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,

ßomencqem Póstuma a Arturmüller ViC8-GOY8rnador B8ribarlo Bõlsa -,

,
- o dia 30 de Abril

Os familiares de Artur que passados um ano 'l'erminando, disse do com honra, respeito e marcou a passagem
Müller, por ocasião da ainda choravam amorte Inabalävel propósito de carinho omarcante vulto da data natalícia do
passagem de 1°. aníver- chefe politico e do amigo. todos os seus amigos, de homem político de sr, Heriberto Hülse,
särío do seu falecimento, Com a voz embargada, sempre com o pensamen- nossa terra. vice-governador do
,m�ndar!Lm rezar. na M�- falou da J?ersonalidade to v�ltado para sua me- Os presentes, ainda por Es t a d o de ôenra
tríz, MIssa em Intenção de Artur Muller, da sua mõría, trabalh�rem com muito tempo estiveram Catarina. Homem pú-
�e sua alma, que se !ea- óbra, do seu amor �or o mesmo entusiasmo, pe- junto ao túmulo de'Artur' blíco dos mets des-
lIz�)U ás 7,30 de domingo Jaraguá e de sua VIda las causas do Povo Ja- Müller, em respeitoso e tacados, por diversas
último.

A •

toda voltada para o bem !agu�ense, com o mesm� comovente silêncio. vezes ocupou a go-
Logo apoz o têrmíno estar dos Povo desta Idealismo e desprendi- vernença do Estado,

da celebração, que con- terra, de seus amigos e I mento, pois só assim Entrelaçando suas .pa� onde com a c1arivi-
-, tou com a presença de familiares. estariam reverenciando lavras co� solu9.0s disse dêncía que lhe é pe-

grande numero dt;, paren- , ,�a. Amazllda Mull.er He- culiar, soube lmprt-
tes e amigos do saudoso nng, �m .agra�bQImento mir o seu dinamismo,
Artur Müller dirigiram-, estas sígnlãcatívas pala- dando mostras de
se para o Ce'mitério em vras "Pai, passado um sua invulgar cultura
seu túmulo. ano de (seu falecimento em favor da gente

. Velhos amigos oompa- neste �omento está ven- "berríga-verde".
receram incorporados ao do. aqui, .

os seus v.erd�.- "Correio do Povo"
Cemitério, levando con- deíros e smceros anngos . associa-se à data e
sigo uma b,elissim!1 corôa 'Pela símplícídade- com -.:... _, _.:", ,... envia ao exmo. snr.

d� flore� naturaís, que que se revestio a home- � vice-governador os
fOI deposítada com carID-

nagem póstuma, e pela '

�

T
�

,

seus votos 'congratu-ho e sauidade sobre o -expontaníeídade do ges- latórios.
t�mulo daque!e que em to, ficou patente de queVIda soube, aeuna de tudo Artur Müller não foi es-

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

ser amigo de seus amí- quecido por seus amigos --------------------....
go_!. e que jamais o será.

.

l'ez uso da palavrs o

sr. Eugênio Vitor Schmö
ekel em nome dos pre
sentes que em comoven
tes palavras, disse da
saudade e admiração de
todos quantos ali estavam,

'o problema da energia
'"elétrica em 'Goru�
o serviço de energia quantia não deixa de

elétrica em Corupá é representar uma soma

explorado por uma soeíe- relativamente sensível
dade particular, ou seja quando a emprêsa Voss Nil Pasta da Fazenda o
a Emprêsa Voss & Cia. & Cia. está empenhada Presidente da República
que vem servindo há Ion- em adquirir mais um assinou decreto criando,
ga data a população da- transformador para sanar na ôupertntendêncíe. da
quele próspero Dístríto. as atuais falhas nos seus Moeda e do Crédito (SU-
Em a última sessão da serviços públicos em MOC) a Comissão Coú

Câmara Municipal, 'o ve- ·beneficio da
_ população sultlva de- Política Bancá

reador sr. José Posqua- corupàense. ria (COPB) com a Iínallda
lini levou ao conheci- E' o caso do sr. Pre- de de opinar nos assuntos
'mento do Legislativo que feito Municipal olhar de bancérlos que lhe forem
a Prefe.itura Municipal, mais perto êsse proble- submetidos pelo diretor
através de sua Intendên- ma, mandando seja paga executivo da SUMOC. A
cia, não paga o seu dé- à emprêia V.pss & Cia. Comissão, segundo o de·
bito para com aquela o crédito que, vem espe- ereto presidencial, apresen
Emprêsa na importância rando de há mais de úm tará também à SUDerilJt�n
de Cr$ 40.000.00. Essa ano. dê[1cia da Moeda e do

e do Crédito sugestões
relativas à política bancá.
ria do país.
A CCPB é constituida

por onZ.e membros, entre
os quais, como seu presi
dente o diretor-executivo
da SUMOC. Os dez memo

bros restantes foram no·

meados pelo Presidente
da República dentre os
diretores dos estabeleci .o Verbinen roeu a corda
mentos bancários do país, Oscar Nagel roeu também
e o mandato dos mesmos Snr; Irineu Bornhausen Todo Mundo vai roendo'
que constituirá serviço re- No fim não sobra n1ngu�m!levante e gratuito, será de Joel de Paiva, Joel de Meu' amigo, ouviu voce:
três anos, podendo haver Paiva Cortez, 'Irineu Bor- Vai bem maIo p.a.p.
recondução. nhausen, José Adol" da
Pelo decreto assinado I Silva Gordo e Guilherme Sá Mcmgaia

(
pelo sr. Juscelino KubUs- Guinle. \

!- --= .... . ....:

Tocantemente, senti
mental, sincera e como

vente e homenagem á
memória do grande ho
mem público de Jaraguá
do Sul, Artur Müller.' \

Política Bancária
- , ';, "

. ..i; •
-" �

Jusce.lino nomeou Irlneu
Oriada a Comissão de Política Bancária -

Bornhausen entre os 14 bancários escolhidos
chek foram nomeedos ne

ra 08 cargos de membros
da CCPB os banqueiros
Vitor Bastías, Adolfo de
Oliveira .Franco, Gastão
Eduardo de Bueno Vidi
gal, Rui de Castro Maga
lhães, Olessare Mariani,

SR.' FIDELIS WOLF
'Transcorreu d'o

mingo último o na

taUcio do sr. Fidelis
Wolf. Não nos per
mitiu a sua modéstia
lhe noticiassemos o

seu natál que é não
• só caro aos seU8

familiais, mas tam
bém a todos quantos
se prezam usufruir
lhe a amizade.
Garater impoluto,

fibra de invulgar
trabalho, êsse gran
de Jaraguàense se

impos á e.stima de
tod'os quer na sua
atividade industrial
como politica. Ex- Além das tocantes ho· com brilhantismo, o sr.

poente da União menagens póstumas veri- Pidélis Wolf, Vice-Presi-
Democratica Nacional, S. S. soube evidenciar com ficadas domingo trânsalo dente da Câmara, enalte
'raro descortinio o seu' grande amôr á sua terra junto ao túmulo de ArtUr cendo a personalidade
natal.

'

Müller, a Câmara Munici- dêsse homem, suas obras
No Legislativo Municicpal. S.S. vem a vários paI, em sua última sessão. enraizadas em vários se

anos demonstrando 8s primordiais qualidades de lembrou a memória da tores da vida. públic.a do
sua inteligência aliad8.s a uma grande bondade de grande figura que em vida Município, no terreno es

cor�ção. . foi Artur Mül,ler, cujo no- portivo. na agro-pecuária,,

"CorreiO. do, Povo" vem; pois, embora tardia- me está inalienávelmente na política municipal, cu
mente, ferindo a grande modestia de seu chefe, ligado à Jaraguá do Sui. jos setores êle frutiticou
tributar·lh� as homenagens de que foi alvo quando O panegírico do flustre com o seu amor à terra
da passagem de seu natallcio. e saudoso falecido, fê-lo que êle soube prestigiar e

A Câmara ,homenageia a

FALECIMENTO
Paleceu inopinadamente na madrugada de

ôntem dia 3, em sua residência o prestante
,

cidadão Sr. Carlos Hafermann.
",.

,
De ,há longos, anos radicado em Jaraguá

onde sempre exerceu a nobilitante pro-
.üssêo de farmacêutico, sendo o fundador do
conceituado estabelecimento "Farmácia Central",
aí destribuiu á granel a quantos o procuravam
"a diyina obra de ameutsar as dores", sempre
desinteressado e humànitário, o que lhe valeu
morrer na maís honrada pobreza.

Homem de bem, na esfera social, exerceu
por dilatado espaço de tempo as elevadas
funções de juiz de Paz da Comarca de Iara
guá, ocupando por vezes com equilíbrio e bom
senso as funções de Juiz de Direito, na quali
dade de substtturo eventual do titular.

No plano político, foi Presidente e atual
mente 'ainda era o Presidente de Honra, do
Partido' Social Progressista nêste município.

Desaparece o ilustre extinto aos 64 anos

de idade. Bra Datural, de Brusque, filho de
tradicional família, sendo seus pais os saudo
sos Carlos e Maria Madalena Hafermann.

Deixa viuva a Exma- Snra. Dna. Erotides
Outra Hafermann e os seguintes filhos Drs.
Carlos Hafermann Neto e Norberto Hafermann,
Sr. Antonio Hafermann, senhoras Mary, Eulá
lia, Ma�ia Madalena e Terezinha; senhorita
Joanh:a Harermann.

,

A distinta famflia enlutada "Correio do
Povo" associando-se à sua intensa dor, for
mula as eX'pressões de suas ma,is profundas
condolências.

Ciaadã��Se ainda não és eleitor,
providencia imediata
mente a obtenção do
teu novo títuloeleitoral,
cuja posse te assegura
o desempenho do sa

grado direito ao voto
como cidadão livre e

conscencioso do Brasil!

Sextilba

memoria de Artur Müller
I

'
-

fomentar na senda sempre .história o nome de Artur
maior do progresso.

'

Müller também está ,.per-
Ao vereador, o sr. Pi· petuando pelos muiros

délis Wolf associaram-se, benefícios que prestou ao

com as mesmas, expres- progresso daquele Distrito.
sões de saudade, os, ve-

readores srs. Mario Nico- /' Desta manejra o Legis
lini, que requereu fôsse lativo Municipal soube
mandado celebrar Missa prestar essa sincera ho
em sufrágio ,da alma do menagem a quem, nos

ilustre falecido, e José úl,imos anos de sua vida,
Pasqualini em nome do dêle fez parte.como mem

povo de Corupá, em cuja bro dos mais' distintos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 4·5·1958

A muito que pretendia
tecer um' rápido comen

�rio, a respeito das ca- Esta�os no limiar de um novo ano \ letivo.
sas de diversões desta 'Vereinos, pois, nestes dias de março, as ruas da
cidade, não com o intúito cidade se povoarem de milhares de jovens, me

DIA 7: - Dia 17 de abril Ro- de orítíea-Ias e sim dese- ninas e rapazes, sobraçando livros e compêndios,
_ A garotinha Tere- perto Santos" filho d.e joso que com esta mo- dirigindo-se com a alacridade tão própria e ínse

rezinha Iracema, filha A.g�nor Santos e de SI- desta observação, íníun- . parável do da juventude, às casas de ensino, onde,
)

do sr. Francisco Morbis, b!I18 Haas Santos; nesta da no.espírtto dos pro- se Deus quízer, irão receber os ensinamentos
ld R' M Ih cidade, \ prletâríos dos cines algo fundamentals e adequados à formação geral eresr ente em 10 � a.

_ Dia 19 de abril Va- a elevar mais e maís o especializada, de acôrdo com as inclinações e as
- O sr. Otto F. Baum-

lé' B t k Illh d d d d d
'

le residente nesta cí- rIo,uze, 1. o o sr. conceito de seus estabe- capaci a es e ca .a um.
,

d�de. Harry Butzke e de Inga lecimentos e com isso A famíliarização com os professores e com

_ O sr. Avelino Kars- Glasenapp Butzke, em dar 'a Jaraguá do Sul o o novo ambíente é processo que dura poucos
ten residente nesta oí- Jaraguá�Esquerdo. . que merece: um, bom dlas. Depois vem a rofina que a rigidez dos pro-

,
- DIa t 9 de abrIl cinema. gramas e a comodidade da grande maioria dosdade.

Valdir Lux, filho de José ,Inegavelmente, nossa mestres imprimem ao aluno.
DIA 8: Lux e de Herta Meier cidade já deveria possuir Sabem que a infância é por- índole avêssa
- O sr. Osmar Schmitt, Lux, em Estrada Itapocú- uma casa de diversão à à rotina? Já observaram que as crianças gostam

residente em Rio do Sul. Hansa. altura das demais cidades de variação e movimento, de novidades, de sen-
- A sra. Elza Bruch. -- Dia .19 de abril 'catarínenee. Muito embo- sações? B notaram que 'a mocldade, a das escolas

-
- A garotinha Zélia Silvio Ponticelli, filho do , exísta dois cines, os mes-,

médias e superíores, t é, c n i c a s e profissio-
Maria Moser. sr. Querino Ponticelli e mos não correspondem nais sempre preferiu e ainda prefere pautar seus

- A ga!otinha Mi_!'iam '_ O sr. Rodolfo Mayer. d.e Tereza Weinfurter as expectativas do publí- atos e talhar seus caminhos segundo seus .pró-Hafemann, filha do sr.
_ A menina Marlene Pontíoellí, em Alto-Jara- co amante da sétima

'

prlos impulsos e interêsses? ,Henrique Hafemann, re- Roters. guá. arte. O Cine Buhr, con- Assim é a infâme; assim é a Iuvemude; assimsidente nesta cidade.
- O sr. Erich Ehlert, Dia. 19 "de abril gnominado "o cinema da é a mocidade. Assim mesmo.

fI'lha Ad:rts�. I�:il��ar�� representante da Marmo- Silvestre Lourenzetti, fi- cidade" já poderia pos- 'Vão, agora, os adultos - por comodidade
raria Haas de .Blumenau, lho de Albano Louren- suir uma tela panorami- e por desinrerêsse - falar em "juventudes coca

Trapp, residente nesta residente nesta cidade. zetti e de Maria da Oos- ca, da mesma forma o cela", em "mocidade transviada" e outros epítetoscidade.
_ O sr. Bruno Fiedler, ta Lourenzetti, em Ita- Cine Ideal poderia seguir maís com que estigmatizam, tnclustve, aos seus

_ O sr. José Mene- residente em Três Rios pocuzinho. o mesma exemplo-ê assim próprios filhos. Não raras vezes, por' insistênciagotto, residente em Es- do Norte. _ Dia 20 de abril daria ao público aprecí- e repetição, cria-se o complexo de um labéu in
trada N�va� . .

_ A sra. Adélia Harbs, Iracema Strelow,' filha ador do cinema a satís- temente na mente dos velhos, que se sentem cada
.- O g�rotlDho WIllD:ar esposa do sr, Rodolfo do sr. Rolando Strelow fação por assistir uma vez mais distanciados das gerações que precederam.VIctor,. tílho d� sr: VIC- Harbs, residente em Es- e de Erna Köpp Strelow, sessão cinematografica Profundos abismos separam, então, os jovens,tor VI�rgutz, resídente trada Itapocú. em Rio Cerro. confortàvelmente. Quan- 'dos adultos, os moços, dos velhos. E êssee abls-

nesta oídade.
DIA' 9

'

- Dia 21. de abril do falamos em Tela Pa- mos (Deus nos acuda I) tedem a se alargarem de
- sr. HeinzMarquardt,: Luiz Carlos Hillescheim, noramica, não pretende- geração em geração! ...industrial, residente, em - A sra. Máriana Mu- EI B k- filho da sra, a orc mos- menosprezar as ,I Enquanro os velhos preferem parar à visteEstrada Jaraguá. rara, digna esposa do sr. Hill h' Ríb

- 1'1 L...
1 esc eun, em 1 errao atuais existentes nos de qualquer obstáculo, 0'0 resolvem repousar sõ-

DIA 6: telbee:atoN!��a��!a��.den- Molha. referidos cinemas, e sim bre os lucros de suas lutas e conquiste- ii moct-
- Dia 24 de abril Jo- fazer com que os pro- dade não fern íempo de olhar para trás, porque,,- sra. Hulda Mayer, - A sra. A!lélia Enke

nas Lionél S.eiffert, !ilho porcionem a Jaraguá �o depoiS das suas_últimas guerras mundiais, depoisesposa do sr. Alfredo Karsten, reSIdente em do sr. L�)UrIDor Selffert SU,1 e a sua populaçao de conquistas da técnica moderna do século XX,Mayer, residente nesta Estrada No'!a. e .de Allda ....Ll!'ndmann o. orgulho d.e ver Seus é preciso acertar o passo com a marcha do pro-,cidade.' - O sr. Vigando.Sta��s. S ff t st 'c dade d 1 d 'I_ 'A garota ,Is'olde Wa- _' O. sr. Gregório Mul- el er '. ne ai. .

mnem.
as eqUIpara os fiOS gresso "ara acompanhar a cau�al �impetu08a os

O á
- _DIa 24 de a:tml maior.es centros de Santa tempos, sob pena de perecer nö voragem da re-ckerhage, filha do sr. ler, reSidente em orup. AdalzIta Kanzler, fIlha eatarIDa. Não quero en. 'taguarda retardatária.Adolfo Wackerhage, re-, DIA 10: de Arno Kan-zler e de tretanto com isso, Vlzar É pois indiscutível o divórcio entre velhossidente em Rio Cerr? _ O sr Jorge Mattar Maria Leitholdt Kanzler, o lucro monetário que e moç�s.

'

- O sr.' GeroDlmo b á'
.

"d t
'
em Estrada' Nova. os mesmos terão com tal. Rest'" saber, entretanto, quem f,oi o causadorTrentl'nJ' resl'dente em anc

..
rIO, reSI en e em

D' 47 d b'l Al ' ...
, C t b

_ la � e a ri - modificação, o q�e pra- dessa dolorosa separação, Quem, senão nós osEstrada Itap9cú. uril a.
zira Volkmann, filha de tendo e desejo é que esta velhos. Ou melhor, os pais e os professores? ..

- sr. Nelson Stinghen, Rudolfo Volkmann (fale- terra. progrida dia a dia Mão no peito, e confessemos que fomo� nósfuncionário IAPI, 'em Nascimentos �ddo) e de Cilly Rowe- para ostentar garbosa- os que lançamos o m1:lndo na guerra: nós, osPonta Grossa. ,der Volkmann, em Jara- mente a posição que me- velhos, é que estabelecemos fronteiras entre a

SR. ERVINO LIERMANN Dia 8 de abril Ade· 'guá-Alt(_). r�ce no cena�io progres- democraciö e a ditadura; nós, os pais e os pro-,
mar Rogério da Silva, SIVO do BraSIl. fessores, eósinamos aos nossos filhos que aque-

O Carnet Social regis- filho àe Ademar Meni- Casamentos
A. C. les povos são bárbaros e êstes civilizados; nós,

tra com prazer para o quini e de Narmina Pe- 05 políticos e mentores, da opinião pública é que
dia 6 do corrente o ani- reira da Silva Meniquini, Atenção, Eleitores I I semeamos a confusão, envenenamos a mentalidade
versário do ilustre e nesta cidade.

- Arthur M-eyer com
das crianças de então; nós, nós mesmos lhes

particular amigo' sr., Er· - Dia 14 de abril Ivo a senhorita. Renita Ruy- A' fim de evitar acúmulo ensinamos a pilhar, roubar, matar matar; nós que
vino Liermann, residente Kochella, filho de Mar- sam, nesta cidade. de serviço d, enlrega, são chacinamos populações jndefesas, incendiamos
em oloinville. Ao ·sr. tin Kochella e de Ceci·

- Heinz Volkmann I convidados todos os eleitores,' cidades abertas, bombardeamos centros culturais;
Liermann as felicitaçoes lia Jünkes, em Ilha da com a senhorita Hilde- possuidores 'e recibo até n. nós, que para' easinar ao mundo �omo se pratica,
dêste jo�nal. Figueira. gardt Budendorff, nesta, 6 DOO, para retirarem, com justiça, erguemos fôrças nos praças públicascidade. 'urgência, seus novos litulos tran�formando os tribunais em patibulos p�ra

- Egon Marquardt com eleitorais no Forum da Comarca. escárneo .de todos os principios de humanidade;

L-
, a senhorita Use Butzke, nós que ainda hoje estamos empenhados numa

REPART IR
'

nesta cidade.
'

compefição desenfreada e alucinante, querendo'

- Erich Prust com a
cada um dos competidores ser o primeiro e o'

/

senhorita Gertrude Bol·
mais e.ficás na invenção da engenhos que destr:.uam

,
Const81u:io ='='=V=i=s;=J==!! dan sta cl'dade

,

u n, e
" mais em menos tempo t .••

Nós, e só nós somos os culpados, os res·

ponsáveis. Se há gente "coca-cola", se há gente
transviada, somos nós -a quem cabe o estigma
de �stultos 'desorientado sem 'runio e sem mira
na vida. _

Os. adolecentes são como as frutas que
devem amadure.cer na própria árvore. Separados
antes do tempo, suprime-se-Ihes a seiva de que
necessitam para o seu desenvolvimento - aze

dam e murcham, tornando·se intragàveis.
De fato, nós lançamos de nós os rebentos

da nossa própria essência,' nossas filhas e nossos

filhos, deixando-os entregues a si mesmos, para
cuidarmos melhor e mais de::spreocupadamente dos
nossos inlerêsses egoísticos. .

Para onde irá, pois, a juventude? - Irá
para onde nós formos. Não há dois caminhos.
Porque um abismo invoca outro abismo t

,

ADOLFO SOBT_HE

I' _

CINEMA

Aniversários

FAZEM ANOS HOJE:
- A sra. Ruth Ribei

ro, esposa do sr. Caeta
no Ribeiro, residenfe em

Ilha da Figueira.
- A sra, Alda Soares.
- A srta. Cristina Zan

ghelini, filha do sr. Al
bino Zanghelini, residen
te em Nereu Ramos.

FAZEM ANOS
AMANHÃ:

)

Enlace ClERIAY - FREIBERGERUm homem alcançou - Ao repatir as coisas,
o maior poder' da sua acreditei tornarvos iguais Realizou-se em datapatria e, pesaroso com e felizes. Não fiz mais, de ontem o feliz enlaceas misérias e desigual- entretanto, do que per- matrimonial do Snr. LUIZdades que via em torno, turbar as leis da vida, ADOLFO CZERNAY, firesolveu resumir sua que dão compensação a

lho do casal Erwino efelicidade a seus súditos. cadaesfôrço, querepelem Myriam Czernay, resi-Meditou no que devia' o indolente e que, com a
dentes em Rolândia nofazer, e ordenou à popu-, dor, limam as asperezas; Estado do Paraná, comlação que lhe fi�esse que restabelecem sem-

EIentrega de suas terras pre a justiça através de ,a senhorita HELGA FR -

de seus animais, de seu aparentes contradições... BERGER, filha do casal
dinheiro - de todos os Encontro-me novamen- Henrique Nicola:r e Eli

bens - e tudo repartiu te entre pobres e ricos, zabeth Freiberger, do

equitativamente. ' entre escravos e senho- com,�rcio local.

Acreditando achar-se res, entre TRAIDORES, e Luiz Adolfo Czernay,
cumprida sua missão ab. leais, entre- preguisosoB jovem industrial em .Ro·
dicou e ausentou-se de e trabalhadores, entre lândia, por' muito tempo

-

sua pátria. ignorantes e engenhosos, foi em nossa cidade o

Decorreram os tempos e 'entre, exploradores e Gerente do Depósito dos
e grandes mudanças ope- explorados ..

'

Produtos da Cia. Antar
'faram-se em sua terra, E, como se orasse, tica Paulista. Dotado de
Voltaram as mesmas des- juntou as mãos e ex- um belo carater' traba
medias desigualdades e clamou: '

' Ihador e estimado por
aflições e, de continuo, - Os verdadeiros bens SAUS amigos, a-qui tem
faziam-se ardentes preces não podem ser repartidos. um vastissimo circulo de Povo, apresenta, seus

pelo regresso do' impe- Ninguém mudará' vosso amizades. mais calorosos cumpri
rador. Mas, d_êle, ninguem destino além de vós Helga Freiberger, pren- mentos, desejando f�li
tinha noticia. 'mesmos mesmos. Por dada senhorita de nossa cidades na nova Vida
Certo dia, po�ém,' en- vosso esforço, conquistai sociedade, pelos seusl encetada.

trou na, cidade um pobre o saber e. a virtudes. Se· dotes e virtudes, é esti- Cumprimentamos tam
velho muito encurvado reis" então, iguais e, to- mada por todos quantos bem..-ós dignissiIIios pais
e, ante a ansiosa multi� dos, tereis a ventura que �rivam de sua amizade. dos ·noivos e suas res-
dão assim falou: é possivel neste mundo.

I

Aos noivos, Correio do pectivas famiUas.

ALIVIA AS
CÓLICAS

, UTERINAS
Combate as

'rregulartda-'
,

es das fun-
_ _ _, ções périódi,

- '- '�-:-:-- cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções,
.

'

Ivó,' 'Mãe� Filha.' �
, Todas'· devem', usar _'0;':-,
. 'cl FlUIO-$EDITlNA�!·�'

2

Quo Vadis Juventude?

("Plnerlma", nO. 70, de Ibril 1958)

'Dr. Francisco Antonio Piccione
"

M�D][Ce
Cirurgia Geral d� adultos e criança_!! Clí

nica Geral _ Partos _ Operaçoes _
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especial/saa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FEJ;tROVIARIOS
(Clara 'Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
COB.upA _' SANrA. CA.�ÁH.IN.A
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Coroado de êxito o monu-Í Petróleo lffirasillenro §/}i" = retrolblrás I
- Entrega de Obrigações ao Portador ' II'mental festival patrocinado A Agência do BANCO INDÚSTRIA E COM�RCIO DE 1.'1'I SANTA CATARINA S/A., desta praça, está autorizada pelo "Petro-

pela 'Soe Esp
-

joão Pessôa ..!II bräs" a fazer a entrega .aos contribuintes 'do exercício ne 1955 das II

• ., respectivas "Obrigações ao Portador", emitidas por aquela Oompa- II'

"

. II, nhia, bem como efetuar o pagamento dos dividendos referentes aos

IIBrilhantemente elabora- cidade e do Seleto, de senciavam e colaboravam IiI! 4 semestres vencidos. I ../

do por seus diretores, â Guaramirim. Encontro para o êxito, do festival. Os interessados deverão procurar a agência local do "Inca", II

S. E. João Pessôa brin .. esse que podemos desta- Ao trilar o aplro Iínel. o II munidas das respectivas "Guias de Recolhimento' do exereíolo de 111dou aos desportistas lo car como o melhor embale marcador acusava a vitória" 1955. O prazo de entrega téfmina, a 14 de junho de 1958. N. 635 - IT I,
'cais e lolnvtlefises com da parle da manhã. Par- do clube azurra por 3 a 2. ,:::::::::::=.:.__ ::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;':::(f::
um grandioso festival tida movimentadissima, PRINCIP,AL

'

esportivo, onde reuniu com jbgadas de vulto,
num abraço de esportívt- proporcionando aos des- Como partida de honra
dade as não menos céte- portisfas com um espetá- tivemos o sensacional
gorizadas equipes do cuia de gala. A' vitória encontro entre Gloria F. C.
Estrela, càmpeão da L.J.D. sorriu para os pupilos de Iolnvllle frente a equlpe
de 195'7, Agua Verde, comandados por Baloqul- titular da S. E. João
Iplranga, Seleto, Conti- nho por 2 a 1. lndepen- Pessôa. Após 90 minutos

-

neural, Independente, C. A. dente e Continental tarn- de intensa luta, a vitória
'

Operário - campeão cata- bém deram boa apresen- sorria para o clube pa
rinense de 66, C. A. Bee- fação, seíndo vencedora trocinador do festival.
pendi e .Glorla F. C., a equlpe do ludependeute. Dois tentos a zero acusa.
clube esse que teve a Finalizando a parte va o placard. Tentos
honra de disputar com a esportiva matinal defron- esses conquistados brí
equípe patrocinadora do taram-se a equípe do Ihantemente pelos aventes
festival. Já pelas primeiras Estrela, campeã de,57 e Celio e Marreco.
horas da menhã du seja do Agua Verde, vice- .Fechando com chave I N.907
as 8 'horas, grande massa campeã. O embate terml- de ouro o grandioso,
de d���s�s � I�� nouoomumem��ena ��v�, a � E. Jok�--------------------------------�
moveram para o gramado decisão por penalidade Pessôa brindou as dele-
da S. E" João Pessôa o Agua Verde saiu vlto- gações dos clubes que A dO'afim de presenciarem os rloso, prestaram sua colaboração Z e uro
embates programados. A

PRELIMINAR num abraço fraternal de B l- h Cl bcooperação . de todos os esportividade, como tarn- O Ie e u e Nós, abaixo-assinados, sócios da firma Cerea-

de�portistas m�ito c�>Dtri-1 Anteclpendo-se da par- bém aos desportlares que A 3 do corrente o Az lista PIWEDO LIMITADA, em face de comentários

�UIU para o m�lOr brJlha�- tida principal, defrontaram- não poupando esforços de Ouro Boliche Clube, de difamação que correm pelo Municipio com re

tlsm? do tesrlvel. O dl-: se as equipes principais contribuiram com sua
grupo filiado ao C. A. lação ao nosso sócio gerente sr. Rolando Dornbusch,

nernrsmo com
_

que �e do C. A. ßeependt e do m?dest� parcela p�r� o Baependi completou os
a bem da verdade e para os devidos fins, decla

lançou a luta loäo Lu.clo C. A. Operária, campeão brilhantismo da festlvlda-
seus 10 anos de exísten- r.amos que o referido senher apen�s não integra

da Costa e demals dlre- catarlnense de 56. Embate de. com um monurnentel cia. É que a 3 de Maio h.zou o total de su� Quot� de Oapítal, q�e poste
t�res da querlda agremia- este que agradou a nume- ball� sob os acordes do de 1948 um punhado de ríormente parte fOI assumída pelos demals SaCIaS,
çao fez com que todos rosa assistência que pre- conjunto Copacabana. .esportístas entusiastas portant« o .sr. Rola!ldo Dornbusch é mere�edar de
���d�omre�t��:ramsa��s;� ---.,.._----'--------- resolvia fundar um Clube n?ssa. InteIr!l conftança pela sua honestI�ade e

tmensamenre satisfeitos G·alerl·,a dos Campe'ões que tivesse por Iínalída-
dínamísmo ímpreseendíveís a,J?-0ssa o�gaDlzação.

por terem sido homena- dbe congregar ,el�mentos
Jaraguá do Sul, 29 dwal��rplco1t 19D8

gélidos com um. dia de BORDACHINHA
. -

't
em Inteneíona os e, Guilherme PicoU

gala.
� posiçao essa que muno através de bolão, 'prom?- P8ulo DornhusohEIElmento de gl' an d e

me agrada. ,
'

ver uma convivênota .

•
..

OS JOGOS destaque no ataque no
P __: Já foi alguma vez harmoniosa entre seus RellD8 I. oell_omstloa

Dando inicio a parte clube estrelinha, Borra- oampeão? companheil'os" Adolfo Dornbusch

esportiva matinal, defron- ohínha vem cumprindo R - Muito embora' Inwald Weeoe
taram.se as equipes da boa perfomance em sua

tivéssemos uma, atuação De fáto, tal intento foi, .

Mariano IiI�owskl
S. E. João Pessôa (extra) vida futebolística. Embora destacada no campeonato conseguido. nesta primei. ,Rec,�>nh�ço �erdadelra� a.s fIrmas supras de

e a do Operária de Ita- não fosse um dos melho- passado, não fomos além ra década e para come- Wal!er ,Plcob, G�Ilh�rme PI,cob, Paulo Dornbusch,

pocuzinho. Embate bem res avanteE! do Estrela de vice-campeão da L.J.D. morar o agradável acon- RegIna N. Del�aglUs��na, Ad�lfo Dorn�usch, Inwald
movimemado e cujo 'reóo I contra o, João Pessôa, P _ O que você diz tecimento, o grupo resal. Weege � MarIano Vhtkowskl. O refe!,Ido é v�rdade ,

sultado favoreceu ao extra partida essa que decidilJ sôbre a conquista do veu excursionar com as
e dou fé. Jaraguá do Sul, 30 de abrIl de 19u8. Em

do João Pessôa. Com para o cl�be de Nereu campeonato de 57? respectivas esposas a
testo. HAS Escrevente Juramento.

essa vitória o João Pessôa Ramos o titulo de cam- \ capital do Estado, no dia (W· 639)

ficou com uma bonita peão, Borrachinha con- R - A niinha opipião 1 a. ,do corrente para re- ==========================

taça. Dando seguimento a tribuiu muito para a é que tanto o Estrela tornar em data de hoje.
parte esportiva os aspi- vitória alcançada. Entre- como os demais concor-I .

rantes do
_ João Pessôa vistado por nosso repor- rentes estavam à a"ltura A_o enseJo}esse .acon-

deram combale a equipe ter, o esforçado player de conquista'r o título de teclI��nto, Correio do

do Garibaldi. Partida essa não se fez de rogado e campeão; porém quiz a
Povo , .q':le. s�mpra en..

bem disputada,' chegando gentilmente respondeu as just-iça que o Utulo vies'se dossou �DlClatI�as d� tal

ao final com um placard nossas paNcas perguntas. parar nas mãos do Estrela, porte nao podIa deixar

assinalaiJ'Clo 4 a 2 favorá- . P - Inicialmente gos- pois foi mais quadro 'do de con�ratular->se com

, vel ao Garibaldi. Por esse taríamos de saber qual qua seus adversários. com todos os comp<!neJ?--
triunfo o Gliribaldi foi o seu nome ve�dadeiro.? �onquis!o� o Estrela o ��s AdzO d�Õ:�O : ::s:�:1brindado com uma linda R.- Recebi na pia. tItulo maXImo como ta'm-' . . .

taça. O 30. jogo desenro. batismal o nome de Sta - bém. poderia ter conquis- atual preSIdente HeIJ?-rlch
lado foi, entre os, esqua- nislau Felip,e. Porém no tado o referido troféu o

GeUert Jor. �s. maIOres

drões do Ipiranga, desta futeból meus companhei- Agua Vertie ou mesmo
venturas e felICIdades.

ras ou mesmo a torcida João Pessôa ou Ipiranga. ,o;===========;;
dêste querido clube' que Porém soubemos manter
é o Estrela, tratam me o padrão de, jogo' supe
por Stachio ou Borra- rior desde a primeira
chinha como sou mais partida e chegamos ao

conhecido. final s�tisfeito por levar
P - Em que dia, mês para nossa querida terra

Dia 26 de Maio - Es- e ano nasceu � o ambioionado título de
pirita Santo - O Clube R - A primeira vez campeão. ,

Atlético Bdependi recep- que abri oes olhos nesse • P -:- Qual} foi a maior
cionará o rei do tiro, sr. mundo cheio de malda'desl emoção em sua carreira
Heinrich Geffert Junior. é ilusões (não se trata futebolística?
Na mesma data, em meio do samba "Saudadetl da R - Foi contra o Agua
de muitos e variados fes· Baia") foi no dia 29 da Verde nêsse campeonato.
tejos será disputado o Setembro de 1929. Fiz a melhor partida em

novo rei que passará a P - Quando começou toda - minha vida, muito
exercer o JHulo para o ano a jogar futeból � embora tivéssemos divi�
de 1968. Grande.é o en- R - Como tod,o garoto dido as honras•.
tu'siasmo da parte dos ati- vivia na rira jogando

����r��en��:OSn: vce��:: ������� P���:r' oa f��nb�� , -Hft ·O�TwE·_""""'L�C-'-E"-"'N'"wT-R-·-A
...........

L--� (-1:'".'::::':•.:::.� .'::::=-I-.:::�""=:���::�.·::;;-;;:;:�;lmoração uma tradição que deu-ee quando eu tInha
,

� II - " ..,�. I!i II
�: ��c;:fr?��i�ee�:o�i�� !�t:�o�n�:i�e�d� �uqa��� Atenção Viajsntes III

'
� � II, � JARAGUÁ DO SUL - , II

do veterano Clube. Os d
.

d E 'I li
e asplrante� o. strela, Chegando, a Jaraguá do Sul hospede-se!1 Medicamentos e Perfumarias, II

departamentos de ginásti- clube que at� hOle defe�- no remodelado e moderno Hotel Central. 11- Honesti'dade II
ca e voleiból e todos os do. Da eqUipe. de

aSPI-!
LUXO _ CONFon'rO _ pnEÇOS BAIXOS

ii Simbolo de
e Presteza i!

grupos de bolão empres- rantes pas s e I para a
K K 'I Confiança .1

farão o seu concurso pa- equipe titular, onde em- ,B .& R - RE §T .& UB A. N T E i!
,

A que melhor lhe atende II
ra o maior brilho da festa presto o !Deu concurso (N. 867) Prot'rietário: ARTUR RISTOW ..

ii /

e pelos me,nores preços ii
de Tiro de Rei.

.

de ,ponteIro esquerda, _� __;:,_�____ �:::===--=::::::===:====::::::==�::::::=::b

1/

A Diretoria da Comunidade, Evangélica de Rio da Luz I,
avisa aos ínteressados que prooederä uma reorganização nocemítérlo
da mesma, devendo os familiares dos mortos antigos, reedificarem os

túmulos caídos, pondo-os em alinhamento.
,

Se os mesmos não reedificarem os túmulos arruinados até
fim de Outubro do corrente ano, a Diretoria ordenará a demolição
dos mesmos.

.

A mesma Diretoria proíbe o levantamento de um novo

túmulo, sem a prévia licença do Presidente.

AVISO

(ass.) ALBERTO MEIER
Presidente

Espírito Sái1to,
data de festa para
o Clube A. Baependi

I.

,

I

•

Proibição
Willy Gessner

proibe terminante
mente a caça e inva
são de seu terreno,
não se responsabili
zando pelas conse

quências que possam
ocorrer.

G a r i b d I d i, 2 de
maio de 1968,

, (Ass) Iilly Gessner
N.642

Declaração,

Soc:iedade Atiradores Progresso
Assembléia Geral Ordinária

Ficaro convidadós pelá presente os Se
Ilhares sócios desta Sociedade, para a Assem
bléia Geral Ordinária a realizar-se no dia, 18
de Maio às 9 horas da manhã no Salão
'''Doering'', afim de deliberarem sôbre a se- -

guinte ordem do dia:
'

1°. - Prestação de Contas.
2°. - Eleição da nova Diretoria.
3°. - Assunlos de interess� social.

Jaraguá do Sul, 29 de Abril de 1968.

Max Hoepfner .
Lour/nor Se/fiert IIPresidente

_ (N., 63'1 - TI) 1°. Secre'?i'io
-

I
-� - - - - - - - - -

-,�
Dr. Mutillo Barreto de Azevedo : �I

I
ADVOOADO •

I

,

Escritório no prédiO (A Comercial' LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá �o Sul
•

I
•

I

- - - ,-
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Sensacional a Prova
t:

.

Cielíslica I. de Maio'e elDpolqanle
ANAZÁRIO BORKAS -

- Uníão-Palmeíras de Joinville o vencedor DOMINGOS ·CORRÊIA
Baependi o gigante da prova - União-Palmeiras e C. A. Baependi, os veneedores

:

por equipe.
Com a participação de Silva, Hercilio Humm e Corredor de fihra e A perseguição de Por-

27 dos 29 atlétas Insort- João Andrade "dando grandes méritos, espor- tuguês ao 1°. pelotão, foi
tos representando os se- tudo" para ·alcançarem tista consumado, foi sem verdadeiramente eeasa

guintes Clubes - Soco o 1°. pelotão. dúvida alguma a maior oíonal, _ empolgante e

União- Palmeiras, E. O. O eonsagrado Portu- figura da prova. emocionante; pois em

Imperial e E. C. Estrela guês, vinha imprimindo A disputa pelos 3°. e cada voltá dada, êra me

de Joinville, Clube Atlé- a corrida em "train" pu- demais. - classificações, nos a distância que o

tico Baependi, Soco Des. chado. no que éra segui- pelos integrantes do pe- separava dos seus leais
portos Acarai e E. C. do pelos seus adversários lotão, foi também sensa- competidores.
Agua Verde' teve lugar, de pelotão, que em em- cíonal, pois chegaram Já na altura -da 24°.
'pelas rU8S centrais de polgantes "escatadas" nada menos de 5 atlétas volta apenas 35
Jaraguä, como já havia- vinham se revesando na em verdadeíro "bolo". metros separavam Do
mos noticiado, o transour- cabeça, do pelotão, sem Dos 27 atlétas que mingos Correia do 1°.
so da sensacional prova que no entretanto a dí- iniciaram a prova, 19 pelotão. ,

eíelístíca 1°. de Maio, Ierença passasse de al- concluíram-na, desenvol- Vibrou e muito á as

patrocinada pelo Correio' guns metros. vendo uma velocidade sistêncía, com a reação
do Povo, com a colabo- Em cada passagem dos média de 32 mil e 800 espetacular do Português
ração

.

do Comércio e corredores pela mêsa de metros horários.
_

e com seus retumbantes
Industríaís locais. controle, I) público pre - A Sociedade Üníão- aplausos, mais a1nda In-

ç
-

Desde os primeiros ins. sente vibrava com as Palmeiras, de Joinville, sentivou o brioso atléta 8a. e: 'X-POS I AO
tantes da prova, o grande alternativas da corrida, classificando seus atlétas do- Baependi. A A· 1 I d t· 1 dpúblicoqueseencontrava até então não definida. em 1°., 30:,4°.,70. e 80., Anazário Borkas.trans- gro - VICO anus ria a

pelas ruas do itinerário, Assim é que pela altura foi a vencedora por equí- pôs a méta final com Associação Rural de Jaraguá _

do Sul,
passou a viver momentos da 200, voIta Domingos pe da to. �� Ma�o.. maís de 100 metros so-

I d D "

de grande entusiasmo, Corrêia, brio�o defensor A Classífícação Iínal bre os componentes do pe a
. passagem O" ia do Col�oo

espectatíva e sensação. do Baependi, sofreu es-
foi a seguinte, até o t 9°. to. pelotão.

_

Em reunião realizada no dia 29 de abril, a
Dada a largada todos petacular queda, que da- lugar: AI cespectat�v.a érapge- diretoria da Associação Rural de -Iaregué do Sul,

os atletas passaram ein nificou sériamente sua 1.) - Anazário Borkas tra. A onslegUlrla o °lr- deliberou comemorar a 27 de Julho próximo a pes-
�

vertiginosa carreira pe- máquina, ficando por isto - União-Palmeiras. ugues a cançar o pe o-
segem do "Dia do Colono" com uma exposição

las r·uas do eíreuíto, em quasí uma.volta atraz dos 2.) - Domíngos Cor- tão de .vanguardá? .

I d I'

D C t agro avico a in ustria, oitava que se realiza no Mu-
disputa das prímeíras co- seus então companheiros rêia - Baependi. .

ommgos or�e�a, �- nlclpío e que atrai grande número de visitantes,
locações. de 1°. pelotão. 3.) - Geraldo Patsch - ria torças sulíelentés

pera, ao lado dos justos festejos em homenagem à
No primeiro pelotão, Muito embóra com sua União-Palmeiras. para hombrear-se com

classe rurícola, apreciar o desenvolvimento da nossa
que desde a segunda vol- bícícléta em estado las- 4.) - Izaltino Macha-' os graudes pedais que agro-pecuária. A Comissão Organizadora esté assim
ta passou a comandar a tímävel, conseguiu ehe- do - União-Palmeiras. estavam á sua frente?

constituída:' João Lúcio da Costa, Arnaldo Ono
corrida, destacavam-se gar ao pôsto de controle, 5.) - Afonso de Al- Tão logo, apontara!D Schulz, José Narloch, Mário Nicolini, Walter Nartel,
Anazário Borkas.Geraldo onde trocou, de máquina, meida - Baependí ,na altura da Delegscía Afvim Seidel, Alexandre Haacke, Alfredo Barrel,
Patsch, Izaltíno Machado, saindo em desabalada 6.) - André Nu�es da de Policia os� cor��d�re�: Lourenço Ersching, Lourenço Gressinger- e Eugênio
Carlos SchuItze, Domín- carreira em busca do Silveira - Baependi. I

um verdadeiro frlso� Vitor Schmöckel.
gos Oorrêía . o popular 10. pelofão. 7.) - Alex Theilacker - P,.BSS?U por toda a aSSlS-

P-ara as sub-comissões recaiu a escolha nos
Português, Afonso Almei- A equípe do Uníão-Pal- União-Palmeiras. tencla.·

'seguintes associados:
da, André Nunes da Silo meiras, composta por 8.) - Carlos SchuItz - Domíngos Co�reia, sen- RIO CERRO: Ricardo Wendorff, Erich Bor-
veira e

. Alex Theilaker, verdadeiros astros, inter- União-Palmeiras. secíonalmente lIderava a
chardt, Alvaro Piazera, Alfredo Bruch e Ewaldo

que pelo posto de h,onr8'1 estaduais e internacio-· 9.) Irineu J. da Silva· prova em seçundo lugar. Krüger.
davam todo seu esforço -nais, vinham fazendo a E. C. Estrela (Joinville). E com m!ils de 20 me,- RIO DA LUZ: Albrecht Gumz, Alfredo Krüger,
e técnicas. A primeira corrida ·'p.or equipe" "10.) - Aldo 'Piazera - tro� de dIferença, sob

GUilherme aIdenburg, Carlos ,Rahn JOI'..... e Walter
colocação, até a altura dando assim mostra de Baependi. delIr.a�tes . ap�ausos da

Steinke.
.

tia 15 volta, �foi dividida invejável forma técnica, 11.) - Hercilio Humm· multIdao, DomlOgos Cor·
GARIBAbDI: Wendelim Schmidt, Martim Héen,

entre, aqueles aflétas do e com a queda e atrazo E. C. Estrela.
.: reia cruzou a linha final, Eugênio Gascho, Rudi Francke, Albrecht Kluge e

do 1°. pelotão. do, Português. Anazário 12.) - J.oão Soares - E. em segundo lugar. ·Th St ID ]..
.

I "f' omaz enge.
Pouco atras, formara-se Borkas, em empolgante C. Agua Verde. e 11'10, pe a magm I�a JARAGUÂ' 84' José P. Scheuer e Haroldo

outro pelotão, onde se "escatada" desligou-se 13) - Calixto Montei- e surpreendente atuaçao I b
.

despontavam Aldo Pia- do pelotão, por mais de ro _. Imperial (Joinville). de Português. . s. ernlTerA·POCUZINHO' J
-

'

L" d .......

I G-
14 ) L· Mt'

. oao UCIO a ,"-,os.a, er
zera, Oscar Werner, WH- 100 metros e passou a .

- U1Z on euo -

. . . 'O 'h V '1' M
-

t' P I L '

Imperial
.

.

ClassIfICação por eqUl-
mano ase o,

..
ergl 10 oret, I, au o eone e

son Bastos, Irineu J. da liderar a prova isolada.
15)

.

J
-

Ad· d I pes
Honorato BortohOl.. .

--------------------_ Im··�rial.
oao n. ra a· 1�.) Sociedade União R�TORCII?A: Ota�iano Tissi, �I�erto_ MoreUi,

ia) _ O W Palmeiras - Joinville. Belarmmo GarCia, Valerlano ZdnghehOl, )oa� Gual-

B
.

d'
scar el'n�r -

20) C A Baependi .berlo Rocha, Alfredo Benkendorff, AntoDio Zimmer-
aepen 1.,' 30') E' C· I

. '1 mann, Alberto Bertoli e Celeste Alquini.
17.) - 'WIlson Bastos - .'. . . mperla· ILHA DA FIGUElnA' At' n'b' Ed.-

B d· JomvIlle K • n 0010"1 eno,. mun
aepen 1.. o· do Georg e Erwino Ehlert. .

18). - Jayme Nunes .

J
1 ·)'11 E. C. Estrela

ESTRADA ITAPOCÚ-HANSA: OUo Schneider,
Imperial omvi e.

AI' S h h B t Id' D
..

G 'Ih
19)

.

Orlando Ribei. 50.) E. C. Agua Verde. VI.�O c maue, �r o o oerlng, UI erme

ro _.I;arial A entrega dos premios Schuncl�e e Carlos M�ler.. .

, p.
e medalhas foi realiza-. CORUPÁ: AlVim SeIdel, .Franclsco Mees,

I
da na tard� do dia 10., Walter Unger e Franz B�n��r. ,

. ,

no Gramado do C.

A.,
GUARAMIRIM: Vlgano P.e. !'1athl�s Stein,

11==============;;;;;;;;;;;===== __"lh Baependi, entre o 10. 'e Arnoldo Byl�ardt, Conrado �esc_hlßskl e FrllZ Basch;\

20. tempo do jogo C. A. O PreSidente da,�sso':.laçao Rura.1 de taragua
Baependi, contra o Pais-' do Sul tem .a grata s�tlsfacao de cQnvldar t?�OS os,
sandu de Brusque., mem�ros acmra m�nclOnad�s para u�a .reumao pre-

O controle técnico da parallva, a se re,!hzar n� dia 16 de MaiO prÓXimo,
�"'�IiUoi""��" prova cic1istica 10, de as 9 hOfi;ls,. na sede SOCial:

Maio esteve á cargo 'da Antecipadamente agradece
.

......... ILiga Jaraguaense de Albano Kanzler - Presidenie

_WPl�W
Desportos. Partid� de Representação Popular
AGRADEQIMENTO,. CONVENQÃO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA
A direção do Correio

.

O Presidente do Diretório Municipal do Par

••!!I1!L do Povo, tendo em vista tido de Representação Popular, secção de Jaraguá
a colaboração que obte- do Sul, eon�oca na forma dos Estatutos, uma

;(ep,,·tina )/. S. ve da Prefel'tura Muni'CI' _ Con�ençã_o Municipal Extraordinária, a efetuar-se
Das ist kein Oruckfeh)er. -

. .

Rheuma ist tatsaechlich sO alt. Alle, I!ich zur Erlangung ela penha, que paI, Delegacia de Policit\, no dia 11 de Maio próximo vindouro, com lDÍ'eio
An Skelettfunden aús der Stei�- des neuer. 'geset7.lichen contem extrato Comércio e. Industrias ás 10 horas, na séde do Partido, á A�enidã Getulio
zeit wurde festgestellt, dass die Waehlerlitels eingetrage- I-(epáfico CM- locais já relacionados em Vargas n. 97, 1. andar, com a seguinte ordem do dia:

�e��:e�iess�:\���:I�:;��� nen Buergeninen und centrado, nor- nossa última edição, e -a) Escolha do candidato a Deputadõ Estadual;
wurden, wie wir. Aber wir haben Buerger, die sich in Be- mall�iz as mais as firmas, Textil b) Escolha dos candidatos a Vereador;
es beute. doch umgleich .leichter. sitz der Quittung bis no. funções do Cyrus Ltda., Casa _ Ary c) Deliberar sôbre di�ersas questões de inte- .'

rheumatische �ran�hetten zu 6000 bi finden, werden Fruet, Breitbaupt S/A. rasse partidário, que forem propostas pelo
bekaempfen - WIr besitzen

dringenst aufgefordert ih- Jlgado.
Industria e Coméréio, Diretório MuniCipal.

TOf:�al_Tàõletten wirken ren fertigen Waehlertitel ----- Empreza de -Transportes Jar-aguá do Sul, 30 de,Abril de 1958.
schmerzstillend und stellen Ar· auf dem hiesig{>n Forum ----------- Fr/en�el S/A. e ainda dos ROLAND �ORNBUSCH
beitsfa�higkeit und Wo�lbefi!1. abzuholen um eine Ue- senhores: Eugênio Vic- N. 640 PreSIdente
den WIeder her. TogaI Ist elD b b I

' Asthmaklinisch erprobtes und empfoh·1 er e a�lung der Heraus- . tor Schmoeckel, Semme

fB��-"'<!l���;::'lenes Mittel gegen Rheuma, gabe dieser neuen TireI Wir werden darauf euf· Mattar, Julio Zacarias
.

.

picht, Ischias,. Hexenschuss, in den letzten Tagen zu merkséJm gemach, dass Ramos, Otacilio Ramos, Dp. Rei.Doldo MUP81'a
Oelenk· und Oh.ooerschmerzen. vermeiden. Wie bekannt àie Tabletten Francisco Fischer, Ama-

II
.

f
T o g a I loest dIe Harnsaeure. .

Pfl' h
.

d
'

IIUeber 7800 Aerzte aus 46 Laen. I�t es �c t un gesetz- ,

"Eu.fl'O ,; d�u Mahfud, _Antonio ADVOGADO
dern bestaetigen die herworra. heh vorteilhaft den neuen Zimmermann, Joao Budal ..

gende schmerzstillende Wirkung Waeblertitel zu besitzen, der C. F. B08HRINGER da Silva, Turibio Elisio, � ==.
=====

,

von T?gal. Machen Sie no�h ohne- den, Je den sehr & SÖHNE, Mannhein, das Egon Silva, Ary Brich· } .

Escritório .ao lado ·da Prefaitur;�
:b��:!�e�o�:��UCh. Kaufen SIe grosse �chwierigkeiten im bekannte und altbewaehr- mann, Antonio Braga,L JARAGUÁ DO SUL �.In allen Apothektn und Oro- Handel, Im Kauf und Ver.. te Asthma-Mittel, wieder Gerhard Egg.ert, Romulo .

'

gerien erhaeltlic,b." kauf enstehen werden. überall erhaeltJich sind. Forronni, Samir Mattar, �����
.

Lauro Braga, João Ru- maís pessôas aqui não
dolf Filho, Udo Rietmann, enumeradas, por um na-.

'

Frederico Schiochet, Jo- turaí esquecimento e que
sé Campos, Jcão do Ama- de uma forma ou outra
ral, Ivo Anders, Alfredo muito colaboraram para
Lange, Bruno Leutpreoht, a grandiosidade da pro
José Fructuoso,' Heins va cíclístíca 1°. de Maio;
Mayer, Frederico Doster, agradece penhorada
Ozorío Sehreíner, Bruno mente.
Baratto, Horst .Felch, Lí- A todos pois, colabo
no Baratto, Wiegando radores desínteressados
Lessmann, Ervino Less- désta magnifica Prova
mann, Roberto Lessmann, Ciclistica, verdadeiros
110 Correia, Jorge Hers- deportístas, que contri
ching, Heins BIosfeld,

I
buiram para o seu pleno'

Leopoldo Henke, Osny exito, os agradecimentos
Müller e a todos as de- do Esporte Jaeaguaenae.

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

li. Apotheke "SobDiz"
JABAGUA DO SUL

Das .symbor der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten: zu den geringsten Preisen bedient.

I Advokat I
Schreibstube:, Av. Gehjlio Varga�, 67
(Gebaeude Hertel) - Jaraguá do Sul

DR. ' neHO ßRßHf ffRßßnDfS nno

RheUTa�;':� 5000 Waehlertitel

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Anrea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano rC'. Distrito da Comarca Ja
de mil novecentos e cincoenta e otro, pelas sete raguá do Sul, Estado de

horas, na Sala do Forum, Edifício da Prefeitura Santa Catarina, Brasil.
Munícípel de Jaraguá do Sul, reuniram-se os verea- faz saber que comparece-
dores senhores: João Lúcio da' Costa, Fidélis Wolf, ram no cartório exibindo os

Francisco Modrock, João José Bertoli, José Pesqua- documentos exigidos pela lei
I

lini, Mãrlo Nicolini, Erich Batista e Durval Marcatto. afim de se habilitarem para
Havendo número legal, o snr, Presidente declarou casar-se:

aberta a sessão, convidando o vereador sr. João Bdí I N 4 �74 d 28 4 58
José Bertoli para para preencher a vaga de 2. secre-

Ita ..u , e . Adalberto Carlos Frankowíak, f. de Oswaldo 1938

rérlo, por não ter comparecido o 'L secretário eíetí- Laudelino D'Amaceno e Adelino Felisbino, f. de Izidoro e' Joaquina 1935

vo, vereador sr, Augusto ôylvíó Prodoehl., Foi dado Peulíne Rosa PRISÃO DE VENTRE Adolfo Bruch, f. de Carlos e Frieda 1938

início aos rrebalhos com a leitura da ata anterior EI�,. brasileiro, solteiro, • Adolfo Strelow, f. de Germano Strelow 1908

que, posta em discussão, foi aprovada unanimemente, operano, domiciliado e ESIOMAGO. FíGADO E INTESTINOS Aguinaldo Dias, f. de José e Honorare 1938

sem restrições. O expediente constou: Ofício nr. residente neste distrito, no
. ,Alberto' El'Desto Tübel, f. de Carlos e Eroa 1930

72/5� do Execu.tivo, encaminhaod.o o� balancetes de

I
Môrro ,da B<?a Vista, filho I Proporcionam �em-estar gera', Alfredo Leítholdt.. f. de Ambrosio e Barbara 1932

Janeiro, Fe��reJr(�;'� M�rço. OfíCI? circular n�. }f58 de J?se Iesuíao e de A.na facIlitam a dIgestão, descon- Alfinô Schiochet. f. de Olívio e Olga 1939

da Assembleia Legtslartve, comunícande a eleição e Iesuíno, gestionam o' ftgado regylari-
Antonio da Silva, f. de José e Romana 1917

,

posse da nove Mêsa. Ofício 64/57 da Prefeitura de Ela, brasileira, solteira, _

I
_'. Antonio Urbanski, f. de João e Michalina

.

1938

São Bento do Sul. Ofício 278/68, da Prefeitura de doméstica, dorníclllada e
zam as funções do �

.

Arnold.o Wiedemann, f. 'de Carlos e Bertha 1922

Blumenau. Ofício 73/58 do Executivo local prestando residente' neste distrito, no Arthur Tietz, f. de Julius e Johanne 1909

informações. Apresentado um livro com a mensagem Môrro da Bôa Vista, filha Artulinó Hilleshein, f. de Domingos e Augustina 1938

do Exmo. Si. Presidente da RepúbHca ao Congresso de Iordellna Rosa. Camilo Leitold, f. de Paulo e Elisabeta 1938

Nacional e cópias dos ofícios nrs. 244 a nr. 251/68. N. 638 ' Carl Friedeich Stuhlert, f. de Carl e Anna 1911 .

Livre a palavra dela fez uso o vereador sr. José Edmundo Prust, f. de Carlos e Sofia - 1912
E para que. chegue ao co-��� EI C Ih V

.

Pasqualíní, criticando o imposto de Exploração Agrí- oy de arva o, f. de ictor e Eulina .
1939

nhecimento de todos, mandei (..
.

I
.

'

C?Jd, co.m r�f�rênéia � Letra "B" do .a!t. .179 do CÓ-
assar o resente edital ue

ure st;us !Da es e poupe seu Ervin Rohweder, f. de Guilherme EI Augus,a 1903

digo TrJb�tarlo e pec;i1U fosse d�d� ciencie ao C�efe ;erá publkado pela jmpr�n- bom, dinheiro comprando na Estefano Filipp, f. de João e Sofia, 1938

do Executivo, s�gerlOdo a abolição do mesmo I�- sa e em. cartório onde será FARMAGIA NOVA Gentil Bevílaqua, f. de Benedito e Catarina 1928'

posto, no �ue .fo� .secundado,�elos. ve�e�dor�s [oão atixado durante I'í dias. Si de ROBERTO 1t1 BORST
. Gentil Judacefski, f. de João .e Virginia 1939

J?sé, ßertoll, Fldeh� �o�f, Märlo �1�ohDl, Erl�h. Ba- alguem souber de algum im- '

. Gerson Jorge Olasenapp da SIlva, f. de Amaro 1939

nste, tendo a pr�sldencla se prontificado. a oflcla_r .e pedimento acuse-o ara os
.l que dispõe de maior sortiD'!ell;- Henrique Fernandes Klock, f. de João e Elogia 1909

entrar em entendimentos com o sr. Prefeito MUDlCI' íi I I'
P, to na pr�ça e oferece �eus artí- Henrique Gonçalves Sobrinho f de Liberato 1918

. ns ega s gos a preços vantaJosos.
' .

.

pai a respeito. ôoltctrou e obteve a palavra o verea-
.

..

I
. . Henrique Pangratz, f. de José e Tereza li}09

dor Durval Marcarro, pedindo fosse solicitado ao sr.,
AUREA MULL�R GRUBBA Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragu3 Herbert Strelo, f. de Oscar e Alma 1933

Prefeiio a continuar o calçamento. das ruas da cida- 0t11...3 �� Ilario Manns, f. de Arnoldo e Maria 1926

de, e o vereador Fidélis Wolf igualmente pediu íos- Itamar Manoel dos- Santos, f. de Manoel e-

se ecrescentado a esse pedido também a continua- ç,::--
- ---, ----- - ---- -.---- '-'":':''' Valentina 1938

çäo do meio fio e il construção das respectivas cal- ii
- ..·----------" ·-·..·"-"·-------·..

·-",1 João Mokwa, f. de Germano e Arma 1938

çadas, ao menos onde tivesse calçamento, no .que II Dl- �IKCIBI I:!UfMA�T�T II Jos� Alves Abelino, f. d! Fulgencío e Luisa 1938

foi secundado pelos, vereadores Mário Nicolini e II ' O.l.Ld A.� r� li Jose de Borba, f. de Joao e Emma 1917

Francisco Modrock, sendo que o último acrescentou � MEDICO CIBURGIA.O li J08é Feuser, f. de Rodolfo e Guilhermina 1930'

fosse sugerido ao sr. Prefeito calçar o final da Ave- ii 'II Luiz Rühr Filho, f. de Luiz e Maria 1928

nida Marechal Deodoro, com uma faixa de quatro II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li Manoel Pinheiro, f. de Esperidão '1931

(4) merros até a ponte de cimento armado, com di- II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre li Mariano Lubavski, f. de Alexandre e Maria 1918

reção aBlumenau. Passouse à Ordem do Die, com I II Oscar Ka'rl Friedríoh Milbratz, f. de Teodoro 1901
a leitura do Parecer, favorável à criação da Escola ii' CII�UROJA - sB�ijc)RAS - P4,RTO,S. � CIUANÇAS B II Oscar SaIlai, f. de José .� Catarina 1938

Tifa dos Monos e de um cargo de professor, rendo li 'CLINICA GERAL II Oslito Paim de Aguiar, f. de José e Maria 1932
o vereador sr. João José Bertoli falado favorável, ii Longa pratiea em Hospitals Europeus II OUo /Melchert, f. de Julio e Elsa 1924

uma vez qué a mesma .seja instalada a mais de três 11 :.. II Pa�lo PIlFller, f. d� .Al.�it;l!l�".c ,_ .

_
1930

'(5J- qu'ilôJfi'êtros 'ao Grupo' escorar de'NireuRamos; 11 Consultório e re$idên'iá:
"

li Pedro Anacleio, f. de Pedro e Luzia 1938·
o sr. Durval Marcatto congratulou-se com o Parecer II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 'I' Tercilio Frizanco, f. de Pedro e Maria 1931
da Comis�ão em ser favorável à criação de mais II CONSULTAS: II Waidemar dos Santos,' f. de Eduardo e Alice 1938
uma escola; encerrada a discussão e posto em vo- ii n Waldemiro Schiochet, f. de Rodolfo e I�landa 1931

tação, foi aprovado por unanimidade, em primeira ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II J S I b 1
discussão. A seguir foi lido o Parecer do· p.ro)·e'to nr. I!II Pld d

!i ar��uá do u, 29 de A r.i. d� 1958.
. e a Jar e: as i4 1/2 ás 17 1/2 horas, I'

;:r ,

'11 posto em dlscussão e ninguém usou da palavra 'I . i. �

MANOEL CARVALHO LOPES

e foi aprovado por unanimidade; o {Desmo aconteceu r . Atende chamados tambem à Noite li / Cap.' DeI. 5a. DR

cdomDprojeM'lo. de Lei nr. II? e aS8im finalizou a Ordem '6::::=-===:::::=:::=::::================:::0
o Ia.. ,aIS uma vez Ivr� a palavra e a obteve fi ,-�"'------------------

sr. José Pasqualini que reclamou o não pagamento
-==== �

por parte do prefeito dos haveres de Alfredo Lange.
M.I LHOES' I M U· O A SCom a palavra o sr. João José' Bertoli reclamou a

'

não aplicação por parte do Executivo da verba or

çamentária com referência ao trecho Ribeirão Cavalo
a Cacilda, que. a dois anos está sendo destacado e'

.

pede providência a respeito; o sr. Fidélis Wolf con
firma a necessidade do serviço a, ser executado, ten
do o sr. Presiden:e se protificado a �ncaminhar a

reclamação ao sr. Prefeifo, muito embora em sua

presença tef)ha o sr. Prefeito dado ordens ao Fiscal
para ir verificar a necessidade da .obra. 'Nada mais
fendo a se tratar, o sr. Presidente convocou os... srs.
vereadores para a próxima sessão a realizar-se em
29 (vinte e nove) do corrente, com a Ordem do Dia:
discussão dos projélos,em pauta e trabalhns das
comissões, e deu por encerrada a sessão na qual
faltaram os vereadores srs. Augusto Sylvio Prodoehl
Raimundo Emmendoerfer e Martim Hauck.

'

Sala das �Sessões, em 22 de Abril de t 96,8.
João Lúcio da Costa

. Augusto Sylvio Prodoehl
Francisco Modrock

. lí:::==:::==:::::;::;=:::::::::==:::::::::====:=:::::::::=====::!::=::::::::::�...,.
� li

II
ii
ii
fi
li

TAC
:� J) •

..
•
..·.�C':'•••••·.i�.·..·..·.f: •

••·.J�.· � ��·········�l\.
li :� " �::

I Agente local: SÉRGIO THOMSEN II Clfniea d." Olhos • Ouvidos - Nariz e Garganta �l
:I:I!
- Escr���oM�f����d��:t��i1F:!:C�sen" - I,.!.: M��.!·; p��!���!A!!A 1':llll!ii

(enfrente à Pr�feitura Municipal)
II'

A melhor aparelhada em Santa Catarina I :
II -

I Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" :

II Aceita encomen,das e cargas para qualquer II .
- J O I N V I L E -..... �

!I localidade do país, com fréte pago e a pagar fI::�'
,

.

. tf.::

II e reembolso. II,' 1I��o�:··..·••·....... •·..··�:·-t:-"·"""·"·"··�i{

ii x�n�ur,aãsa��s�: a:r��:d��io:A�r: ���f:�:� ii �@B88;FOTÕpiÃZERA��i
ii localidade do país. ii DBFRONTB Ã PRBFBITURA - JAbAOUÃ DO SUL

II. ATENDE· à venda de passagens aéreas ao
II

.

I1II •
exterior, pela Seandinavián .. Ibéria _ '�wissair. II FotptIrafias em Ot;ral '- Fl?tocopias de Documentos -

II'
U

II
Ftlmes e Matenal Foto - Aparelhos e Acessórios

II Informações Departamento de T.,prismo TAC ·1 ,A pedido. atende a domiCilio e tambem Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 Jaraguá do Sul

�"� _;...__._ _.:._. ."__ ...__ j) �

, em locezlidades vizinhas
..... •••__111..

-: ,-------
....- - ..........---.......

�-...-\===:::;.r O'�- I!! .'!il1!! (!)__ ii!! __ MlIHiIiiIH _� iiilll 11 ..

..>

Câmara Municipal
Ata da sessão do dia 22 de abril de 1958.

DE PE$SOAS Tb USADO COM
BOM RESULTADO O PGPULtI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a SlFUAl. TUSt 8 DB6AISMI

. o Ftpdj. o 8a9o. o CoraçAD..
E.aomaCo. os Pulm6a8. a Pe"
Produa Gorea ao. O..oe. Reu....
IIsmo. eecu...... Queda do Cabe
.. Anemia, e Abortos, ,(

CGIl.ul!8 o mHk:o
• loIRe • pOPular depurativo

ELIXIR 914
laoIeoaIvo aO erpAiaaao.· Aerada
... como tHR' 11c6r. Aprovado coo

... 'auxiliar RO trätemento da SI •

Plus e REUMATISMO da me..

.a or',em. pelo O. N S. P.

lranspdrles Hireos Calarinense, 8. ß.

I
: .

MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército - 5a RH -/ 16a CRM - õa DR

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
de Jaraguá do Sul

Notícias Militares
,

I - A fim de tratarem de assuntos de seus

interesses, estão sendo convtdados a comparecem
na Junta de Alistamento Militar desta cidade, os

seguintes' cidadãos:
NOMES E FILIAÇÃO CLASSE

Dr .. Fernando A.. Springmann

I

Frutiferas e

Ornamentais '

Larànieiras, Pe
cegueiros, J<a
kiseiros, Mact,
eiras, Jabótica
beiras, etc.,Ro
seiras, Dahlias,
Camélias; Co
niferas, Palmei
ras, etc., ·etc.

::>eçam Catálo-
go Ilustrado

I
LeopoldO

S8]'delCorupa

�---

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

CHniea �édlea - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa n. 206 \ex-residencia dê dr.
Alvaro Batalha) ..
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

__ 111_11._111_111_111 _. __ "1 __ r_II _111_11._11

I - Atende chamados d�' dia e a noite' - ,I
eit:::e!.._III_I.I_lfI_I .._ •• _1._ _"1.,_._.,._.:::11

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

.. LOMBOIGUEIRA MINANCOßA
Vçrmitugo, suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER �IDADR, CONFOR

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

Iemé�os
Compre hoje mesmo uma LOM.BBIGUEIBA

.

MIIAIfCORA para o seu tilhinho.
f um produto dos Laboratórios Minancora

JOINVILLE -

v:::, M4S:A p.VI�RA�EI::SP::�S I-LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES�

TAMPAS e ARTEFJ\1t>S de MADEIRA, VIDROS

p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES e CANELETAS

Vidpavapia JIlP.guá
de Steffens & HiOe

A única da cidade FAÇAM UMA VISITA

I
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IIFebres (S�:��U�,�!!�iaS, IMaleitas, Tremedeira.
� CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I

"Capsulas Antisesonicas I
I M inancora" I
I Em Todas as, Bo�s Farmácias m
I É um

p.
rodu'" dos 'Laboratórios MINANCORA IM _: J9inville

.

- Sta. Catar!na �'
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o Boletim Oficial, de circulação eventual,
mantem um espaço destinado ao registro das
AUDIÊNCIAS do Senhor Prefeito. Natural
mente, pare mostrar o Quanto é benquisto, o

quanto rrabelha .. : para mostrar o prestigio da
. "profícua" administração municipal. Comenta
va-se o assunto numa roda, em Que se defen
dia a necessidade do registro. Um dos Inte
grantes da roda, que 'não ia com êsse negó
cio de audiência, saturado de tanta babozetra,

. disse que o nome só não resolvia. Teria que
se dizer também o assunto... .pcrque, assim,
todo mundo ficaria sabendo o número exato
de pessôas que vão pedir o pagamento de
contas airazedes.

,Existe muita malvadeza no caso da ex-

I.
posição das pontes.' Oh, gente � Depois do
nosso último número, elguns foram apreciar e
exposição. Muito bonito. Mas repararam que

I havia muno "Cadillac" por cima dessas. pon
tes, E um operário que analizava os esboços
poderou ao companheiro do lado: É... já vi
que é ponte para rico e nós ficamos mais
pobres si o

.

empréstimo não fôr aplicadO[
"nesses" . bichos.

Gente "bem" tambem comemora desafo
ros. Bem ao gosto da vida provinciana que
levamos vez por outra, assistimos a uma ror
reute da palavras que inflamam os senrlmentoe
já eferedos e lá sé vai, água abaixo, a bôa
educação... a compostura. Verdade que o

aperitivo altera o estado biológico e, às vezes,
o deixa mais cJaro do que realmente' queremos
apresentar. Daf o desaforo, a troca de pala
vras, perigoso expediente pera quem �aça vo
tos em plena campanha. Que é isso I? E dos
amigos que a gente precisa. Adversário' não
resolve.

C
.

I
f

d
-',

unoso enve ope apareceu ne re açeo,
dirigida ao "Exmo. Sr. Eugênio. ôchmockel
Müller Azevedo".. Dentro dele um agradeci
mento..Hornenegern à pessôa do Eugênio, fJ

.

"escola" do Artur e à vívacldede do Murillo. A

Semana passada Gr$ 50.000,00' andavam
dando sôpa em Jaraguá do Sul. Um emissá
rio "com polimento diplomático;" incumbiu-se,
da mlssão, mas não resolveu nada, ppis, o
destinatário mandou levá-los pros ..• (censura
do). E a reunião posterior, da qual participa
vam outros "proeeres", quase deu em páu ...
(nós ditos cujos proceres). A cOisa tá dura.
Compromisso é compromisso. Se não na pró.
xima vez ...

Na Câmara Municipal nada de no-vo. In
formações, Irequerimentos e reclamações (den·
tre elas o pagam�nto da iluminação pública de
Corupá, do ano de 1�57).

õa . feira úllima o sr. Prefeito,' pessoal
mente, descobriu a placa apontando par� o
infinito. Imediatamente foi feito o reparo. Amar
raram-na COR! arame. Qué máu gos.to para
uma administràção que se diz progressista.

Professôra priviligiada? Consta que uma
professôra 'está recebendo do Município' e do

'

Estado. Vamos averiguar essa duplicidade e,
se fôr do caso, revelaremos o nome dIGsse
extranho fenomeno.

Domingo passado rezou-se missa em in
tenção à alma de Artur Müller. Logo depois,
amigos compareciam ao seu túmulo para de
positarem flôres e corôas, hoinenage�ndo mais
uma vez aquêle que em vida foi um Cios mdio·
res homens públicos que Jaraguá já produziu.

c o R R (,10 DO"'/POVO
DOMINOO, 4 DB MAIO DB 1958 - .SANTA CATARINAANO XXXVIII - JARAOUÁ DO SUL N. 1.986

,

Cand idato das
Arabias

AGRADECIMENTO Nota de Corupá

Recital da CantoConforme o bom resul
tado da festa em benefí
cio do Ginásio Dlvlna
Providência, cujo balanço Atendendo a insisten-·

Agenor Marinho de Queiroz, candidato a será publicado na próxima tes convites, apresentou-
Prefeito de Timbü. ne Estado do Paraná, semana, cabe-nos render, se em COR(�P.Á, em em-

prometo "tudo" em troca de votos por melo dêste semanário, polgante recítal, o tenor
nosso preito de sincera Iíríco GIN O MONTE-

�O "Diário do Paraná" oado, Estádio Muniéipal, gratidão pera com todos CELLI.
em edição da semana Rinha de Galo, Cassino aquêles que cooperaram Tenor de g�andes re

passada estampou em .e Jogo Aberto .a vontade conosco, a fim de poder- cursos, e técníca, arre
suas folhas, fac-cimele da do Pôvo mos

.

atingir Ião elevada batou todos quantos pre
Propaganda Eleitoral .do Sim senhores.l Isto é soma. sencíaram suas magnifi
Candidato A GEN O R que é Candidato... Nossos agradecimentos cas ínterpretações Iírí
MARINHO DE QUEI- Prometê o possível, o são extensivos de modo cas, em um capríchoso
ROZ á Prefeitura de impossivel, o legal e o bem especial, �os Exmos. programa elaborado.

.

Timbú, com os seguintes ilegal. Srs. Festeiros e suas dls- Completando a noite
dizeres: Temoa quasi certeza de tintas senhoras que tanto de arte, apresentou-se
PARA PREFEITO DE qua Agenor Marinho de fizeram em prolde nossa o Soprano SILVIASIM�

Queiroz. será eleito Pra- festa. Quentes noites hon- �E, dona de :uma belís-TIMBP feito de Timbú. rarem-nos com sua pre- SIm,:, vóz que lDterpre!oll-
VOTE EM Outros casos idênticos sença, combinando e pla- páglD8;s �t' grande efeito.

já se tem dado, e outros nelando os preparativos, Partíeípou CO�O .ac0!D-:
"adminístradores' 'como pare que houvesse ordem p�nhante a. exuma pI�
ele já tem sido eleitos e maior lucro. Que o bom nísta Sra. Ebzabeth Gm-
nêste nosso desmoraliza- Deus recompense esta ab. lheron.. .

do e miserável Brasil; negação e desprendlmento Preseneíou, aSSIm, �o-
Asfaltar as, Estradas I arrastado a êste ponto, com pródigas bênçãos sôbre rupä, uma verdadeira

do Municipio, Instalar por homens como ,Age- seus' trabalhos e próprios n�Ite de Arte, _graças a

Luz, Telefone, Agua-Es- nor Marinho 'de Queiroz, empreendimentos. bôa vontade de amant�ij
goto, Tele�isão, Aereo- e por aqueles ínooncíen- Igualmente, imploramos de bel-cante, que nao

porto, Hipodromo, Mer- tes que os elegeram. abundantes ajudas do To. regatearam esforç0f! pa-
do Poderoso pera os de- ra a apresentação destes

q==:::::::::......-==:::.::=::::::==::::::::::::=::::::::::::::::::, mais colaboradores e aml- consagrados cantores,

:1 B"" [. fi gos do Ginásio Divina em sua terra.

1'1:'1 u ílnAD .. íll·ílrlnnnCOA II!I,'I Providência.
I

Oorreío do Povo, nés-
L I: �I: A DIRETORIA ta oportunidade apresen-

S C· t' C t I d C éd't A
.

I ta, aos organizadores do
II OCa Dopera na en ra e, r I o .

gnco a II ,NOTA: A Relação dos Recital, seus oumprímen-

fi Matriz - FlôriaD6polis - Ru. TrajaDO, 16 II números premiados da tos,-e seus votos ínoen-

I ��-....i...o.............._____, II Grande Tômbola encon- tívadores- de nóvas apre- I

i.·1 Faça seus depõslros no- BAICO CATARIIENSE,' ii": tra-se à disposição no sentações com o exíto
Ginásio "Divina Provtdên- désta.

II uma organização ii serviço do desenvolvlmen- n ela".
.

Parabéns-, ,

-II ro comercial, industrial e àgro-pecuérlo de li
I,

Santa Catarina e do Brasil:. : ii lP'.r=''::::::::=::::::::::::::::::-'::::::::=:::::::::-:::::-·::::::::::::==::::::::::::::�.! Seja. previdente, levando suas economres II I' ii

:Ii ao BANCO . CATARINENSE, servindo-se de I II ii O T ho B h f
'

d' H'
II

I c�éq�es para o pagamento de seus compro-' II iI r ye ra 8 arnan as' eto II

II' mlssOÔ�partamentos em: Angelina, Braço do

.

II I, • .' ii
II Norte, Canoinhas, Chapecó, Campos Novos, li II, I'

.'

I li
ii . Curitibanos, Caçador, Criciuma, Herval D'Oes- III' I,I A d v o g ado' Iii!II te, hajaf,' Jaraguá do Sul, Laguna, Mafra, OI'-

.

II leães, Pôrto União, Rio do Sul, São Carlós, II ii II
II �ã? Francisco do Sul, Tubarão, Turvo, Uru- II li Escritório à avo Getúlio Vargas,67 n

. II blcl e Urussanga. II II (Ed. Hertel _ Jaraguá cio Sul II
li Departamento �em laraguá do Sul n.1I \ II
II á Rua Presidente Epitácio Pessôa nr.66. 1:11 :,

__

.
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(fotografia)
'AGEIOR MARINHO DE QUEIROZ

QUE PROMETE

l

À saída, um eterno despeitado que na ocasião
tambem

.

fôra visitar um seu parente, não po
dendo se conter de inveja com a ceremônia

•

qué se realizàra, âbordou um dos amigos do
finado Arrur e lhe disse com ar de deboche:
"Choraste bastante pelo teu amo?". Franca·
mente, onde estamos com o nosso senlimenlo!
Consta quem disse isso é vereador, portanto,
ex-companheiro de Câmara. E depois querem
paz e concórdia em Jaraguá? Nem os mórtos

escapam!
D. ARAQUE

COITRA CASPA,
QUEDA DOS CI·

BELOS E DEMAIS

AnCeDEI DO �

COURO CABELUDl

�A R A F E R,I DA 5"
E C Z E M·A S,
INFlAMAÇOES,

F

COCEI,R.AS,
FRIEIRAS,
ES P I N H.A S, ETC.

�================��

T.ONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA NUNCR EXI5TIUIG·URL

L.avando 'corn Sa�ão
I

.

Virgem Especialidade
da ClIA6 W!EllEt KNDl[J§IJRK!l - JOlllt1lvHIe

••
Iecononiisa-se tempo e dinheiro
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