, residente nesta Jaraguá.

'

dal da Cunha é de' dona M�nn, nesta cidade.

doce sociedade de' vida, zinha Mascarenhas, resí- cidade. - Dia 19 do corrente Clara da Cunha, residen-
<, cheia de constância, de dente nesta cidade. .

_ O sr. Bertoldo Bau- Oswaldo Pomíancwsky, tes em Guaramirim. Ao ALFRED'O 'MANN

confiança, e, de um nú-
'- O snr. quiálh�rme mann, residente em Três filho de Cláudio' Pomía- jovem .par os nossos Vitima' de colapso

mero infinito de uteis e Moeller, éPráoprlE�t �IO do Rios, do Norte. ' nowsky e de Ignês Zim-I cumprimentos. cardíaco faleceu na ma-

sölídas obrígações mü- Bar Sib ri, residente mermann Pomíanowsky
,

Y nesta cidade. ,DIA 2: " nhã do dia 23 do c�r-
tuas». I

'

_, A senhorita Luoíla
em Estrada Itapocú- ,-----------r rente, em sua resídêncía,

. MasMontaigne não apro- FAZEM ANOS
Emmendoerfer,-"'1ilha do

Hansa. Falecimentos I I á Rua CeI. Procópio
vou que a paixão presida AMANHÃ:

sr. José Emmend,oerfer,
' Gomes, ·'0 snr. Alfredo

t ao casamento, a 'paixão - � srta. Wally To- residente nesta cidade. Casamentos I. ,Mann, com a idade de
que domina os entes e masellI.

,

:- A senhoríta Angélica
'

.- Dia 16 do corrente 56 anos. O seu enterra-
os faz perder tantas ve- - O garoto Alencar Murara, filha do sr. Al-

GIlberto
A

Paulo ;Horst, meato deu-seäs B horas
zes o domínio de si R. Bräuer, filho do sr.

bert� Murara" residente
- Arli�do K�ller com �om 1 �eliJ e 27 días de da manhã seguinte, com

mesmos. Erich Th. Bräuer, resí- em ereu Ramos. a se.nhorIta HIl�a 'Elsa Idade, filho de. �wald� grande'acompanhamento.
"Os que confundem dente em Gaçador. DIA 3:'

da SIlva, nesta cidade. Horst e de �rlca Reif Deixa o falecido, viuva '

amor-paixão e casamento - O sr. Ricardo Wen·
,_ Eugênio Döring com

Horst, nesta cidade. a
.

sra. Mariana Kaspro-
fazem pensar", escreveu dorf, Industríal, residente - A sra. Matilde Horst, a senhorita Wanda Fodi D' 17 d t WICZ, Mann e os segura-
êle, «naqueles que acham em Rio Oêrro, espôsa do sr. Roberto M. nesta cidade.

,- .Ia .
o corren e tes filhos: Eduardo Frau- "

que a nobresa é apenas Horst, farmacêutico, resí- _ P 1 W"
Franeísco Adalb_!3rto Va- cisco Mann casadp com

a virtude».
' Da. Otilia Nicolini dente nesta cidade. a� o �rges com sel, com 5 meses de '1 d B' Adél'I' a senhoríta Ignes Zebold íd d' f'!lh d Alb t

Wl trau auer, ' Ia

«Um casamento que Transcorre amanha- a - O sr. M a r t í n h o
' 1 a e 11 o e er o M P' t J énesta cidade. H I.'qu' 'Vas I d I

ann re rusa, os
trás a feliCidade consí- data natalícía da exma. Bengel, residente em Rio enn e e e rm!1 Mann, casado com Armir
gr» - disse, ainda - senhora Da. Otília Nico- Oêrro, ' CUNHA _ AGUIAR Hr�schka Vasel, elh RI- Kormann e -Maria _ Ana
«recusa � companhia e lini, virtuosa esposa' do - O sr; Erico, Bruns belr1ão Molha. Mànn.
as condições do amor- sr. Mário Nicolini. comerciante, residente O Carnet Social regís-
paixão. Procura somente Associando-se às jus- em Joinville. tra com satisfação para - Dia 21 do coerente "Correio do Povo" se

as da afeição e da esti- tJ1s homenagens que lhe DIA 2Ü':
o día 3 de maio próximo, Agostinho Vieira da Ro- associa ao lutuoso acon-

ma. O casamento assim serão tributadas, "Correio o enlace matrimonial da sa, com 3 anos e 9 mê- tecimento e apresenta à

compreendido aparece- do Povo" transmite a
� 'I'ranscorreu dia 20 senhorita Bernardina de ses de idade, -Iílho de familia enlutada os seus

lhe como uma ideal co- distinta nataliciante os
do corrente o aníversä- Aguir filha do sr Per- João Vieira da Rosa e sentidos pêsames.

munh�o». seus respeHosos cumpr�
rio natalicio do jovem.

'

��._·�� �__�-------

«Bem combinado, bem mentes. Ingo Hornburg, residente
estudado, é a maís bela em Rio da Luz. Registro . Civil Edital N. 4.367, de 22-4,58 Edital N. 4.371, de 23-4-58

organização de nossa Da. Dulcinéia Reiner João Machado Sobrinho Gerhard Sasse e

sociedade».· O Carnet Social regís- I'
-

I Aurea Müller Grubba, Oticial e Palmira Moretti Getrude Daren

Nisso está de acordo tra dia 28 a data natalí-
Nascimentos

<
do ' R e gis t r o Civil do Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro, -

com Napoleão I, que dísse cia da exma. senhora ICI. Distrito da Comarca Ja- laviador, domiciliado e operärío, domiciliado i e

ser, o casamento, sem Da. Dulcinéia Reiner,
- Dia 10• de lOarço raguá do Sul, Estado de residente emGuaramirim, residente nesta cidade, 4

corite�t�ção, <? estado de digna espôsa do sr. Leo- �assadp. Cláudio Kienen, Santa Catarina, Brasil. filho de Manoel Machado rua Benjamin Constant,

perfelçao sPclaI. .No er;t- poldo Reiner, sócio-pro- filho
- de Luiz Kienep Faz saber que comparece- e de Georg'ina Romualdo filho de Willy Sasse e

. ta�to, essa perf�lção Jã
I prietário

da Sociedade Júnior e de Lute Kienen, ram no cartório exibindo os Machado. de Emma Sasse.

fOI também mUlto ata- Gráfica 'Avenida Ltda. nesta cidade. "documeI\tos exigidos peta lei Ela, brasileira, spUeira, Ela, brasileira, solteira,

�ada. Mesmo os mora· Por tão auspiciosa data - Dia 9\ do corrente afim de Se habilitarem para doméstica, dQmioiliada e doméstica, domiciliada e

lIstas desencadearam-se os respeitosos cumpri- Arthur Utech, filho de
casar-se: residente nesta cidade, residente em Guaramirim,

contra êle. mentos de "Correio do Carlos Utech e de Maria filha de Vittorio MoreUi filha de Alfredo Daren e

,

La Rochefoucauld dis- Povo". I Vieira Utech, em Estra- Edital N. 4,363, de 16-4-58 e de Merincianna Zanella de Emilill Weiss Daren.

se uma frase muitas ve- DIA 29:
da Jaragu&., MoreUi. N. 630

zes 'citada: «Há bons
- Dia 13

-

do cnrrente Osny Maehado e N: 627
- A sra. Oldaia Vieira, Ingrl'd Ro""'ke fl'lho d Zenita Ropelato Bdital N. 4.372., de-23·4-ã8

casamentos, mas não os espôsa do sr. José Vieira,
L" e

Edital N. 4.638, de 22-4-58 Waldemar SeHer Ie

hã deliciQsos».
Fridolino Röpke e de Ele, brasileiro, solteiro, "

Bd Iresidente em Joinville. Helga Dorow Röpke, em lavrador, domiciliado e Arno Reichow e e gard Reliodes

'Naturalmente a vida - A sra. Wali Roncki, Rio Cêrro. residente rieste· distrito, . ,4 Wanda Hass Rohweder

não pode ser uma con- ,espôsa do sr. Francisco - Dia 13 do corrente em Nereu Ramos, filho Ele, brasileiro, solteiro, Ble, brasileiro, solteiro,
tinua delicia. Comporta Roncki. Hélio Duwe, \ filho de de Antonio Machado e de ferreiro, domiciliado e lavrador, domiciliado e

dever,es e provações. O - O sr; Rodolfo Rech, Helmuth Guilherme Du. Hulda Benkendorf Ma- residente neste distrito! resideole nesle dislrito, á

casamento deve, justa- residente em Itapocu�i- we' e' de Herta RQdün� .chado. em Rio da Luz, filho de BSfrada Ilapocuz)oho, filho

mente, ajudar a suportar nho. Duwe, em Estrada Itapo- Ela, brasileira, solteira, Henrique Reichow e de de Prilz SeHer é de HiJda

essas provações para - O sr. Erich Schwarz, cú Hansa. doméstica, domiciliada e Adele Reichow. DiUberger Seller.

transpor com confiança residente em Rio da Luz. � Dia 14 do corrente residente neste distrito, Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, soUeira,
e serenidade suas ma�s DIA 30:

'

Sônia Raquél Taranto, em' Nareu Ramos, filha doméstica, d,omiciliada e dOJ?1éstica, doni!cil�ada e

duras atapas. Uma fell-
_ A senhorita Eliza- filha de Alberto Taranto de Oeleste Ropelato e de residente neste -distrito, resldenl� neste. dlsfrllo, em

cidade absoluta, em que bethe CatariIía Schmidt, e de Ivone <J_r,imm Ta- Amàbile Stinghen Rope- .em Rio da Luz, filha de l�apocuzlOho, filha de Hen-

nunca haja uma nuvem, ranto, nesta -cidade. lato. Arnoldo Hass e de Frieda rlque Rohweder e de Herta
. professôra, residente em Prehn n h d

que nunca preCIse ser _ Dia 15 do corrente N. 624 Daux Hass. er KO we er.

protegida contra áadver- Jaraguàzinho. Waldemar Krause, filho N.631 N.6Ba

sidade. pareceria insu-
- A. garota. M a r g i t de WaJter Krause e de Edital N. 4.364, de 16-4-58 JC<d' I N '.t7l1: d

t 1 ót N- Beyer, filha do sr. Hel- Ed't I N 4969. d 22-4-58
Lt Ha

:
4.tI ti, e 23-4-58

por ave mon ona. ao
h B 'd Irene Sell Krause, em Victor Hipolito Machado

I a .·0 , e
, Hemz Sfrelow e

se aprecia uma vitória mut, '

eyer, -resl �nte RI'o da Luz. H"-I-nz Hornburg e T Id OI
'

em União da Vitória-
\ e Guisela Wischral" usne a aseoapp

fácil, sem perigo, sein
Paraná.

,_:_ Dia 16 �o corr�nte Agnes Malhes Ble, brasilei'ro, solteirO",
d'f' Iddi' Ele, brasileiro, solteiro,
I IOU a e a guma. Marcos Ant nio, Rauch, . Ele, brasileiro, solteiro, operário, do,miciliado e

pedreiro, domiciliado e
filho de Arthur Rauch e lavrador, d.omiciliado e reside'ofe neSte disfrilo, naresidente em Guaramirim,de Anna Rauch, em filho de Hipolito José residente neste distrito, Sarra do Rio Cêrro, filho
Joinville. Machado e de Ana Neu- em Rio da Luz, filho de de Oswaldo Sfrelow e de
- 17 do corrente Al�

mann Machado. Rudolfo Hornburg e de Alida Kooell Sfrelow.
mir Vieira da H.OS(l, filho ,Ma,rià Weckiverlh Horn- B,la, brasileira, _ solleira,Ela, brasileira,lsolteira, -

de Flôrduardo Vieira da burg. 'ndusfriária, domicili,ada e

R doméstica, domiciliada e
osa e de Dilm&. Chio.: Ela, brasileira, solteira, residenle nesta cidade, á

residente neste distrito,dini Vieira da Rosa, em'á· Estrada hapocú, filha doméstica, domiciliad'a e rua Mal. Deodoro 'da Pon-
Ribeirão Molha.

de Erico Wischral, e de residente· neste distr:ito, seca, filha de' Brwin Ora-
- Dia 17 do corrente em Rio. da Luz, filha de senapp e d,e Ofilia Raho.

O R
' Paula Eggert Wischral:

smar eCh, filho de •

N. 625
Adolfo Mathes e de Fdda N. 634

Oswaldo Rech e de Bse Ma,hes.
Eggert Rech, em Itapo. N. 628

cuzinhQ.
' Edital N. 4,365, de 17·4·58

.

_ Dia 17 do corrente José Correia e
Edital N. 4.370, de 22458

Darci Klitzke� filho de Herayde Gonçalves Norberto Barg e

R d lf Kl·t7.k d I Loni Grützmachel'
o o O. IT e e e �'Ele, brasileiro, solteiro, � . .

Paula KlItzke, em Estra· operârio, domiciliado e Ele, bras,Ilelr!l'.�oltelro,
da Ita�ocú-Hansa. '\ residente nesta cidarle, á lav�ador, aomlClh�do., e

- Dia J7 do corrent.e rua' Prl!lsidente Epitácio' resule.nie J;)este �Istrlto,
Norberto� Sch':1m�nn, fi' Pessôa, filho de Benigno em �IO da Luz, fllh?,.de
lho d� l' ranCls�o Schu- Corres e de F16ria dos Henrlque Barg e de 14 rIda
mann e de CecílIa �chul� Santos Correia. Barg.. .- .

Schum�nn, em Garlbaldl Ela, brasileira, soltejra, El�, �rasIlelr�, .s!lltelra,
- I?I� 18 ß.,o corr�nte, doméstica, domiciliada e do�estlCa, domIC1h�da. e

.'

�OS�bDl MarIa .Formlga. residente nesta cidade, á resldet;tte �Asie �IStrItO, .AnunCIe no

ri,. fll�a de Orlany. For, rua Presidente Epitãcio em RIO Cer!o, fIlha de "Correio 'do Povo"
ml�arl e d� V�rglDla da Pessôa, filha de Lavina R�do!fo Gr'!tzmacher ,e
Mala �ormlgarl, em Ita- Maria Gonçalves. d.e MIlda Grutzmacher. e torne o seu

pocuzlDho. N.626 N. 6�9 produ'to conhecido

Sabemos em, que inú
meros são os maus ca

samentos e que mesmo

nos bons a fdlicidade não
pode ser completa. Mas,
a despeito de suas som

bras a defeitos, o casa

mento é ainda o que se

encontra de melhor para
garantir a felici«1ade - \

relativa muitas vezes

mas que a.ssim mesmo é
felicidade - entre civi
lizados.

E" no casamento que
encontramos a um tempo
segurançll e tranquilida
de; é sôbre o casamento

que se baseia todo o

edifício social. Uma so

ciedade que ignorasse
o casamento voltaria á
barbaria, sossobraria na

desordem e no cáos.,
,

I �.;.
a

ALIVIA AS
cÓLicas
UTERINAS

E para que chegue ao co

nhecimento de todos"mandei
passar o pr�sente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado durante I � dias. Si,

alguem soub�r de algum im

peàimento acuse-o para os

tins legais.
-

'

I

AUREA MULLER GRUBBA
Uticial

y\\� Combate as

� " 'rregularida-� ,

----.._..--< es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

«Ajuda-te, que '-o céu
'te ajudará _'

- diz um.
,provérbio. Compete·nos
pois construir a nossa

própria felicidade._

Avó, 'Mãe. Filhã,
Todas devem usar

,

a FlUIO-GEDATINA ! -

•
I
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II Biluen IillilrÍßl!lß1! li
ii' SIC. Caaperaliva Ceatral �e Cr6dill Agriclla II
II �:t�i����� IIii Faça seus depósitos no BAICO CAIARIREISE, li.
ii uma orgânização a serviço· do desenvolvimen- li

_ _1.- _
li lo comercial. industrial e .agro-pecuário; de
It Santa Cat'arina e do Brasil.

'

II 1!IIIiE:'EIiI!l1l.III.iI 1* IlIEiiiSllIIEIli
h Seja previdente. levando SUdS economias

Iii ab BANCO CATARINENSE, servindo-se de F b
. (Sezões, Malárias,

I

Ik=====./===========

11',1 chéques para o pagamento de seus compro- e re5 Impaludismo
-'- .,......;. -'--_�---_

missos. ,. Maleitas, Tremedeira

In Departamentos em: Angelina, Braço do . I _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

!! Norte, Canoinhas, Chapecó,. Campos Novos; .

I.. Curitibanos, Caçador, Criciuma, Herval D'Oes- "Capsu�as Antisesooicas.ii te, hajaí, Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, Or- I'
.

M
" U III leães, Pôrto União, Rio do Sul, São Carlos, .nancora -

Q> alfaijite italiano An-I de fazer dois termos para

!I São Francisco do Sul, Tub,arão, Turvo, Uru- ·1' Em Todas as Boas.' Farmácias ' I. gelo Litrico �stá send,o U<. Angelo Litrico apro-

ii bici e Urussanga.

1_ É
"

\ e�perad? no �IO, na pro- veitara a oportúnidade pina
li Departamel1to em 'araO'uá do Sui' II um produto dos Labor.ato.TioS

MINANCORA I
xlma qu!nta-felra �, segull" c�nhecer algumas cidades

II I' 6
_

-

_

.

do pubhca a "Tribuna de
..

II á Rua Presidente Epitácio Pessôà nr. 66. "n I. - Joinville - Sta. Catarina - I�prensa"2 � Ifefe�ido �I- br�sJlelras e visitar Bra-

ll:::===='
.

=--=::.-::==::::�:::==:::=======:::===:::�j. !iil!llElll!)PI'-'lEiiE!1IaJi 'I.. II I!EIE!IIU' .1' !E!! falate vem ao Brasil. a firn silJa.
I �----
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1

fi Grande
J Dia I. deMaio1 REGISTõl
�IADOTR.ABALHO I POLICIAL 1Prova Gialística, TEATRO- EM
HOMENAGEM AOS
TRABALHADORES BRIGA

Apresentou queixa . na
Ingresso gratuito IDAP a n01'& do cidadão
Associando-se aos fes- Augusto Sohn, á' qual

relos do Dia do Trabalho, aplicou violenta surra.

a �ia. T�atral Agua ye!de, Violência
fara reallzar no proxrmo ... I
dia 10., as 20 horas, um A.sra. Madalena Gomes,Conforme noticiamos, 'e do Povo" agradece ao
grande festival teatral, no queIx.ou-se na DAP porexcedendo

•
a todos os comercio e indústria de t d d t d I

prognosticos, realizar-se-á nossa terra que Ião bene- palco do C. A. ßaependl; �r SI o esaca a a pe o

ne próxima qulnra-Ieíra, volamente, e num alto es- com o seguinte programa' CIdadão Manoel Rosa
,

.

(vulgo Manequinha).dia 10. de Maio' - em plrlto esportivo contribui- 10.) Big-Schow com a
homenagem dO DIA DO I ram para eesa prova cl- dupla Tininho e Alfrédjnho.
TRABALHO - a grande clístlca. As firmas, às,' 20.) Um drama "O Ope- ------'----....,1corrida' de. btcícleres, pa quaís agradecemos, &_ão rário Liberar'. C· ."dada-o',.'

.

trocinada por esre jornal. as seguintes: 30.) Uma hilarianre Co-
joinville estará presente Lother So n n e n h o h I, média: hUm sonho de

com os seus famosos pe- Waldemiro Schmitz, Casa bebado". .

Se ainda não és eleitpr,
dalistas, dentre os quals Kopmann, Joldoreg e Sou. provídenoia imediata-

destacamos lzaltino Ma- za, Fabrica de Bolsee Esse espetáculo será mente -a obtenção do

chado, José Klingelfuss, Capri Ltda., . Vidraçaria parroclnedo por conceitua- teu novo título eleitoral,
comandados pelo grande Jaraguá, BIosfeld & Cta., das firmas locais, pennt- cuja posse te assegura

esportista joinvillense que Edwin Grossglags. Bar lindo, a Cia. Teatral Agua o desempenho do sa

é o técnico do' "Imperial" Catarinense, A'ry C. Fruet, Verde, oferecer êsse es- grado direito ao voto

sr. Ewaldo Klein. Hans Beyer, Egon Sasse petéculo aos Operérlos como cidadão livre e

Por' sua vez o valoroso Iaragué Fabril Lida., So: de Jaraguá com ingresso eonseencíoso dó Brasil!

Palmeiras ter-se-é presen- ciedade Gráfica Avenida, inteiramente gratuito.
J

'

Ite com a sua equípe, com- Outelarla Iaragué Ltda., _.!.., _

posta dos "pedais" Ana- Trícotegem G a r i b ii I d j., _••••••_•••(_•••_•••••_zario Borcas, Alex Tei- Marquardt .& Cía., Mar
lhacker, Egon Teilhacker cano & Cia.. Guilherme Ie Carlos Scholz. Lernen- Mueller (Bar Silveira) -

remos a eusencte do fa- Indústrias R�nidas Iara
moso pedellsta R�inaldo guá S/A., Casa Dante,
Degelmann. Casa Real, Jorge Milke,
De nossa cidade vai se Ono Hindelmeyer, Rolan

apresentar o cenhecído do Dornbusch, Emprêsa de
"pedal" Domingos Cq_r- Transportes Frenzel SIA.,
reia à frente de uma boa Posto Wolf Ltda., Alexan
�qUtpe que "representará dreo 'Haake, �&-::C.;g,.
Jaraguá do Sul. 'LIda., Bebidas -Mex Wil-
-Nesre registo "Correio helm S/A., Seme Mattar

,
-

.

NOTAVEL apoio do comércio e

indústria de Jaraguá do, Sul
Joinville representada na

sensacional córrida
.

ocorrido as 6 horas do dia 2ã do corrente, com
a Idade de 66 anos.

Agradecemos por 'este meio aos parentes,
vizinhos e amigos. pela assistência e, conforto
prestados. ,

Agradecemos ainda a todos que enviaram
f1ôres e corôas e acompanharam o estimado
ente falecido até ao seu derradeiro abrigo.

o A todos a nossa eterna gratidão.
\

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1958.

A Familia Enlutada

t P'����:':������I-.
camos a todos amigos e conhecidos, o ines
perado passamento de nosso querido espôso,
pai, sôgro e avô

'-

I IIlU@í[JE = tIA@í[J!E
,

.

Por falar e\n placa, em que escfe-ye-
�j

mos na última vez; inaugurou-se o serviço
da' nova marcação de ruas, iniciativa de
vereador que integra a bancada da UDN; -
Mas, ao em vez do emplacamento .ser dá- .

finitivo (placas de metal ou esmaltadas) fez
se a óleo mesmo. Lógico. Cadê tempo antes
das 'eleições. Demais, iniciativa da UDN a
ser cumprida assim, de supetão, isso não.
Primeiro vamos dizer que nós... e depois
que võs . .. tá?

A ponte Abdon Batista (existe uma
. exposição de ponte, sabiam? - e cá entre
nós - graças a benevolência da bancada
da UDN) está cheía de placas... placas de
velocidade .. o' de pêso máximo... de remé
dio para dôr de barriga ... para calos infla
mados . .. contra queda do cabelo "s. otras
cositàs más".' Não está na hora de colocar
uma placa aos eventuais suicidas proibindo
utilizá-la como ,trampolim? Obrigado "Batis
ta" . .. ao filho do Batista da Serraria, pelo
salvamento 'e à plataforma da Empresa
Frenzel, pelo transpurte. E no caso da ex-

_ posição das pontes, vamos repetir pri-
meiro nós... depois vós... tá? E a tela
,protetora, sai ou não sai?

Segunda-feira última "o eternõ candí
dato" rodeava a séde do PRP. - E o presi
dente municipal (do PRP) tá duro. \Também
pudera! Compromisso é compromisso. Afinal,
não se assina' compromisso assim. Tudo
tem seu prêço. Senão. na próxima vez ... !?

A última sessão da Câmará Municipal
foi bem, obrígado." O ímpossíveí acontece
em Jaraguá. O vereador Marcatto REQUE
REU O REINICIO DO CALÇAMENTO. Salve,'
salve! Reconhece-se públicamente que - o

calçamento da cidade, iniciado pelo aaudo-
80 prefeito dlj\ UDN Artur Müller, e tão vio
lentamente combatido na época, têm o seu

justo valôr e serviu, como nenhuma outra
,óbra. para o embelezamento da nossa urbe.
Resta saber. por onde começará e si vai ou
não haver concorrência pública. E o veres

dor Wolf, para demonstrar que nem sempre
a UDN é do centra, louvou a iniciativa do
edil pes8edista. Em compensação o veeea

dor Pssaualíní, xínzou.a .adminiatracão mu;

Íl1Cfpály;.�éPeõ1ii'l1�aêã6äf�com��
anarquia (pedia o pagamento de Cr$ 900,00

I do ex-sub-delegado Langer) e que se tomas
se providências sôbre a colocação do meio
fio em Corupá. Po),' sua vez, o vereador
BertoH levava ao conhecimento do plenário
o estado calamitoso em que se encontra
a Estrada do Ribeirão Cavalo à. CacUda.
Bem se vê que os vereadores não dormem
e querem' "apalpar" a "proficua" adminis
tração municipal. Um popular, ainda Uwal
demarófico", entre contrariado e decepciQ
nado, comentou ao outro: não sei o que há'
eom o homem... êle tem bôa cabeça;'mas
.0 que lhe fálta é o pensamento. o •

D. ARAQUE

CARAM·BA!

�================�.

PARA FE,RIDAS, j

E C Z E' MAS',
INFLAMAÇOES,
C O C E 'I R AS,
fRIEIRAS,

�E=S=PI::N:::H::i::.A==:S,=E::::T=C:::.o:!J �

Co lIRA CASPA.
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AnCeDES DO"
. COURO CABELUIfO.
T6NI(0 CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

I

Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CKAo WlEilJEl llN]]))J(J§1flRl!l .. ]oinviHe

economisa-ae tempo e dinheiro

(
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