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Agríaola
\7alo· do Itapoauzinho

De há muito o
vinha a le digno titular da pasta

Sociedade Agrícola Valo da Agricultura a autorí
Itapocuiznho pleiteando zação de um crédito es

junto aos poderes com- pecíal pela Ieí nr. 1.817,
petentes um auxilio' que de 9 de janeiro dêste
lh� permitisse atender, ano, num total de Cr$
com menos dificuldade
e maior desembaraço, as
suas nobres finalidades
rurícolas, empenho êste
que, enfim, graças a in-·
terferência patriótica de
alguns homens 'públicos,
foi coroado do maís
completo êxito.
Dentre os homens que

maís se destacaram na

consecução 'dos ínterês
ses, justos e procedeu
tes, da útil sociedade
agrícola de Itapocuzlnho,
destaca-se o vereador,

.,.

sr. Mário Nicolini, que
não poupou esforços no
atendimento dos recla
mos 'daqueles agriculto
res, esforços' êstes que
mereceram também a

atenção do sr, dr. Luiz
oi

de Souza quando, depu- DR. LUIZ pE SOUZA.
tado, ainda na . Assem- '

bléia Legíslatíva, inter- PresiJente -Jo Diretório

cedeu junto ao Govêrno Munieipal Ja UDN ,

Lacerda e a Secretaria 100000000A\
.' " correspon-de Agricultura para que, dente aos auxílios de

fôsse consignado um 1957 e 1958, já, tendocrédito especial a fim de sido -encaminhada 8 im...

atender as justas relvín- täneí d C e.

d.
_ por nela � r'iP.....

ieaçoes da Sociedade
Agrícola Valo de Itapó-
cuzínho, ,

A Secretaria da Agri
cultura, que tem à sua

,

frente a figura energica

50.000,00. -o auxilio total
consignado é de Cr$.
250.000,00, pagável em

parcelas de cinquenta
mil cruzeiros, durante
cinco anos.

Para proceder a en

trega da primeira parce
la de cinquenta mil cru
zeíros, esteve nesta ci
dade, o engenheiro agrô
nomo dr. .Igôr Francisco
Hertvik que, acompanha
do' dos srs.' dr. Luiz de
Souza, Presidente do Di
retório da UDN e Mário
Nicolini, vereador, se

dirigiu a Itapocusínho,
onde os ilustres homens
públicos foram recebidos
com as provas das mais
inequívocas simpatias e

agradecimento.
De parabens, pois, a

Sociedade Agrícola Valo
do Itapocusínho por ês
se merecido auxilio que
lhes coube do govêrno
Lacerda, graças aos em

penhos insormidos dês
ses homens que fazem
jÚ8 à estima e à gratidão
de tôda a classe ruríco
la do nosso, Município,
para maior pujança das
�s- agReQl8S -de- Ja

raguä do Sul.

SERVIÇO MILITAR

Jovens Jaraguàenses
embarcam amanh.ã

Vereador MARIO NICOLINI

Atendendo ao chama- Adolfo Lischka, Alvaro
mento de seus deveres O. Packer, Arno Hof-:
cívicos. deverá embarcar Iman, Arno Mohr, Oonra
amanhã; cOIJl destino a do Mueller, Curt Janssen,
Joinville, o contigente de Edmundo Benkendorff,
29 jovens, [araguäenses, Bgon Sachs, -Elmo Ruedi
convocado para prestar ger, Faltin Parraí, Fran
o serviço militar. E mais císco Schiochet, Hartwlg
um grupo de robustos e H o rn bur g, Hilário
patíötíoos jovens' que, Schmidt, João Germano
com orgulho, envergarão Rudolf, José Otto Reu
a farda verde.oliva, víta- sing, Luiz Staehwskí, Má
lizandono Quartel os seus rio Agusto Pedrotti, Osõ.
sentimentos de amôr à ríoJosé Sohreíuer.Benato
Pátria no aprendizado Benkendorf, Rudolf Er
índíspensävel . das armas neat Guilherme Kopmann,
junto à catequização se- UdoMaas,UdoRiedtmann,
rena e altaneira dos maís' Udo Weege, Vigando Ut
sagrados postulados de padel, VitorMuraro, Wal
educação cívica. demar Frankowiack e

São os seguintes os Werner Schuetze.

jovens que amanhã deí-
"C

.

d P "

xarão o lar paterno em orreio o ovo sau-

demanda do Quartel do I da os futuros, com votos
13°. B. C., de Joinville: de feliz viagem, na eer-

teza de que saberão ele-

e esclarecida do sr. dr.
Orestes Brusa, não se

-descurou do assunto, de
maneira que, faz poucos
dias, conseguiu aquê-

foi este o lacônico bilhete
deixado pelo médico
Newton Pereira da Silva
que, depois de se retirar
do Tribunal que o con

denou a 18 anos de re-

'clusão pêl� assassinato
de Jorge Alberto Guerra,
suicidou-se' no Hospital
Aristarco Pet;soa, na Ca·
pital Federal.

\

, ,

HOMENAGEM POSTUMA

Artur Müller, vivo, fôra um
baluarte inamovível do progress.Q
de Jaraguá do Sul; morto, tornou
se um símbolo imutável para os

que, tomando-lhe a bandeira de
trabalho"�e sacrifício e despre&n
dimento, marcham com a mesma

disposição pela unificação sempre
maior do povo desta terra, à con

quista de um renome cada vez

maior, nà solidificação dos in te
rêsses honestos, justos e proceden
tes, no conceito do Estado de
Santa Catarioa.

Artur Miiller, sua personalt
dade marcante, seu espírito de luta
e de -ªbnegação. seu caráter fie
vigorosa combatividade aliado a

um coração boníssimo, tivemo-lo
presente. invocado pelo povo que
lhe guarda a mem6ria, quando do
transcurso do 1°. aniversário do
seu prematuro' passamento. a 27 de
abril último.

Corroborando aquelas como

ventes homenagens p6stumas, a

Câmara Municipal, através do seu

corpo de legisladores, mandou
rezar -Missa em intenção da alma
"de Artur Müller 'no domingo pas-'
sado, no altar da Igreja de São
Sebastião, assistida por todos
quantos lhe guardam, do ilustre
falecido, a sua passagem frutífera
por esta terra.

E, • vizando perpetuar lhe o

nome, o Legtslativo Municipal
aprovou lei que dá o nome de
Artur Müller à rua onde construiu
sua residência, onde viveu a morreu.

Ao inolvidável chefe e amigo,
os saudares de seus amigos, do
povo jaraguàense, através dêste
semanário que lhe guarda, nas

paredes de sua redação.. nas colu
nas dêste jornal. oultívandc-os, os
seus ensinamentos de intransigente

\, amôr à terra de Jaraguá do Sul.

.
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.' -;/ ,: ;: � , -,,,,,--',
'

r===I=�f;�1?-r:,f,: .Ó:

II G renc i�a. II'" �"�'

II Rua • D80f,el�·, • ,.2.�O', ,·tr 1.t!i;
H releio 2,

•

- �'p'P.;;19l1�"-<I:k..-;�""'�ii. lAR ,"06 SUL Ir
..,,", ""

!! Santa Catarina �l
'

Fundador ; ARTUR MüLLER - Gerente :, DARCI FERKRÜSSEN DE MELO - Impresso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. II ASSINATURA ANUAL II
II II

ANO XXXIX' JARAGUÁ DO SUL - D_omingo, 1 de Junho de 1958 Sta. Oatarina - N. 1.990 l:::::::��!_-:::��'::==J

1/

c. A. Baependi
Inegäselmente, há mui

tos lustros que Jaraguä
não assistira festa de tan
to brilhantismo, de arrou
bos genuinamente cívicos,
como a que foi propor
cionado 'pelo veterano
Clube Atlético Baependi
durante as comemorações

,
do Espírito Santo,quando

2°. - a luta do prole- durante três dias, aquela
tariaclo, em cada nação, Isociedade' promoveu 08
contra os trustes e mono- seus festejos anuais de
pólios capitalisJas, inca- Tiro � de . R,ei.
pazes

"

de adaptar·se 'ii
evolução econômica; A faixa real coube nês· '

te ano ao ilustre atirador
sr. Willy Sonnenhop.l, con
quistando os de 1°. e 2°.
Cavalheiros os srs. Ru
dolfo Francisco Hufe
nuessler e Dietrich Hofe.
noessles, respectivamen·

40. - partidos políticos te.

sem conte.udo ideológico À Diretoria do C. A. Bae
nem programático, Dara- pendi cumprimentamos
doxos de crescimento, calorosamente pelo inus,i
com o protesto das pações tado êxito alcanQado com

subdesenvolvidas contrd a esses seus festejos, que
tutoria economica e polk marcaram época nos anasi
fica das potênCias indus- da hist6ria social de Ja-
triais. raguá do Sol.

PLtNIO SALGADO:

Democracia orgânica
ou Ditadura)

,

Analisando a crise Iran
cêsa, as recentes ocorrên
cias na América Latina,
onde a visita do vice
presidente Nlxon e a

situação política do Brasil,
o sr; Plinio Salgado,
cpefe Délcional do integra-

SU leiDOU - SE var, como sempre acon- Iismo, colocou a demo
taceu com todos os con- cracia mundia numa en-

Inconformado com oJorpo de Jurados :!:;�e:I�:���:;;��� i�1�:����d:�!�:��:��
"Que. a morte de um I Depois de ouvir a sen- de Jaraguá do Sul, para democrático ou dit9dura.

inocente sirva como pro- tença condenatória, apa· orgulho do nosso Estado e indicando, como solução, 30. - a inexistência no

testo contra um corpo de rentando calma e sereni maior grandeza de nossa a síntese final, que seria mundo ocidental, de uma

jurados desonestos" - dade, foi ele 'conduzido Pátria. a fusão do econômico e verdaaeira cultura, que
ao Hospital, onde ficou do político. corresponde ao seu de-
internado. Não estando Bm entrevista exclusiva senvolvimento técnico;
sujt'ito a vigia, com toda

_

EI' , I ao «Diário da Noite»
a Jiberdade de movimen- Atençao, ellores _ (Rio), o presidente (jo
to, foi-lhe factt conseguir A fim de evllar Bc6mulo PR? coloca em l<.>nga
seu intendo, pontó têrmo à de serviço de enlreua, são anahs_e, as segumtes
vida, ignorando até agora clinvHia�os Iodos os elellores,

. questoes. Que DJar�am os

a polfcía carióca de como possuidores de recibo alé n. pontos �ulnera�s da
ponde o suicida conse· 6000, para retirarem, com de�ocracla D'!undlal, de
guir o corrosivo pAra urgência, seus novos tltulos PO!s. de conslde!ar ana

consumar a sua própria eleitorais no Forum da Comarca. croDlc� a soluça0. parla.
tragédia. -==+:==========!! mentarlsta do BrasIl.,

1°. - o feiticismo das
ficções jurídicas, sern

objetividade prática, inca
paz de enfrentar o prag
matísrno das soluções
comunistas;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BILHETE

os DESCONTENTES

AQUELES hümens costumavam quei,;
xar-s6 sempre cüntra a ditltribuição dos
bens naturais. Dadüs seus contínuüs protes
tos, foram cünduzidüs à presen,ça de Deus.

, Ante a Suprema Divindáde repetiram
o mütivü de' suas queixas: quase tudo fôra
dàdü aüs irracionais e, muito püucü" aO'

/ hümem.
Deus, entãO', cüncedeu·lhes o direitO'

d� aprüpriarem se livremente de tantas qua
lidades dos irraciünais quantas quisessem.

E êles, de imediatO', apressaram-se a

usar da prerrügativa. Assim, das abelhas,
tümáram o ferrão. Dó sapo, o poder de in
flar-se. 'Da fürmiga, a avareza. Da cüruja,
os piüs... Da rapô8a, a astú(�ia. DO' elefan,
te, O' instintO' ,de _ving�nça. DO' asnO', a tei
müsia e" da vibüra, O' venenO'.

,

E porque, na, sua. ignorância, nãO' dis�
tinguiam a misericórdia de Deus, desejaram
maiür dür e a tiveram.

Constâncio C. -Vigil

Lettors amiga, Eis-me de retorno a êste nosso cantinho, com
tamanhas saudades desta nossa querida Jaraguá, que surripiei da redação, '

por feliz coincidência, para suavizar as minhas saudades, êste clíehê de ============================�

nossa terra de antigamente. E sabe, VO'cê de quando é esta 10tO'grafta? De "

1912. 'De há 46 anos, portanto. Imagine Vücê: assim era a nossa querida Nesctmentos I' GENTE NOVA ler, protessora, residente
terra há quàrenta e seis anos passados! Ela progrediu durante êste tempão,

'

Engalanado de festas e
em Jaraguäzínho.

hein? Mas não podería ter progredidomuito mais? Poderia! Porque O' pro- ,sorrisos- está o lar feliz ,- A sra. Ana Holler,
gresso de uma terra, de um lugar, de "uma cidade, é o índíce de amor de - Dia 7 de maío Marli do distinto casal sr. Ge- esposa do sr. João Hol-
seus Iílhos para 'com 'ela, amor que é dedicação, trabalho e muitas vezes Zeitz, filha de Willy Zeitz tülío Barreto da' Silva e ler, comerciante, resí
sacrítícío em pról da cause comum - a terra-natal. A nossa Jaraguá vai e _de Onllda Co�deirü sua exma. esposa dona dente em Estrada -Blu
comemorar no pröxímo dia 2� de Julho O' seu 82°. anlversärío. Ela progre Zeítz, em Itapocuzínho. Walâs' da Silva, com O' menau.

diu, sem dúvida. graças aos íuterêsses. a porfia de alguns" quer na vída ] t-,Dla 9 de mato Gil- nascímento de um robus-
',_ A gentil

pública como na vida privada, alguns homens'e algumas sociedades, Falan mar
o' -

Camprestini, Iílho to pimpolho, que na pia Iris Müd�ück,
do em socledades, eu fiquei contente, muito contente pela iniciativa do' de Geraldo Oaniprestínl batismal receberá' O' no- sr. Francisco.

'Rütary Clube local, que mand. U colocar
, e de Hermínla Mengar- me de Sérgío Mnrílo. residente

às próprias, custas, flechas indicativas de trânsito à entrada da cidade, para da Oamprêstíní, em Ri Alto tuncíonário da Esquerdo,
em

facilitar (J percurso índícatívo dós que por aqui transitam para Blumenau beirão Molha.
'

Caixa Econômíea, o di-

ü� 'Joínvítle. Uma �ela i�iciativa.,Nos.süg aplausos a.o Rotary. Mas, 'e a .pre- _ Dia 11 de maio Luiz .toso pai, bem como sua DI� 7:'

felt.ura. .. Per�ãü, Isto nao cabE'c aqui no .nossü, BIlhete. Portanto, leitora A tõnío-dos Santo filh díguíssíma conserte, usu-I - A viúva sra, Maria
annga, em aqm retornando novamente, estou duplamente recompensada ; n

'.
S,

A .0 fruem das maíores estio Mascarenhas,' residente
matar as saudades e en?ontrar tão evocativo ,cli-chê, que nos transporta ao �:s ������tl:odeA��d�� mas da alta sociedade nesta cidade.

'

passado e nos faz r�fl�tIr, com doçu;a e �.müção, ��ôb-fe 9 futuro de,. nossa lena Maçaneiro da Silv [araguäense que, pelo
Jeraguä, que sem .duvlda_ será graI1:dlOSo, neo .e prlJDOrüS�, como pnmoro- em Jaraguázínho

a, venturüsü acontecimento,
, SÜS, rICOS e grandlesos sao os sentímentos cívícos de amor à terra de tan

_. '. tributou aos orgulhosos ]
tos quantos seus tílhos díspostos estão por ela trabalharem não só na sua' -. Ola. 11 de �alO pais é ao risonho garo-
trepidante vida econõmíca, mas também social, desportiva, cultural e artís- SérgIO", LU1� Kühn, Iílho tínho, as suas alegres Realizaram - se ôntem
tíca. E êste amôr á terrf� natal, nãO' há que a mate". Neme Qle'smü essa poli- de. Max Joso Kühn e de humenagens. ,

os seguintes:
' ,

-tiquice, que é O' mal de tüdos os males, e que pode ser um grave impeci ,Frleda Bruske Kühn, em "C O' r r e i o 'do PovO''' - ArnO' Ramthum e

lhO' .a uma terra que ainda mal se está' cünhecendü, 86 encüntrando e se E�trada-ltap.9.cú. transmite aO' distinto ca- Ern� Krueger. ,_

descobriIidü a si própria: Até üutra s�mana, leitüra amiga, e até lá, olhan· -, Dia 1"3 de maiO' sal WaIda e GetúliO' Bar- - Jüãü FeUpp Igriüws-
dO' a fQtügrafia deste bilhete, imaginem,Os, sonhemüs do que poderá ser a Ade�ar Maurissens, filh_<> reto

-

da Silva os seus ki e Erica Ema Fried.e- �

nüssa Jaraguá 'daqui outrüs 46 anüs, para alegria nossa e ürgulho dos nüs- de Fidelis Maurissens e efuzivos cumprimentüs, mann.

SüS descendentes-. Até prá semana, Darlyng.
'

, ,de Erna Mathias Mauris saudandO' O' nüvü reben - Estefanü TorineIli e
TIA ANGELINA 'sens,' em Gartbaldi. to, .Sérgiü Murilü,' com Justina Schio�hét.

'

,

- Dia 14 de maio uma respeitüsa beijóca. - Gerhard Krüger e

ILeonüra Carl, filh� de Irene Dilwe.
-

Fra.nz Carl e de Ag'n"es, I
-,

'

'I'
_:_ RaU Dàms e Maria

, ',,' Anive�"sArJos ,- Jerônima Gomes, _,Carl, em Rio Cêrro.
- -

_ Harry Franke e Ire-
- Dia 19 de maiO' FAZ ANOS HOJE: ne ,Jung.

.

Wilmar IvO' Martins e dia Alfünsü Ernesto
20 Ivo Wa,l,mor Martin-, _:. O sr. T h e o cl O' r O' J' ,. K' U 10 leemann e, Eroa
(gêmeos) filhO" de Jüsé Hinsching, cümerciário, Krüger.
Martins e de Maria Klein residente nesta cidade. ...;... lvanildo Dalcanale
Martins, em' Itapocuzinho. FAZEM ANOS e Ana Fuzzi.

'

- Dia 19 de' maiO' AMANHÃ: - José BolIauf e Ma ..

S é r g i o Emmendoer'fer, o,
,

'

• ria Freibel'ger. , "

Illho dtl Guilherme Hum'l
- A. sr�. Wanda NI

- VitO' Pianezzer e
, bertO' -Emmendüerfer e

coluzzl, dlgn� C(�nsorte Maria Campregher.
" de Ed.ila _ Schuenke Em. d? sr

..Venânclü NJCüluz-

�! �::�o:e,r�;�:.::�: �;,_g:::e:,::n:�H��:Q:� I Falecime�t�s L
Ademir Jüsé SC,hier, fi- bsp()sa do. sr. Damel Ha. Dia 23 de maiO'
thü -de Alh"edü Schie-r e

mar:lfi,.�esldeJlte em Itou� Clemente José Bonifácio,
d L d· F l' S hi pava Seca. '

'b' I'
.

e y la e Ipp c er",
_ O sr. Ingo _ Klitzke,

macrO' 10, sO' teIrO', reSI-
em ��l'�U Ramüs.

. comerciante, residente
dente emEstrada:Itapücú.

- 'Ola 21 de. �alO_ nesta cidade. - Dia 23 de maiO'
Marcüs �bardelattl, fl.lho ...,.. O ga.rütü Virgiliü ,Francisca Bratzke com
de, AI1�lo ��ardelattI e Nicolini, filhO' dO' sr. Jú· 77 �nos de, idade'

j

espô', '

de �t1ha V!elra Sbarde- liü Nicülini, residente em sa de Léü Bratzke, em
"-

lattl, em VIla Nova. Itapücuzinho. Rio Cêrro, ,

- 'Dia 21 de maio·
.

Márcia da Cunha, filha DIA 3: - Dia 26 de maio
de José Marcos da Cu- .:... A menina Rüse Ma- Adelaide Gaedke, cüm

nha e de Bernardete de ry Clütilde Langer, filha 10 anos e 8 mêses de
Süuza da Cunha, em Ja- dO' sr. AlfredO' Langer, idade, filha de Harry
raguá-Esquerdo. industrial, residente em Gaedke e de' Wanda
-, Dia 21 de maio I Corupá. ,

,Kuklinski Gaedke,' em '

Elisabeth de .oliveira, � O sr. Aliberto Ewald, Estrada Nüva-Fundüs.
filha de João Jürge de residente nesta cidade.
Oliveira e de Ger.trudes -.o meninO' Luiz Car-
Horst de Oliveira, em los Rubini, filho dO' sr. :;===========

Estrada·Itapocú. Faustino Rubini, residen- Para c:onservar'
te em Curitiba.
- A garotinha Eduar- cosmeticos -

da Müreira, filha do sr.

David Müreira, residente
em Itapocuzinhü.

vêzes, formadüs de fibras DIA 4::
pálidas, lisas, fazem par- _ A sra, Hilda Piaze":
te de, certüs órgãos, ra Karam, esposa do
constituem a sua ,(única Dr. Manc_,el Karam FilhO',médi8� entre a mucosa residente em Curitiba.
interiür e a serüsa ex-

_ A senhürita Wal.
terna, ai exercendo, in- traud Harbs, filha dO' SJ\
voluntàriamente, uma RodolfO' Harbs, residente
compressão que nüs va' nesta- cidade.
sos circulatórios faz cor-

_ A garüta Arlete
rer o s�ngue, na vesicu- Hamann, filha <lO' sr, Da,
la biliar faz prügredir a niel Hamann, residente
bile e nO' intestino del-

e,m Itüupava Sêca.'
gado Jaz caminhar O' bôlo
alimentar; -no grüsso in, DIA õ:
testino, dispostas Iongi- � Á senhürita RecU-
tudiualmeÍlte, as fibras via Nicüluzzi, filha do
musculares determinam sr. Afünso Nicoluzzi.
as vagas dos peristaltis- _ O sr, Inácio Toma,
mo. Numa terceira situa. seIli, residente em !ta
ção� os m'ú8í1ulos estria.- pücuzinho.
dos, subürdinados à von- '- O jovem MáriO' Rau,
tade, movimentam üs üs· filho do sr. Waldemar
süs, que entre si se ar- Rau, residente em Estra
ticulam, sob a prüteção da Nüva.
de bainhas ligamentüsas,
e oferecem superfície DIA 6:·
de Inserção para o� ten· ,

- A sra. Wülf Weiller, mesmO' .
dõe,B musculareß. esposa. -do sr. José Weil· '============'

�

Cümpõem-se üs' mús-

tCUIOS
de cédulas que se

alüngam em fibras até
cüm quatrO' � 'cinco cen

tímetros de cümprimen-
!!::::================,======= tO'; sãO' essas fibras.que

se reunem em feixes, se
envülvem de membrana,

I........,.,...,
................_-.I1-"'-p-,�O�-R.._T-·11-----�

terminam
-

às vêzes em

tefldões, e 'constituem
prôpriamente DS múscu-

, SENHOII, tu és a Port.. A grande Porta _

� lüs.

�
Que se abre aos �orlJções na estrlJc/a incerta, � Pür ação reflexa ou

I Que abriga os inlelizes e os conforta. ' � impulso vüluntário, sãO'
, � üs músculos que movi-

Deante c/e tua remic/ora 0/ert6,
, .mentam O cürpo no seu

�
_
Esperanç. "io há que 'Iinc/o morta � todo e nos seus apare-

� Logo não viva ao vê Ia, assim, aberta! � lhos. Em certos ,casos,
� Senhor, tu és a Porta que alumia � ê�es pulsam na cüntra-

� Os caminhos do mune/o, até olim... � ça.o rlt!Dada de suas pró,

I
- .. ,'. I prlas fJbras, qual ocürre

Qlle essa Porta JamaIS se leche um c/,a no cüraçãü, músculO' es-
Pa'fa �;: ..eu inimigo, ou para mim! - pecial, escavado, verme-

,

"

" Judas Isgol'ogots \ � l�o, éstriádü, não subme-

.....,..._., _... �,tldo ,à -vüntade. Outras

senhoríta
filha do
Modroek,
Já,r'aguá-

1.../__C_s_s_8_m_e_n_t_o_s_1 :

Campanha de
Educaçã-o
Florestal
o

.
S�rviço Florestal

atenderá a
_ todo!;! .

os
'interessadös em assún
tos relaoionados com
silvicultura., tanto na

pa.rte referente a· con

!mltas, c o m o p a r a
obtenção de mudas e
sementes.

-

Para melhores escla
recimentos consulte o
••Acordo Florestal...

'

Cremes de limpeza
ou fixadores, loções,
pós de arroz, enfim
todos os prüdutüs de
beleza, devem ser

guardadüs em lugar
seco mas, não batido
de sül.
Pür que? - Pórque

a umidade, comO' o
calür excessivO', püde
estraga-Iüs; aJg u n !y
cremes tornam se flui
dos por liçãO' ,dO' calor
,e as loções �m geral
"precipitam". O pó·de
arroz pode perdér o

'perfume, O' que tam- ,

[ bém .acünt�ce quando
I a caIxa naü se cün·'

II serva bem fechada. IIAliás, O' meio de
conservar O' perfume
dO' pó-de,atrüz consis-
te em não retirar tüdo _

,

papel dO' envülucrü,
existente dentro, da
caixa, mas sim em
cortar' sômente uma,
rodela no centro, do

SAÚDE

Trabalho'Muscular
Condição de -saúde é

O' cünveniente exerciciü
da atividade mpscular.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Gueremlrlm, (Do Cor- O vereador da oposição, Como era do conheci- E o Vasto Verde nada de
respondenre, O. M.) - do PSD, Wadislau Cons- mento dos desportistas comparecer. Após grande
Numa das ultimas sessões tansky, convidou o lider 'locats deveriam defron- parte da torcida ter deí
da Câmara Municipal, o do Prefeito Municipal na trar-s� na tarde de segun- xado o gramado, é que
autor do proléto de um Câmara a visitar 'em sua dö feira passada a S. D. ficamos sabendo por in
novo Municipio desmem- companhia o Interior, ve- Acarai e Vasto Verde, da termédlo de um senhor,
brado de Guerarnlrlm, Sr. rificando "in loco" as es- vizinha cidade de Blume- cujo nome deixaremos de
Emilio Manke, Ir. do PSD, trades e_pontes. Pronta- nau. Muito embora o máu citar" que o Acarai, ás 12
retirou seu requerimento mente o porta-voz do Pre- rempo reinante, grande horas, havia telefonado
depois da' atitude franca feito ecetrou o convite número de adeptos do para Blumenau, suspen
de três vereadores da pera, em seguida, reror esporte rei rumou com dendo a partida. Até aí
UDN e um do próprio nando à Prefeitura, indi- desrtno ao gramado do concordamos com a atlru
PSD, .declarendo-se con- cer ao governenre as me Acarai, onde seria travado de da diretoria do Acarai,
trãríoa ao d�lo projétc? didas neces$ária� E não o grande duelo, Eram pre- mas cá pra. nós, se houve
Um dos monvos, POSSI' n08 venham dizer que clsamenre 15 horas e o suspensão da partida por
velmente o maior, da pre- Blumeneu PODE porque Vasto Verde não aparecia que é que bilheiteiro, 'por-:
tendida criação de Muni- tem verba... e nem a preliminar tinha retro, representante da Lí-
clplo reside no comporta- sido realizada. Mas rogo ga compareceram ao gra-
menro de 11m 'ala do PSD em seguida entraram no mado? Porque é que co-
que propala constantemen- gramado as equipes do braram ingresso e não
te a tmpossíbílídede de Oaribaldi, dos espírentes tendo jogo não devolve-
continuar sob a adminis do Acarai pare preliminar- ram o dinheiro como econ-
traçãá do Ooverno Muni- mente darem uma demons- teceu com grande parte
clpal, isto devido ao pou tração de futebol; pare dos torcedores, já que não
co Interesse do Sr. Prefei· que mais tarde os despor- sabemos se pera outros
to para com as Estradas, tistas presenciassem a foram devolvidos por-
do interior. Ora, comenta- partida dê gala. Com um quanto deixamos as de-
se, esses mesmos pesae- primeiro tempo com a pendências da S. D. Aca-

O líder Afonso Arinos Oontinuam empolgan- distas já fizeram alguma vantagem do Oaribaldi por rel após a confirmação de
ocupa-se numa das últimas do todos os meios do pais coisa pera atender as pre- 2 a 1 multo embora o que a partida estava SU8-
sessões" de Basflia. Logo as surpreendentes decla tenções do, interior do Acarõi' tíveese escalado pense. Cremos que tanto
após o seucomenrérlo, foi rações' do escritor mí- Municipio,�levantando s�la pera o 2°. quadro Ireis o-Vasto Verde e o Acarai
procurado por nm dos di- neiro, afirmando haver voz na camara e assim elementos da equipe prln- deveriam .pensar na res-
.retores de um dos nossos sido assassinado o gran- por bem ou por mal fazer cipal, com receio de leva- ponsabilidade que teem
male credenciados bancos de líder trabalhista, Ge- ao Sr. Prefeito as Estre-] rem um "show", quizeram perante o público despor-,
que lhe tmíormou que dois tullo Vargas, Várias, vó- das esburacadas? Esíace- ESIÖMAGO. FiGAOO E INTESTINOS colocar quase que com- 'lista, porquanto sair de
títulos da NOVACAP ha- zes, inclusive a de sua lar o Municipio de Gua- plero a equipe principal casa com o tempo chuvo-
viam sido apontados pare própria filha, da. Alzira ramlrim ainda n.o�,!, e que para o encontrá final con 50 não é Séf desporlista
protesto. À noticia correu do Amaral Peixoto in- mesmo agora IDICla sua Proporcionam bem-estar gerar, rre o Oaribaldi. E qual fo é ser fanétlco por futebol,. '

na Câmara, empolgou a surgiram-se contra essas marcha pera o progresso, facilitam a digestão; cescon- a decisão dos rapazes da mas o que acontece que
imprensa, bem como .a de aseertívas, taxando - as é contra o bom senso, e gestionam o figadol regulari- equrpe tricolor? Abando- na segunda feira deixarr.os
que emprêsas norte-ame- "a de um louco"._ 0_motiyo .�ci�a expôsto zam as funções do �' naram o graméJf:lo pois de ser desportistas, faná-r'
ri�ana8, que haviam for- Recentemente, mterro· nao o Jusflflca. Sem que- • verdade seja dita, o Oa� ficos, para sermos "palha-
necidomaterial para Basflia gado. a respeito, �isse o I rer aconselhar, publicamo.s ribôldi foi ao campo de ços" destes dC!is clubes
estariam no propósito de ex-diretor da RádIO Na· o que se passou na OUI' luta na cerleza de defron- qu,," parecem nao ter res-
protes:ar tilulos da Nová- ciônal, sr. Vitor Costa, ma sessão da Câmara tar-se com a eqUipe de ponsabilidade esportiva.
cap por n,ão terem sido durante um programa de Municipal de Blumenau: aspirantes do A.::arai e Que este incidente não
pagos alé agora. -televisão, que foi êl� o' não c'ontra a principal, venha a ,ser repetido afim
Outra noticia que circu- único civil não politico porque meus senhores há de que o futebol jaragua-

lou na Câmara: as obras a assistir a última reu- mUIta diferença entre Oa- ense não venha sofrer por
da nova capital seriam nião mklisterial no Cate- "Barbada" ""Dreste-s rildi e Va'sto- Verde I Des- causa' de irresponsáveis
paralizadas pelo Govêrno te na, madrqgada de 24 .-- te modo ficou o embate no esporte.
em face da difícil situação de agôsto, acrescentando para reduzido há um só tempo.

.

A. COSTA
do país e em espedial, da ter ajudado ,a vestir o recusado'circular do govêrno man·' corpo de Getúlio logo

A d B
·

dando suspender lôdas as após o tiro fatal. D!,s;- • e arros "Não recebo co-odras públicas. Tal _sus- mentin'do com veemen·
munistas; : te n h o

pensão verificar-se·ia nês cia a tese recente do
Falando à 'r'eport muito mais (; queIe mês de junho. Essa no assassinato de Vargas, agem

f�zel'" _ co"m essasd· t'
.

t de Belo Horizonte, de· LO

tícia enlretanlo, não foi 'Nls.se éea eg�rICamen e:
clarou o atual,Prefeito de palavras o prefeito Dando início às festividades Na segunda etapa a Firma

confirmada e possivelmen- '

lOgU m teria coragem
São PauJo, dr. Ademar de de NI·teról·, sr. Al- .esportivas levadas a, efeito 'Wiest, conseguiu firmar-se no

.

d
.

d d t G túll'o ! " pelo Clube Agua Verde, io- gramado, e cresceu muito dete sera esmenll a... e ma ar e
Barros '. berto- Fortes, se re- d ã d I_ garam as equipes representa- pro uç o, on e evaram por

--------------------'--:--
"A 'Comissão pàrla· CUROU a receber em tivas dos Gráficos X Firma diversas vêzes perig()s ao ar-

OPERETAS VIENENSES em Blumenau mentar de Inquerito vai seu gabinete o an- ���a:�mo foi amplamente �����odu���i,po��� -p����ed:� ,ter muito trabalho.- em tigo lideI' do Parti A contendafoi vencidapelos comandados de Borba, soube-BLUMENAU (do Corre�. da morte de Franz L�har1 São Paulo, porque desde do ComuDista, sr. Gráficos pelo dilatado score ram redimir-�e e dar cifras
pondente) - Esta cidaae apreeentarão o.s belíSSimos J'á perpetua.se o Govêr. Luis Carlos Prestes. de 5 tentos a 2. definitivas ao encontro.

d·
'

I "J d O D" No time vencedor não temosviv� momentos e mtensa tspetacu OS Olas a pe- no através da eleição de ep0l8 que 'o In- Logo de início via�áe maior
nomes a destacar, desde oespectativa diante da apresen- reta Vienense"- "Zauber der um preposto, e para con· termediário trouxe movimentação por parte dos arqueiro Rudi, diga _ se de

tação, nos próximos dias 8 ,Wiener Operete", com as seguir êsse objetivo põe a decisão do prefei· Gráficos, qUe iogando um ru-
passagem, não teve a mfnina

e 9 dêste mês, no Teatro mais belas páginas de Lehar, a funcI'onar a todo o va- to niteroense, o ex-
teból vistoso e mUlto produti- culpa nos lances que culmina-vo, com passes rasteiros e

ram os dois únicos tentos'Carlos Gomes, dos tamosps Suppé,Strauss, KàJmann, Leo pôr a maquina do Estado seI?ador com�nista, e curtos, levavam constante: at� o ponteiro esquerdo Vi�artistas da Opereta de Vle Fall, Heuberger; Zeller, Stodz em beneficio do seu cano deiXOU Q prédiO da mente o pânico à meta guar cante todos cumpriram uma
na lIaxLichtegg (exclusivo e 9utros.

.

didato. Mas tudo isso não Prefeitura mui t o

I
necida por Dico.

I bôa perfomânce.
do tamoso Teatro "Staats- Esses espetáculos da O- tem importância ...

"
e sem graça.

'

Nos 4õ minutos inic,ais os O .. Gráficos" para esse

"d V' Z·· Gráficos deram um embate formou com: Rudi,oper
.

e
:
1ena, unq\le, pereta de Viena eStão con- rematou: "A minha elei, verdadeiroshowde bola, onde Armando e Picolli; ßorba"An-San FranCISCO), Trudl quistando retumbantes aplau' ção é barbada". notava-se o trabalho de meia gelo ePodeco; Dico (Ivo),Schoenmier-Berson, a exce· sos' em sua toruée pela

'

cancha de, Borba, de Angelo Ernesto, Adernar, Paulinho e

pcional Soprano do "Gaert- America do Sul. O progra.

Q
e de Adernar; Vicente.

nerplatztheater" de Muniqué, ma será totalmente cantado ,_"""!-__

e do mundialmente conhe- em alemão. Ingressos jli se Cidádão Soc.·ed--ade de At.·radores "PROGRESSO"eido artista, internacional de -encontram à venda n:1 C�'sa � � � � U t � � LViena - Walter Pick, que, em Flesch, à rua ::: 5 de Novem-
_

Se ainda não és eleitor,
comemoração 10 anivefsàrio bro, nesta cidade. providencia imediata- Recebemos doa Socie· Bauer, 10• Secretário:

mente li obtenQão do dade de Atiradores "Pro- Heinz BarteI, 2°. Secre
teu novo título eleitoral, gresso" com"unicaçäo de tário: Heinz Püttjer (Re
cuja posse te assegU18 que .foi eleita a sua nova eleito); 1°. Tesoureiro:
O desempenho, do sa- diretoria, ficando assim Guilherme Menegotti; 2°.
grado direito ao '\Toto constituida: Presidente Tesoureiro: Oswaldo
como cidadão livre e de Honra: Friedrich Barg, NieIs.
cónscencioso do Brasil! Presidente: AlfredoMohr, Cons-élho Fiscal:

..... -= Vice-Presidente: Max Presidente: Guilherme
Spengler.

---------------------- Membros': Frederico
BarteI, João Emmendoer
fer, Arno Porath, Edruun
,do Hansen e 'Alvino Ko
neH.
Suplentes: Oscar Rei

ter, Max Finkbeinner e

Edgar �arg.
Agradecemos a gentil

1 comunicação e cumpri
mentamos a nova direto-

I ria desejando-lhe prós
pero futuro.

TRÁ.GICA CAÇADA
Matou o próprio irmão 08 . Parabens
Noticias procedentes jado em pleno peito" tom

de Blumenau informam bou mortalmente ferido.
de uma trágica ocorrên- 'O infeliz teve apena� al
ela verificada na semana guns instantes de Vida,
trâusata na.localidade de tendo sido o seu cadàver
Salto do Norte, que cau- transportado mais tarde
sou a mais dolorosa emo- pela autoridade policial

,

ção aos que dela tiveram para a cidade de Blume-
conhecimento. nau, a fim de ser proce-
Os irmãos Rolando e dido exame de corpo de

Egbert Grossschlags re- lito.
solveram uma caçada O corpo do desventura
nas matas próximas á sua do Rolan?o Grossschlags,
residência e ambos ar- tão tràglcamente morto
mados nelas'penetraram. pelo próprio irmão, após
Á certa altura Egbert a- o exame cadavérico, foi
vistou um pássaro e, es- transportado para a sua

pingarda ao ômbro, alveo residência em Salto do

[ou a caça, não se aper- Norte.
.

.

cebendo, porém, que na A vítima era casado,
linha do' tiro, maís atas- carpinteiro, com 28 anos

tado, se encontrava o de idade, filho de Henri
próprio irmão que, alveo que e Berta Grosssohlags.

DE GUARAMIRIM ESPORTES

a Câmara 'Municipal ACallratll I Vaste Velr�e?
.

,

Brasília GETU LIO',
Penhorodc Suicmio ou Homicr�io 1

SENSACIONA.L VITÓRIAI

Grafieos, 5 x Wiest, 2

EICELEITRS _

CONTÉM
REGISTO /POLICIAL

_ELEMV,UOs fOKICOS
Coisas do cacb,orl'o I Neiz.el Watzko irmã. do
O sr. Elécio Ferraza memno, e n� mesmo 1OS'

queixou-se na DAP con'ra tan.te I
surgIU �uvenal.

Juvenal Neizel, cujo filho, Netzel que a terIa des

menor lhe entrou casa a tratada em termos vio-

dentro: apanhou um ca- lentos."
bchorrinho amando de uma Rou o

sua irmã, ca�ada, para Na DAP apresentou
vender o animalzinho 'a queixa a sra. Anita Heid
João de Sõuza. con'ra o indivíduo Leo-
_ poldo Anaeleto, que lhe
A mulher de Elécio invadiu a residência, dela

Ferraz8, pro.curando sa- furtando dois machados,
belo dos motiv�s de tal um com e outro sem ca

atitude do menino; foi bo. O sr. Comissário es-

agredida por dB. Lídia tá no eUQalQo do larápio. � _

Fósfór�, . Cálcio, !rseniato
e Vanadato de s ó d i o

TODleo dos convaleSllentes

i fonieo dos desnutridos I De
-

Massaranduba:

Os Pálidõs, Depauperados, e.'SII••
·

It .. C ..

Esgotados, Magros, Mãe� Resultado da TOMBOLA da BICICLETAque Criam, Crianças ra-

quiticas, r-eceberão a to

níficação geral do orga-
nismo com o

1. Premio: Lourenço Oresinger
2. « Mario Manske
3. « Adolfo Volles
4. « Udo Moskorz
5. « Ester Vailliatti

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C0RREIO DO POVO

8a. Exposição Agro-Avícpla
\

Indusírícd
Conforme já tivemos

ensejo de noticiar, a di
nâmica Diretoria da Asso
ciação Rúral de )araguá
do Sul, resolveu, em ses

são especial realizada em

fins de abril úlnrno, come
morar com brilho especial
a passagem do "Dia do
Colono" (25 de iulhó) e

que coincide com a data
de fundação do Município.
Ässim é que ficou desig
nado o dia ,27 de julho
(domingo) pare uma ex

traordinária
•

Exposição
Agro-Avícola-Industrial, a

oitava a realizar se sob os
auspicios dessa útil enti
dade rurícola, lá tendo sido
nomeadas várias sub co

missões organizadoras em

todas as localidades e dis
trlros municipais.

Essas sub-comlssões,
que compreendem em seus
quadros elementos os mels
aestacados da nossa vida
rural, reuniram-se nove-

Flagrante da assistência (parte) presente a uma das
últimas Exposições

Recepção festiva na Barra do Rio Cerro ao Governador
dr. Jorge Lacerda

mente em meiados do mês
passados, eleborando um

programa que execede a

todos os demals eréhoíe
delineados para orgulho
de nesse terra, atraindo,

como sempre atrairam es

sas Exposições, visitantes
não só do Estado mas

também dos Estados vi
zinhos, distinguidas que
sempre foram com' a pre-

sençe de altes autoridades I a agro, pecuérle, mas es
federals e esraduets. tendendo-se à nossa pu-
Neste ano, como dissé jança industrial e o incre

mos, a 8a. Exposição vai menro notável da avicultura
superar a tôdas as entert que se vem percebendo em

ores, abrangendo não só Iodo o Município.

Vem despertando espe
cial atenção dos exposl
rores já lnecrltos, o amplo
Pavilhão "Artur Müller"
que esté sendo construido
nos terrenos do Posto
Agro-Pecuérío "lqão Cleö
Ias", cujos "stands" exi
birão a pulença industrial
do Município, junto à pro
dução agrícola, a criação
de aves, a agro pecuéría
em geral ..
Diante do dinamismo

que a esforçada Diretoria
da Associação vem desen
volvendo, e as já apreciá,
veis inscrições de exposi
tores, não resta i'J menor

dúvida de que, ao trans

curso do 820• aniversário
da fundação de leraguä
do Sul, a 8a. Exposição
Agro Avícola Induetrlal al
cançara êxito, lernals esst
nalado nas brilhantes páginas
da história econômica de
nossa terra. Os flagrantes
que ilustram êste registo,
dão bem uma idéia do
vulto das Exposições já
realizadas pela Associação
Rural 'local.

FLAGRANTE no Posto Agro-Pecuário "João Cleófas",
vendo-se em primeiro plano o sr. dr. Luiz de Souza, '

atual Presidente do Diretório Municipal da. UDN e o
dr..Mario Orestés Bruza, dd. Secretário da Agricultura,

ladeando o sr. Governador Jorge Lacerda

• ,l�\ I . ',' "

Demonstração de ginástica na barra durante a última
Exposição por um grupo de -atlétas do veterano

Clube Atlético Baependi

SEBVlcçO ELEITORAL

Atenção, . Eleitores 1 Associação Rupal

Observe-se que em Ja-
I, Atanção Lavradoras a Criadoras I

raguá do Sul e Guaramt- _

rim, apesar dos insisten
tes evlsos do Juizo
Eleitoral, grande é o nú .

mero de eleitores que
ainda não renovaram
seus .ritulos, bem como

crescido, também, o de
cidadãos que, embora em

condições de serem elei
tores, não o fizeram até
esta data.
Chamamos a atenção

de todos os que ainda
não requereram seus títu
los para que o façam o

quanto antes, a fim de
evitar acúmulo de serviço
e arropêlos nos últimos
dias de qualificação, com
parecendo ao cartório
eleitoral de . Jaraguá do
Sul' ou aos postos de
alistamento de Guarami .

rim, Massaranduba e

Oorupá.

Segundo o disposto no
arr. 30• da lei N. 2982, de
ÕIJ de novembro de 1956,
o cidadão que não tiver
providenciado seu novo
título eleitoral, até o dia
30 do corrente mês de
junho, além da multe- de
cem a mil cruzeiros, não
poderá:
a) Inscrever-se em con

curso ou prova pera cargo
ou função pública, lnves-
rir-se ou. empossar se
nêles; \

b) receber vencimentos,
remuneração ou salário
de emorego ou função
pública, ou proventos de
Inatividade; .

c) participar de concor

rência pública ou' admi
nistrativa da União, dos
Bstados., dos Territórios,
do Distrito Federal ou dos
Municipios, .ou das res-

. pectivas autarqulés;
d) obter empréstimos

nas autarquias, sociedades .--
de economia mista, caixas Conservação
econômicas, federals 'ou do Solo
estaduais, nos institutos
e caixas de prevídêncla Nos terrenos' de de-

I b clividade fortes as pas-socia , em como em tagens, quàndo explora-
qualquer estabelecimento das, convenientemente,
de crédito mantido pelo com ajuste do número

govêrno, ou de cuja ad de cabeças de gado à
área, eonsntuem um dosministração este participe; bons proeessos de con-

e) obter passaporte ou trôle da erosão. Em aí-
carteira de identidade; guns tipos de solo urge
f) praticar qualquer alo que sejam feitas sulcos

Pa. ra o qual se exiJ'a qui-
em contôrno para con-
trôle da enxurrada cau-

tação do serviço militar sadora do desgaste.
ou do imposto de renda.

A Associação Rural de Jaraguá do Sul
realizará no próximo mês=oe Julbo a tradi
cional festa do "Dia do Colono". Outrossim
comunica que haverá Exposição de Animais
e Produtos Agrícolas.

'Os interessados poderão inscrever se
na Associação Rural.

O programa, será publicado oportuna
mente.

I &omuni�a�e (U. lul�. Hio da lUI. II

A DIRETORIA

Exlro invulgar é;!lcancaram os festejos pro-
-movldos dia 26 de maio último pela Diretoria
da Comunidade Evangélica Luiherana de Rio
da Luz 11,/ por ocasião da inauguração de sua

Igreja.
A Diretoria da Comunidade vem, pois

por nosso íntermédlo, agradecer efuzlvarnente
d Iodos quantos afluiram ao local das festas,
contribuindo, com a sua presença, para o su

cesso alcançado, quer moral como maierialmente.
Para conhecimento de todos, publicamos

a seguir o resultado da grande Tômbola rea

lizada, cuja renda reverte em benefício da nove

Igreja, pedindo-se aos premiados a fineza de '

retirarem seus prêmios, junto à Diretoria, den
tro do prazo mais breve possivel:

1. prêmio bilhete nr. 1 099
2. 1.330
3. 345
4.

. 117
D. 1.187
6. 120
7. 297
8. 1.281
9. 847
lO. 1.433
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Sicherheitsmandat Abgelehnt
In unserer 'Auflage vom dem lokalen Gerichtshof Urteil unseres Rechtsrich-

30ten. Maerz bezogen wir eingereicht, welches Man- ters Herr Dr. Ayres Gama
uns eusfuehrltch auf die der von folgenden Gross- Ferreira de Mello verkuen
lokale ôteuererhoehungs firmen des Handels und der, das Sicherheilsmandat In Salto do Norte, Mu- Mein'lieber Gottlieb, - bis jetzt war es so gswe

frage, und den seitens In d u s t r i e unterzeichnet der protestierenden Ge- niztp Blumerieu, ereignete Ja, da ist nun eine Welle seu, da hat der Pr aefekr

verschiedener Grossfirmen wurde: Indústria e Comér- schaeftshaeuser abgewle- sich am letzten Sonntag vergangen, ehe ich wieder die Steuern festgesetzt
eingerelehren Protest (Si- cio W. Weege S/A., Trí- sen und die Rechlbarkeil ein tragischer lagdunfall ; schreiben kann, denn so wie es ihm passte. Damit

cherhetrsmendet) gegen coragem Garibaldi Mar- der Gesetzes n. 39 erwie- Die Gebrueder Roland und v i e I e s ist unterdessen hat die Kammer aufge-
das Gesetz n. 39, vom 20 quarät & Cla., Textil Cyrus sen, Egbert Grossschlega ent- passiert. Aber denn! Da raeumt, die Vereadores
November 1956, das die Lrda., Fecularia Rio Molha schlossen sich eine kleine war die Praefekt-Wahl in seien dafuer getrommelt
neuen Steuern, laut Ein, S/A., Alberto Bauer, Be- MJt diesem brillanten Jagd in der Umgegend zu Joinville. Ich war zufael- und gepfiffen fue'I ihre
nahmen, regelt. Wie berich blbas Max Wilhelm S/A., Urteil beglueckwuenschen veranstalten und versch lig dort. Meine Fresse, Kourage! Vivat Hoch!

tet, reichte derHerr Prae- Indústrias Reunidas Iare- wirinsbesonders die Herren wanden mit dieser Absicht Gottlieb, ich dachte, mir Aber denn! Na, schrei
Iekt gegen dieses' Gesetz guá S/A., Comércio e Kemmerraete, die somit im naheliegenden Wald. laust der Affe als ich da ben wir etwas Sehoene
der Kammer sein Veto ein, Indústria Bretthaupt S/A., erwiesen ein neues Steuer- Als gleich darauf, Bgbert den Praefekt aus Jaraguä res: also íuer, den' 27teD.
unter Angabe, dieses Ge Cerealista Piwedo Ltda, geselz entworfen und ap- einen Vogel erspeehte, do Sul frisch und froeh- Juli wurde das grasse

. setz vers rosse gegen die Indústria de Calçados probiert zu haben das hob er sein Gewehr, legte lieh"mit dem J'ippe unse- alljaehrliche Kolonisten
,

Bundesverfassung und sei I Gosch Irmãos S/A, lndús- rechtszueltlg dem fruehe- ao und schoss. Er merkte rer Praefektur herum- fest festgesetzt "UNSER
demnach rechtsungueltlg. tria e Comércio Walter ren, willkuerlichen Steuer- unglücklichwerweise nicht, sausen sah. Hab mir ge- TAG", der ·gerade auf

,

r Gosch Irmãos S/A. und system ein Ende setzte, dass. hinter dem niedrig- dacht,: lieber João, da einem Freitag faellt Hier
Ddraufhin wurde seitens José Emmendoerfer. um eine gerechte Steueret- sitzenden Vogel. in' der- flitzt also der Wagen der wurden schon verschiede-

der protestierenden firmen Ver g an gen e Woche heburig im ganzen Munlzip selben ôchussrtchtung.seln Jaraguaenser herum, ver- ne Kommissãos ernannt,

ein Sicherheitsmandat auf wurde das tiefschuerfende eínzufuehren. eigener B r u d e r stand. pufft. das Gasolin, ver- und man sieht dass es

Toedllch getroffen sank braucht den Wagen das im diesen Jahr besonders
Roland zu Boden und ver- alles unser Geld mit un- sohoen sein werden wird.

'C'LU'B Wl·enér- starb nach -wp.nigen Au- seren Steuern kostet l Eine riesengrosse Aus

genblicken in Gegenwart Ich war so boes gewor- stsllung, mit Vieh und
'

seines, vor Schrecken halb den das ich am liebsten Politikern und 'dann ae-

Der lokale Rotary Club 111er. Schriftfuehrer, Herr Operette irrsinnig gewordenen Bru- wieder die, "Schapa bran- meinsames Schurras-

waehlte seinen neuen Vor- Augusto ôchmídr ; 2ter. ders.
-

ca" angebracht haette die coessen. Das wird ein

standsrat für den Jahrgang ôchrífrfuehrer, Herr Heinz.

BI
Das Opfer war 28 Jahre sie von unserem Jtppe schoenes Fest, Gottlieb,

58-59, 'der sich aus Iol- BIosfeld ; Schetzmelster, In umenau alt, Tischler von Beruf, runtergemacht h a t te n
aber denn! Ich haette

genden Herren zusammen- Herr Eugênio Silva; Di- verheiratet, Sohn von damit man den Jepp nicht Euch nooh vi�1 zu schrei
setzt: rektor des Protokolls, Herr Heinrich und Berta Gross- k lit W· 11 ben a b e r I c h mus s

Wie die blumeneuer Zel- er ennen so e. o so '. -'
r;

;'l � .

Dr, Arquimedes .
D,mtas, schlags. das hibfuehren wenn man sohlíessen, _denn der li rItz

und die Herren Dietrich tung
f'A Nação" berichtet,

so mit unsere Steuergel- faehrt gleich nach. Euch
H f I d D E h wird dort am 8ten. und •

d h ff I h bu enuess er un r. rtc
9 der flitscht he? Jaja raus, uni o snt IC e-

Kaufmann als Direktoren ren. dieses Monats, im
wer Augen hat zu sehen: k�mmt Ihr diesen Br!ef

ohne Portefeuille. _-
Saale des Teatro Carlos Die Armee in der der sehe, und wer Ohren bl� Sonntag:, �Aute Ist
Gomes, eine grasse Ope- hat zu hoeren, der hoere. Dienstag, weil du� Stras-
rette aufgefuehrr werden, Landwirlsçhaft' Fuer solche Wahlen, die se.n so hundsm.ls.erabel

Th t
' unter Teilnahme weltbe- d d d F

�a ergruppe ruehmter Kuenstler der.. uns garnichts angehen. sm unc er,-- fItZ d�n

A Wiener vperelte: _ MiiIX D�e. Nachrlchte�agentur d'a werden die Fahrzeuge Wagen voller �rsatztelle
AlI�, eich zur Erlangung" gua Verde" Lichtegg, von der Staats- MeridIonal, a�s RIO, mel- sogar von unserer Prae- gepackt hat, dIe er un ..

des neuen, geset1.licheri oper-, Wien, Zuerích, San �et dass an eIne! Tagung ,fektur benutzt, wa's alles terweg.s nach Euch. (wohl
Waehlerlitels eingetrage- Besonderes Lob verdient Francisco'; Trudl SChoen,1 der .C�nfederaçao Rural unser Geld kostet. Aber 20 KIlometer,. mcht?)
nen Buergerrinen und die vor nicht laengerer maler-Berson, der berühm- Bras�lelra der Gene�al denn! Dann sehe ich jetzt gebra�chen. WIrd., Na)�,
BJlerger, die sich in Be- Zeit in unserer Stadt durch te Sopran vom Gaertner- Tf!urlDo de -R�s�nd,: ,�m wie die Kandidaten nach d�s, smd die Leute m.lt
sitz der Quittung bis -no. Ini(iative einiger begeister- platztheater aus Muenchen Au.ftrag d.es KnegsmlOls, Euch aufs ,Land hinaus- die grasse S?�nauze, die
6000 befinden, werden len jungen Herren gegruen- und Walter Pick, Diese

termms teIlnahm,. Der Oe-, rasen, mit ihre Autos. hoch und helhg verspro..

dringenst aufgefordert ih- dete Theatergruppe "Agua Kuenstler werden anlaess'
neral fuehrte z�el Grue�de Da ist eitler unter ihnen, c�e.n ha ben fuer daIS Mu

ren fertigen Waehlertitel Verde", die in we6igerals lich des Todesjahr von
fuer den moeghche� Em- der sonst hier Niemand n.1zlp zu sorg�n� Hustet

auf dem hiesig�n Forum 3 Monaten 4 gut besuchte Franz Lehár die "buber
satz de� He�res 10 �er anguckt, und uns arme

SICh was' Dl.e mae.h�n
abzuholen, um eine Ue- Vorstellung auf die Buehne der WieDer Ope ..�tte" auf.

L an d w I �t s � h a.f t em: Teufel ueberhaupt nicht, nur ganz. gememe PolItIk,

berbelastung der Heraus- brachte., fuehren, mit Musik' von Br�ten.s, dIe OIednge P�o- und nur mit seinem Auto wovon WH' nur den Scha'

gabe dieser neuen Titel: Den letzten, beme.rkens- Lehár, � o w i e Suppé, duktlvl,t�t der' .landwlrt- herumkutschiert mft.ein'e den haben, Bte�er zahlen.
in den letzlen,' Tagen zu w.erten Erfolg. erzle.hlten Strauss,

.

Kálmann, Leo sch�fllfdj�n B!tnebe und, Zigarre ins Maul. Aber muessen un� mchts fUer

vermeiden. Wie bekannt, dIese vom !heater ,:�nge' FaH, Heuberger, Zeller,
zweitens - d.'e erhoehlen jetzt flitzt er immer ,raus uns getan Wird. Na, wer-_

ist es Pflicht und gesetz,
nommenen Jungen M-an�er Stodz und andere.

Kosten fuer dIe Erbal�ung aufs Land, ist bei jedem den es ups m e r k e n.

Iich vorteilhaft den neuen
am 11ten. vergo Mfs. Im - der Truppen. lo semen Fest zu sehen, klopft Gruess deme ganze Ba-

Waehlertifel zu 'besitzen Club' ßaependi, zu EhI:_en Da� ganze Prog'l'amm Ausfuehrunge,n erwaehnte Euch tuechtig auf die gage, und �ag der Em�la
ohne dea, Je de 'n, seh; �es Mutterlage_s. Mifspiel�r ist deuts�h gesungen, und Télurioo de Resende eben- Schultern, denn er will �ass der Pfmgsochse hIer

grasse Schwierigkeiten im !enes Abends w�r�n dl� sei bemerkt, dass:aucn die falls die erhoehte Gefahr ja als D�putierter ge
In der Stadt. auf der,

Handel, im Kauf und Ver- Junge� Herren <?�OrIO Jose wunderschcenen Lieder aus e Ln e r kommunistischen waehlt werden. Na, wir Praefe�tu,r zu fmden war:

kauf enstehlen werden. SchrelDer, . Elpldlo Cam: dem "Zigeunerbaron" vor- Infjltration auf dem Lande, I haben wohl davon die Um abraço von Eur�m
pregher, Alfredo Fodl, getragen werden. 'die durch die Ralion�li- Nase voll. Wisst Ihr da ganz veraergertem Joao.

Ozair Fagund�s, Alfredo
.

sierung der Betriebe und draussen SChOll dass die

Fagundes, Orlando Pam- der dadurch moeglichen Kammer den Prozess
plona, Altjno �enzi und I Duerlen Bh,eumatiker' Erhoéhung der Mindest- gegen die grossen Ge-
die jungen Damen Fr!. FI· h ? lcehne aufgefangen werden schaeftsleute gtwonnen
Recilvia NiCoIuzzi, Julieta

else essen koennten. haU? Es ist ,wegen dem'
Pamplona, lolanda Fagun- Noch vor gar nicht langer neuen Steuergesetz, wo

des. Zeit glaubte man, dass Fleisch- diese reichen Leute nicht
Die Becreisteruncr dieser �enuss eine der hauptsaech- ihre Steuer zahlen wollten'

,

. " ". lichsten Ursachen von Rheu- Z' ·

b l'neuen Theatergruppe diene, ma und Gicht darstelle. Heute wIe e _ und ,prozessierten. Der
als Beispiel fuer jepe die wissen wir, dass dies doch Herr Rechtsrichter hat
sich zweifelsohne auch-für nur _8�hr bedingt richtig ist. El·nfu'hr. sie aber heimgeleuchtet"
die Kunst auf der Buehne Zu relchlicher Fleischgenuss und gesagt dass elas neue

.
ist sicher unguenstlg, aber

emsetzen koennten. v ó e 11 i ge s Fortlassen von Steuergesetz richtig ist,
Fleisch und anderen eiweiss- Laut Nachrichten aus die neuen Steuern von

haItigen Nahrungsmitteln führ.t Santos, kam aus Buenos den Grossen bezahlt wer- =-:::::::::=========
nur in Ausnahmefaellen zur A' I d' K h

.

Heilung. Der Mehrzahl d.ei' Ires, a s Ie napp elf den muessen! Sieh oial
Rheumatiker s c h a d e t ,ein Bnde Monals an Zwiebeln an: die weigern sich die
maessigerFleischgenussnicht, den Hoehepunkt erreicht Steuern zu zahlen, wo
wenn nur die Hauptnahrung hatte, ein� erste Schiffsla- sie doch hier bei uns, in
aus reichlich Gemuese, Obst, dung Zwiebeln an. Es unserem' Land reich wer
Salaten und dergleichen be
steht. Wichtig i,st eine im gan-

handelt sich allerdings nur deo" wenn sie auch ar-

zen maessige Kost und das um etwa 1000 Volumen. beiten, aber man muss
-Fortlassen aller ReizJpittel.. Darauf kamen jedoch doch etwas Heimatliebe
Nicht zu ve:ena.chlaessigen gleich zwei Schiffe an mit haben, denn wenn man

ist auch die arzneiliche Be- ,zusammen 4100 Volumen. soviel verdient- wie Viele. (

handlung. Das klinisch erprob- Man' erwartet fuer bald dann muss man' doch
te und empfohlene TogaI hat d F II d b h t f d L
sich nicht nur bei allen rheu-

as· a en er a normen auc e was, uer. as and

matischen Beschwerden. Glie- hohep Preise, da .ndn in uebrig haben, fuer das��
der-, Gelenk- und Musk�l- den naechsten Tagen noch

....

Munizip wo man dieses
sch h d be h Z· b I h G

. Cure seus males e poupe seu
merzen ervorragen - me r

.

Wie e n erwartet. sc were eId ver.dlent. bom dl'nhel'ro comprando na

waehrt, sondern auch bei (D L d b Ab I
Hexenschuss, Neuralgien,

a wIr an genug e- er
' denn. Man fragt G' NOVAIschias, Grippe und Erkaelt- sitzen Zwiebeln selbst zu sich: wie soll denn das FARMA IA

ungskrankheiten. Togal- Ta- pflanzen und zu ernten, Munizip vorWaerts kom- tle ROBERTO M. HORST
bletten wirken schmerzstillend ist diese traenende Zwie-, men, wenn' dl'e' Gro"sen

'

d t II A b it f .... k ·t
�

. a que dispõe de maior sortimen_'
un 8 e en' r e s aelllg el belfracr,e uobediDcrt der nur ganz wenl'g Steuern f ti
und Wohlbefinden bald wieder.,," to na ,praça e o erece seus ar •

her. TogaI verdient auch Ihr ,Geldgier der zustaendigen zahlen wollen wie ein gos à preços vantajosos
Vertraugnl In allen Apothe- ehrenvollen Geschaefts- Batikemann ? Das ist Rua Mal. Deodoro 3 • jaraguá
ken und Drog.erien erhaeltlich. leute zuzu-fuehren). doch nicht richtig, 8ber���

Tragtscher
Jagdunfalll

BRIEF
AN DIE KRAEHWINKEL-ECKE

ROTARY

Vorsitzender; Herr Gui
lherme ôchulz Junior; 2ter.
Vorsitzender, Herr Dr.
Waldemiro Mazurechen ;

Waeblertitel

,

-

Asthma
Wir werden darauf euf

merksam gemacht dass
die Tablellen

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

ORo neuo RRßHf ffRnnnOfS' nno

.1 Advokat I,
Schreibstube: Av. Getulio Vargas, 67

(Gebaeude ,Hertel) - Jaraguá do Sul

I Apotheke '.�Sebulz"

I JA.RAGuA DO SUL
-

MEDlKAl\1ENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenhe,it, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besien zu den geringsten Preisen bedieni.

;(epatina )/. S.
ela penha, que
contem erfrafo
J-(ep6fico con

cenfrado, nor
m a Illl (I tU

Ipnçõe$ do

Jlgado.

'.
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Edital de Citação Registro Civil i Leopoldo Rowe e de

JHerta Laube Rowe.
Aurea Müller Grubba, Oricial l Ela, brâsíleíra, solteira.

Q Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Iulz :0 IX e gis t r o Civil do I doméstica, domiciliada' ede Direito da Comarca de Iaregué do Sul, Estado r('. Distrito-da Comarca [a- residente neste distrito,de Santa Catarina. Brasil, na forma da Iel, etc... ragu� do <::111. F.'�t1d(, de em Rio d9 Luz, filh'l. �')
.

PAZ SABER. aos que o presente edírel com o -Santa Catallrla: Brasil. .• Rodolfo Fischer e (Je

prazo de vinte dres, virem ou dêle conhectrnenio ti Faz saber ljue comparece- Anna Fischer.
verem, que por perte de AUGUSTO HERMES e ram HO cartório exibindo os N.967

sjmulher e outros, por intermédio de 'seu bastante Jotumento-- exigidos pela leI Edital N. 4401, de 27-5 58.
procurador, advogado dr. Arquimedes Dantas, lhe iíim ue : se habilrtarern ?ar" Rudolfo Blank e"
foi dirigida a petição do teõr seguinte: «Exino. Sr.' /' casar-se Veronica Behnke
Dr. Iuíz. de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul.

Edita] N, 4 395.·d� 21 5 58 .Ele, hrasileiro, solteiro,
Augusto Hermes e .eua mulher Anna Hermes, lavra Ag rodeeimenta . Leopoldo Wjntricke e lavrador, domlctliado e
dotes, proprietários, residentes nos Estados Unidos

I
Re glna Filipp residente neste distrito,

da América do Norre.. Paul Hermes, solietro, pro Harry Gaedtke e sua esposa, da. Wanda Ele. braslleiro. soltetro, em Ríbelrão Grande do
prietário, residente ne Alemanha e Aloys Wedekind. Kuklinski Gaedtke, ainda proíundamente lavrador, domíciliado e Norte, filho de Ricardo
cesado com Augusta Hermes, lavradores, residentes abalados pelo infausto e prematuro passa- residente neste distrito, Blank e de Alma Blank.
no municipio de Guaramirim, desta Comarca, por mento de sua inesquecível ·filhinha em Nereu Ramos, filho Ela, brasileira, solteira,
seu procurador e advogado, infra assrnedo. tnscrüo

de José Wintricke e de doméstica, domiciliada e
na Ordem dos Advogedos do Brasil, Secção deste I ·.BEI.I.I� Francisca Karazack Win residente neste distrito,

, Estado. sob o n. 387 e com escritório à rua Mare-
falecida aos 10 anos .e 8 mêses de idade, tricke. 'I

em Itapocuzlnho, filha de
chel Deodoro da FOVnseEca, n. 437, nesre cida)de, \'eoAm após 4 mêses, de pertinaz enfermidade, vêm Ela, brasileira, solteira, Alberto ;�ehDke e- de AI-
expôr e requerer a .- xcla. o seguinte: lQ. - s .

é'
A

doméstíea, domícílíada e ma Schulze Helrnke..

d por ínterm dío deste externar os seus pro- 11

requerentes são proprterärlos e dois terrenos situa-
f d decl t édí (' 1 residente neste dístrtto, N. 968

dos no Núcleo Bérão do Rio Branco, munlctplo de un os agra ecunen os aos mICOS ar os
.

"'

de Guererntrtrn, com as seguintes confrontações: .eo Ooííergé, Diogo Vergara (de Blumenau) e em �ereu Ramos" filh!1 Edital N. 4.402, de 27-5-58-.
Norte com terras de João Theodoro Ribeiro; ao Sul Feroondo A: Springmann, desta cidade. pelo l�gitlma de Anto�I? FI Walter Hornburg e

com o lote n. 23; a Leste com o lote n. 59; ao
desvele com que se houveram humanítàría- lípp e de Joana, Ftlípp, 'Sílvíns Frltzke

Oeste com o lote municipal n. 55, com a área de mente para, salvar a vida 'da pranteada Ia- N. 962 Ele, brasileiro, solteiro,
178500 msã , e o outro com as seguintes confronta- lecída. Agradecem, igualmente, à protessora Edital N. 4 :196 de 21-5.58. lavrador, domiciliado e

ções : fre-nte com terras de João Theodoro Ribeiro; Zenaide Espezim, Dir-etora do Grupo Escolar Fortun�to 'Nagel e resid�nte neste ?istrito,
.rrevessäc dos fundos com terras particulares; extre- Abdon. Batista que, com os seus alunos, Zenaide. Marta Marchi em RIO da Luz, filho de
mando pelo lado de. baixo com terras de Estentsleu acompanhou o féretro, e ao sr. João Bas- Ele brasileiro solteiro WiHy Hornburg e de
.Cordeiro e pelo lado de cima com terras de Menu I tos pelas confortadores palavras proferidas come�ciário doiniciliaà� Frieda Hornburg.
Theodoro Ribeiro, com a área de 58500 ms2., regls-

no lar e à beira da sepultura, e a todos
e residente' neste dístrí- Ela, braslleíra, solteira,

trado sob n. 10010, à fls. 191). do Livro n.. 3-F, quantos enviaram Ilôres e corôas .e acom-
to em Nereu Ramos fí- doméstica, domíctlíada e

do Oficial Arnoldo da Luz, da 2a. Circunscrição da panharam a inesquecível falecida a sua . lh� de OttoNage] � de resid�nte neste ?istrito,
Comarca de Iolnvílle, terrenos êsses constituindo um

derradeira morada.
Victoria Maser Nagel. er;n RIO da �uz, Iilha de

.

lote só e edificado com uma casa velha e benfeilo Jaraguá do Sul, 28 de maio de 1958. Ela brasileira solteira RICardo- Frltzke e de
rías. 2°.) Há anos atrás, foi contratada

.

a venda N� 970 domé�tica, domiciliada � Paulina Schünke Fritzke.
desses bens com Alvino Roweda, tendo o promitente residente neste distrito, N. 969
comprador pago· por conta do preço a importância I em Nereu Ramos', filha
de Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), sem que, alé li�'.·..·..·.:�.·..·.."..�•.·..·..·.:·..·..·..·..�.·..·..·.: �i! de Rodolfo Maréhi e de E para que· che::gue ao co-

esta data, tenha pago o restante do preço nem res-
:.:9 �:::'

Mªria Garcia Marchi. nhecimento de todos, mandei

t� Clfoica de Olhos .� Ouvidos - Nariz e Gargäota I �l passar o presente ('ditaI quecindido contrato, passando os bens em questão, para N 963
as ITiãos de terceiros sem qualquer entendimento ou � DO .BQ ••••11•••111 �, ': será publicado pela impren-
autorização dos seus legitimas dônos. 30) - Que h MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA :l ,Edital N. 4.397. de 21-5 58. sa e em �artório onde será

em face desse ato de Alvino Roweda, ditos bens se g A melhor aparelhada em Santa Calarina
'

B
.

Alfredo Fietz e afixado dUlantt: I) dias. Si
encontram em poder de Adolfo Damião dos Reis,�' R bd B D A NO" C A" '1

Frjeda K. MeckleQburg alguem soub:::r de algum im-
. "bi :. ua A on alista ( efronte a

" J I
�

I
_ :. Ele, brasileiro, VI'U'vo, peàimellto acuse-o para osfuncionario pu ico, residente em Guaramirim � de .

um seu. filho de nome Da\�d dos Reis que, d� ordem : - J O I N V I L E -
�

: operário, domi'ciliado e tins regah.
do pai" foi moreU com a familia nas referidas' terras ::::1i:.;.::.:;.��!·......�ö",",",·"!".."""'v·"',",·"��·,,,,""..·":·."....·.,tf:: residente nesta cidade: AUREA MÜLLER GRUBBA
e aU se encontra ocupando-Ias para léJvoura, tirando filho de Julius Fietz e '. , .'Il(':!

delas todas as vantagens, 'como se suas fôssem de Johana Fietz.
ditas terras e bens. 40.) - Que em data de 14 do Dr. Franciséo.� Antonio Piccion8 Ela, alemã, viúva, do·

corrente,- para maior. gravame dessa usurpação, o M�D][CO inéstica, domiciliadà e

suplicante Aloys Wedekiiid veio saber que tais ocu Cirurgia GeraJ de adul�os e cri;;nç�b C11- _

I
res. neElta cidade, filha de

panies desses bens mandaram efetllar a derrubada nica Geral __ Partos _ Operações _ João Karger e de Antu-
da mala exisfente, tendo sido cortada& até aquela Moléstias de Senhoras e Homens. nia Karger.
data, cerca de 27 (vinte_e sele) tóras de madeira de Especialis,à .

em doenças de crianças
N. 964

qualidade, das quais, doze se encontram na serraría Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I
Edital W. 4398, de 24 5-58.

de propriedade ce Culos Denker a Estrada Guara, (Clara Hrtischka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL Rudolfo Blanck e
mirim Massarànduba, cinco sôbre o leito, isto é, a JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. Maria Terezinha Correia.
margem da Estrada Ponta Comprida e as restantes·1 COH.TIU:JP_A - SAN�A CA�AH.)[NA EI�, brasileiro solteiro,
no mato da -mesma propriedade em queslão. 5°.) - :::-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-:: operário, domiciliado' e �
Que, diànfe dessas circunstâncias, assi�te aos reque- residente nesta cidade,
rentes o direito de promoverem a rescisão do con-I filho de Eoiilio Blanck A
trato de promessa de venda da, propriedade e, con- Dr. Waldemiro Mazureehen de Thereza Fodi Blanck.
sequentemente, sua reivindicação com fados 'os seus Uil.SA DE �AUDE Ela, brasileira, solteira,

.

rendimentos, das mãos de quem indevidamenté os � industriAria, . domiciliada
detenha, determinando tais fatos neste momento, a Ruã �Presidente Epitácio PtoSÔas N°.. 7Ó4' e residente neste distri�
'necessidade de sequestro de posse das ditas ferras e (antiga residência de Emanuel Ehler�) to, eDi Nereu Ramos. fr
acessórios citados ou que fôr encontrado nos diver- CiÍmca geral médico - cirurgia� de adultos e cr.ianças lha de João Correia Fi-
sos lugares, como medtda preparatória, nos lêrmos

_ Partof Diathermia Ondas curtas e:: Ultra-curtas lho e de Dorvalina Varo
do Art. .675, incisos I, ,II e III e Art. 676, inciso II, do .

' Indutotermia . Bisturi-elétrico _ Electr6-cauterização gas Corfeia;
Código de Processo Civil. O - insigne mestre _ Ráios Infra-vermelhos e azuis. N..965
PONTES DE MIRANDA, a respeito, em comentários E' N 99'

ao Código de Processo Civil, assim se expressa:
dItaI 4.3, de 24 5-58,
Martins Kienen e«No sistema do. Código, a medida pode ser prepara-

r;;:���-"'<!J:::;;"'" Clara Jnnckes
.

tÓria. (g) Os casos do art 676, I (receio de rixas e
.

R
•

-

1·d '-"M' Ele, brasileiro, solteiro,violências entre os litigantes) e�m previsto_s quando Dr. eJno o upapa lavrador, domiciliado �a respeito de terras (Ordenação do Livro IV, Título t II II f
residente neste distrito,

!��M���a:Z�L���od�p������q!f.�����:l: � E,crit6ri�::::��:r.f.ilura �1.�i:��?i!t��:�!� õ===========bens. ALVARO VALASCO (Decisionem Consulta ) E�a, brasileira, solteira,
. I

tionum, 461) só se preocupava com o. faJo da con-

�'
_

.JARAGUÁ DO SUL � lavradora, domiciliada e C·alceb·J·natenda sôbre a posse entre três pessõas. Cf. arts. 377 ;". residente neste distrito,do Código'e 500, 507 e 508 do Código Civil». E' �� -

� .:. :: �-��� em Ilha da' Figueira, fi Especifico da dentif\ão
. cabível, pois, no caso, a medidd assecuratória do J

'Y

V ' lha de oão José Jun A saúde das crianl�as'sequestro qu-e os requerentes pedem a . Excia, de- ..,.

ierminar, independentemente de audiência dos supli- prazo de vinte (20) dias, a Alvino Roweda que, se- ckes e de Augustinha __.__......... .....__

cados porque essa audiência 'possa ser prejudicial à gundo certidão de fls. 14, se enconfra em lugar in- Gorges Junck'es. /

finalidade da providência o qne aliás- é autorisado certo e não sabido. Inlime se. Em 10/5/58 (a) Ayres N.966

pelo art. 683, C6digo de Processo Civil, determinan Gama Férreira de Mello . Juiz de Direito. B encon- Edital N. 4400, de 27 5-58.
do depoiS. ii citação por edital, do suplicado Alvinô trando/se o réu Al.-VINO ROWEDA em lugar in,c·er!o Eb�rhardt Rowe e

Rowedä, qUe se encontra em lugâF- incerto e não e não sóbido, passou se o presenle edital, pelo qual Lucy Hedwig H. Fischer
sabido e de Adolfo Damião dos Reis e de David dos chama e eila ao mencionado réu, para, dentro do Ele, brasHeiro, solteiro,
Rei�, ambos residenfes no município de Guaramirim, prazo de 48 horas, a contar do término do prazo de lavrador, domiciliado e'
mediante mandado para, todos contestarem no 'prazo publicação deste, no Diário da Justiça do Estado, residente neste distrito,
de 48 horas. o pedido e demais do processo até contestar o pedido. querendo, l)ob pena de revelía. em Garibaídi, filho de
final.

.

Para os efeitos fiscais
.

dá-se ao presente o
E pal'a que chegue a notida a. público, se passouo' .

valor de Cr$ 5.000,00. Proteslam os suplicantes presênte edital, que será afixado nO.lugar de.cosfu, ��@iI!!II!@IIiI!lf@§l���Il§fi!II!I8'@8I@11i!!��§.>
provar o que alegam com o depoimento de .Rafael me, às p�r!�s do For�m e publicadQ pela imprensa I FOTO PIAZ'ERA II
Marangoni, de Carlos Pommerening e de Carlos local e Dlano de Justiça do Estado. Dado e passado

IDélnker, todos residentes no municipio de Guarami. ne�sta cidã�e de Ja.rélguá do' Sul, ao� doze dias .do DEFRONTE Á PRBFEITURA }ARAGUÃ DO SUL

rim, vistorías e" outras provas per.mitldas em Direito. mes de maio de mIl novecentos e ClOcoenta e OItO .

.Eu, Amadeu_Mahfud, escrivão, o subscrevi (a) Ayres Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

Pedem deferimento. Jaraguá. do Sul, 2 de setembro Filmes e Material Foto Aparelhos e Acessórios'
de 1957. (a) _ pp. Arquimedes Dantas (sôbre estam- Gama Ferreira de Mello ..

JUi.Z de Direito. «Confére

.J�
-

h I com. o, original, do que dou fé», / A pedido. 'atênde a domicilio e tambempil as estaduais no. va or de Cr$ 4,00, devidamente .

, em localidades vizinhas
inutiliza�as)>>, DBSPACi':I0: Cite, se, por edital, pelo \ O Escrivão: Amadeu Mablud �a!II����I!iIiIiil!A§JIillI0���@BIt!B��(!)

, .'

y\\� Combate as

� " 'rregulanda-� .

___.. �-< es das fun-
ções pedódl

cas das senhoras.
,É calmante e re

.gulador dessas fu·nções.

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

A Calceblna alimenta
o cérebro, tonifica os
músculos e recalcifica
os dentes das crianças. IA_ Calcehina impede to-

.

!.la e qualquer infecção
intestinal.
Em t.das as fdrmácias.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO 'POVO DOMINGO DIA t 61968 7

Denomina "Rua Artur Müller"
"Rua Padre Franckerr".

JOÃO LÚCIO DA COSTA, Presidente da
, 8

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, em virtude

� 10 do disposto no ,§. 2 do art. 66 da Lei Orgânica dos

Total---�2-5 Municipios do E�tado de Santa Catarina, faço saber
que a Câmara votou & eu sanciono a seguinte Lei:

AUDI:mNCIAS REALIZADAS: Simples 2 Art 1. - Fica denominado "Rua Artur Müller"
Audiência de instrução e julgamento 7 a atual "Rua Padre Francken".

.

Audiência de leitura de sentença' 2 Art 2. - Esta lei entrará fim vigor na data

Audiência especial de pericia .

2 13 de sua publicação, revogadas as dísposições em

TESTEMUNHAS OUVIDAS em aUdiênCl'-a-s-3-- contrário.

Depoimento pessôal
.

'

3 12 Sala das

DESPACHOS Interlocut6rios 151
Despacho 'saneador 3

SENTENQAS PROFERID,AS:
Ação Ordinária .

.

Retificação de Regístro de Nascimento
Suprimento de idade
Ação de Manutenção de Posse
Executivo Fiscal
Ação 'Executiva
Nlandado de 8egurança
ARROLANlENTOS
Nomeação de tutor

.

�=--:::::::::====:::=::::::::::::::::::::::=:::::=::::::==:::======:::=:::::�i( .

u

1 C
-.

.

M·· I
!I' II

2 amara unlClpa ' ii II

: Ata da Sessão .de 6 de maio de 1958. III Dr. Tycho Brahe Fernandes Neto II
2 Aos sets dias.do mês de maio do ano de mil II

I I li1 novecentos e cincoenta e oito, na Sala de Sessões, II A d V O g a d o ii1 9 Edificio da Prefeitura Municipal, reuniram se os ve- II
.

.

li
6 readores srs.: João Lúcio da Costa, Fidelis Wolf. ii II

__

1
__

7 Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco Modrock, Martim 11 Escritório à av. Getú�io Vargas,67 II
Total .16 Hauck, José Pasqualini, João José Berloli, Mario ii li

Nicolini, Raimundo Emmendoerfer e Durval Mercano. '1'11 (Êd. Hertel - Jaraguá do Sul IIJUSTIQA DO TRABALHO Presidencia; João Lúcio da Costa: ôecrererte : Au ..
_ .

' IIReclamações em andamento 8
9 gusto ôylvlo Prodoehl e Francisco Modrock. Lida a �::::::::--===::::::::::=:::::::=::::::=:::-.:=:::::::::=:::::::::=:::=::-PEntradas durante o m�s 1 ata anterior, foi a mesma aprovada com' a emenda

.

1 .. ii =1IIIlE !I-" ii iiArquivadas do vereél49r_15r" Joã9..Jos��BetJoli .._gpe pedit! a retlfl- ..!,_._.

------s cação pera José Voltolini. Expediente Projeto lei do
Executivo Municipal nr. 13 Cópia dos oficios expe-

54 didos nrs. 269,266, 268, 267 e 266/68 Ofício circular
1 fi5 do Departamenro de ESlatistica de Florianópolis. Res·
a pondendo a uma interpelação do vereador sr, José
2 5 Pasqualini, foi ele informado pela presldencte que o

-__;;;--5";;;'0 seu pedido [unto ao Executivo pera o calçamento de
Corupá será por êle encaminhado ao Executivo Mu
nicipal. Requertmenros dos vereadores srs, Mario
Nicolini e Raimundo Emrnendoerfer, solicitando fôsse

1 registrado em, ata um voto de pezer pelo falecimento
do conceituado Cidadão fermaceutíco sr. Carlos Ha
fermann. À respeito manifestaram se os'<vereedores
srs. José Pasqualini, Durval Mercerto, João José Ber
rolí, Raimundo Emmendoerfer, tendo salientado o

7 VtcePresidente sr. Fidelis Wolf as qualidedes cívicas

I, do ilustre homenageado do falecido farmaceulico sr.

Carlos -Hafermann, que durante rnals de vinte anos

vinha prestando asslstencta aos quantos lhe chegavam
à porta. Concluindo a sua oração, pediu um mínuro

_

de silêncio em homenagem a Carlos Hafermann, no Vermitugo suave e de pronto
que foi secundado pelo vereador sr. Raimundo Em efeito Dispensa purgante e dieta!

Total 3 mendoerfer. A Presidencia deferiu o pedido, perma- SERVE PARA QUALQUER lDADR, CONFOR-

AMADEU MAHFU-D--E--·---- necendo os srs. vereadores em pé, em reverencie ao ME o n. 1, '2, 3 e 4
-

- scnvao íarmeceunco falecido. Ordem do Dia. Proíeto lei nr, 2 ii Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
respeito da interdição de ruas, para carroças e outros

'

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

vetculos pesados. Parecer da Comissão de Finanças remédios
pare ebertura de crédito especial a respeito do Proleto- Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIBA
Lei nr. 6, aprovado vor unanimidade. Parecer da Co-

.

MlRANCORA para o seu tilhinho.
mtasão de Finanças' a respeito d.o requerimento 40 t um produto ::los Laboratórios Minancora
cidadão Arno Doege, aprovado em última discussão. I

.

___, j O I N V I L L E -

Parecer da Comissão de Finanças aprovando os ._-----.....;,-------------�

BalanceIes dos mêses de janeiro e fevereiro do corrente �:::::::::=::::=::;::;:::;:-.::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::=::::::";;:::::::::=::::::��ano. Lido e aprovado igualmente o parecer da Co- I: • , •

missão de Finanças referente ao projéto lei nr.. 2. Li- l�
.

�
ij

vre a palavra, e como ninguém dela quizesse fazer ii
1 d t 0-'

.'

C I· 'ß
ii

.

uso, o �r. Presidente de'clarou encerrada a sessão, II . rooso r es Ireos u urlDeose' u. ., IIconvocando os srs. vereadores para a próxima ses· '1
' .1

:

TAC
'I

são no dia' 13 do corrente. Sala de' �essões, 6 de i ii

maio de 1968. (as&) - João Lúcio da Costa, Presidente; :11111 Agenle local; SÉRGIO THOMSEN :1111Auguslo Sylvio Prodoehl, to. Secrelário,. Francisco
ii Escritório Técnicó-Contábil "Thomsen" _ IIModrock, 20• Secretário.

Rua Mal. Deodoro da Fon'3eca n

(enfrente à Prefeitura Municipal) II
II

Aceita encomendas e cargas para qualquer II
localidade do país, com fréte pago e a pagar II

/' e reembolso. \

ii

III
Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro lll�:ido Sul, à vista e crediário, para qualquer

II localidade do país. II
II II

I',' ATENDE à venda de passagens aéreas ao li
'" . li

1.1. exterior, pela Scandinavian - Ibéria - �wissatr.
ii T' TAC

II'
II Informações Departamento de .

urlsmo II
l\ __. _; _ _ ':=�:::::::=::::::=::Ji'.:: _-_ _ _-_ ....•....._••.........._ ,. - .

Juizo de Direito da Comarca
.

de jaragaá do Sul
BOLETIM DO MÊS DE ABRIL DE ·1958

CIVEL E ORFANOLOGICO:
Processes vindos do mês anterior 278
Processos entrados durante o mês. 15-10 25
Processos arquivados 9-10 �
Precat6ria devolvida 1
Processo remetido ao E. Tribunal

__

1
__2_1
282

NATUREZA DOS PROCESSOS
ENTRADOS NO M�S:
CIVEL:

Suprimento de idade .

Ação executiva
Notificação jUdicial·
Ação de Consignação em Pagamento
Mandado de segurança
Ação ordinária de cobrança
Carta Preca t6ria
ORFANOLOGICO:

Arrolamentos /

Inventãrto-negàtivo
Nomeação de tutor

.1

CRI�E:
Processes vindos do mês anterior
Processos entrados durante o mês'
Processos arquivados
Preeatörtas devolvidas

. Em andamento
Inquérito arquivado
NATUREZA DOS PROCESSOS
ENTRADOS:

Carta Precat6ria
.

AUDI�NGIAS REALIZADAS:
Simples (instrução criminal) t

Audiência instrução e julgamento
Total

Interrogatórios
Testemunhas ouvidas
SENTENQAS PROFERIDAS:

Queixa·crime
.

Devolução objéto apreendido
Prisão preventiva

MAGROS.
'" }.

.

�

FRACOS

VANAOIOl
t indicado

11011 Caeol de
fraqueza, pali,
d�, JUagreza e
fastio.
,Em flua f6r'

mula e o l r " III
Vanada�u d e

I

sódio, Licitina, GlicerofOlfato..
Pepsina, DOZ d., Cola, etc. de

ação pronta e eficaz nOll C.SOl

de fraqueza e neurastenias. Vana
diöl é indicado para homena, mu.
lheres e orianças, sendo lua f6r
mula licenciada pela. S.lide ·Pu·
blica.

(F::::::::::::::::::::::==::O::::::=::::::=:::::::::::::::::·:::·,:=::::::::::::::'r.:=::::::::::::�'i'i

ii }[))lo ElllClßf KAUfMANN . li
H NJEDICO CIBUBGIAO II

- II -Formado pelas Faculdades' de Medicina das Univer- II
a atual ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II

II
.

. ii
II li
'I ClllU'ROU - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E nII CtlNICA GERAL II
II II
ii Longa pratlea. em Hospitals Eorope08 II
ii Consultório e residência: li
II Tel. 244 - Rua Preso Epítâcio Pessôa, 406

).. CONSULTAS:

1
9
1
1
1
1
1

Lei Nr. tt.

Dr. Fernando
Câmara

.

M1tnicipal de Jaraguá do -Sul

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

CJinica !Iédica - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua Preso Epi
tãoio Pessôa n. 206 (ex-restdencía de dr.
AI9aro Batalha).
Consultas: Das '9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

I_lU _111_111_111_1'._111_ ''' II. _III_III _II

I - Atende chamados .de dia e a noite - I
iG:r:--' I _ III _ II' _ .U_ .,I_ "'_ .1. _ .u_.lI _ lU_. I. _.===-.

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
Pela tarde : das 14 1/2 ás. 17 1/2 horas

Atende' chamados tambelP à Noite I
n

�=:r===::::::=:::=:=::::::::::::==::::::=:::::::::=::::::=:::::::!i

VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS
LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES.
TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANELE'_fAS

I Vidpa9aria Japaguá
de Steffens & Hille

I
A única da cidade -' FAÇAM UMA VISITA

Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul

1llii!iiE!!IEI" II " I, * i�=l_�a.I.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBOIGUEIßA MINANeO"A

Lei Nr. tO

303

Denomina "Rua Padre Franoken' a atual
Rua "D. Pedro II".

JOÃO LÚCIO DA COSTA, Presidente da '

Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, em virtude
do disposto no § 2 do art 66 da Lei Orgânica dos
Munícipios do Estado de Santa Catarina, faço saber
que a Câmara Municipal votou. e eu sanciono a

seguinte Lei:
.

.Art. 1. - Fica denominado "Rua Padre Fran
cken" a atual Rua "D. Pedro Il",

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em

contrário. ,

.

,

Sala das Sessões, em 23 de Maio de 1958.

JOÃO LÚCIO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal

15

154

Sessões, em 23 de Maio de 1958.

JOÃO LÚCIO DA CUSTA
Presidente. da Câmara Municipal

1

1

5
2

19

1
1
1

·

Dr. Murillo Oanato de AZBVBdô
I ADVOOADO I

Escritório' no prédio (A 'Comercial
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N0.122

/al'aguá do Sul -.,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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C O·R R E I O O O p O V O
ANO XXXIX 'JARAOUÁ DO SUL N. 1.990DOMINOO,. 1 DB JUNHO DB 1958 - SANTA CATARINA

"-

Razões
contra a URSS
Foi a Igreja que im- O ponto de estaciona- tarina, esquina da" Rua

pediu o reatamento das mente .dos veículos a Cel. Emilio Jourdam, fôra
relações diplomáticas do tração animal, os troleis transferida para a Esta
Brasil com a Russia So- de aluguel, representa, ção Ferroviária, onde
viética, através de farta de há vários anos; um ainda atualmente se en

doeumentação entregue problema de trânsito, contra. Este Ponto, entre
ao Itamaratí e por êSte cuja regulamentação se tanto, oferece sério
encaminhada ao sr. Jus- vinha impondo na eseo- transtorno não só ao

celino Kubitschek, em lha definitiva de um local- trânsito mas também aos

cujas mãos se acha, até não só condizente à se- pedestres, aos passage i
agora, sem que dele to
me -eunhectmento o oon.
gresso Nacional, - es·

creve a "Tribuna de Im.
prensa", Rio.
A principal razão con-

,

tra o reatamento (forte
mente desejado pelo go.
vêrno Kubítsehek) é a

infiltração comunista nas

Forças Armadas e a en

trega de comandos. pelo
general Lott, a coronéis
vermelhos, Segundo as
autoridades eelesíastícas
e o próprio Itamaratí, o

I)

gal. Lott, com o reata
mento, perderia o contrô-

!:s�0��fic��!:a:3�un�� Fachada da Éstação Ferroviária, atual
tropaos quais passariam de Estacionamento dos troleis
a obedecer ao futuro, ...............-----...............

embaixador soviético no gUl'a�a do movimento ros, à entrada é saída do � �
Brasil, ou melhor, 'ao d� trânsito no centre da h.all da estação ferroviá·1 � A FARRA � Iperito militar que para cidade, como também em ria. I'

I ACABOU I Iaqui viesse na qualídade benefIcio dos próprios Com o propósito de '

•

de "adito militar". troleiros. \ regularizar o problema,
'

O Presidente da Bepú- Com o Ponto de Esta- o vereador sr, ,Fidelis � O, retorno da Eu- �
blica não quer revelar cionamento antigamente Wolf, Vice-Presidente da � ropa do deputado �
o resultado dos estudos designado em frente aos Câmara Municipal indi- I

Carlos LsAcerda, n� Ifeitoª pela Igeeja e pelo armazéns da Estrada de cou recentement� - em
semana transata, fOI '

I á inesperado e pos em

�������_.����.�_:���.��...����_� ..�������.�����_..�.: ���� �Opof�::�e�\���: � pPoolliVtOl'CrOoSsadaosCmapel.it'Oasl �
rr-----·----------·-----

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

·---·--l'l namento dos troleis pera �,
federal. Ainda no III,' Büono [i1I'i1rt-ßOo'1"0 II (a:t��� :�:.�;���M:rl!�� I aeroporto, entrevís-. �

ii
L II: �I: ii

I
oken), que 11m,Ita a Praça I

tado, Lacerda de-

I'1
..

TL' C b elarou que a sua
ii SOCa Cooperativa Central de Crédito Agricola li te. eonídas a ral volta . se deve ao
It ,li Herbster, indicação esta fato de na-o'-ter po-

!ii M.tr;z - F lo r t « n ó p o I; 5 - Rua T,.j.no, 16 II que m.ereceu, de imedia-
II

..

tA. ã dido - 'suportar no

II
---.--..-�--...............--- !! 9, o apolode a aprovaç o

estrangeiro o custo
II Faça seus depósitos no BAiCD CATARIIEISf, ii d' . °ds SfS

••veres- do dólar e 'que lhe
ii uma organização a serviço do desenvolvimen- li ores, ain a mais que d-era vontade de
II to comercial, industrial e agro-pecuário de li êsse local fôra indicado

partícípar da festa �
II Santa Catarina e do B[fIsil. li pelos próprios troleiros. do aniversário da �

�-----------�---

II Seja previdente, levando SUdS economias II .

Está desta maneira sua filha Ma,ría-Orfs- "I'I ao BANCO CATARINBNSB, servindo-se de II
" 'tlna. ' -

II ehéques para o pagamento de seus, compro- ! solucionado esse pröble- Aos repõrteees," !I!�IEE!i�E_r '''.liI.1' iiEi!II' ;I!!!i!!!IB

iJ missos.
. II ma, com o Pontó de Es-

que instiram em I F b' (Sezões Malárias Iii O t t A I' B d II tacionamento 'de troleis
declara"'.ões poli.tl· - . e res Impa'ludl'smo

' ...

II epar amen os em: nge ma, raço o li à Rua Artur Müller, de- Y I" Norte, Canoinhas, Campos Novos; Chapecó, II simpedindo a avenida cas, o lIder udems- J, Maleitas,' Tremedeira ...

.. Curitibanos, Caçador, Criciúma, C o r o n e I II G' túl' V d ta acentuou: CURAM SE R PlD Ii! li e 10 a-rgar, uma as -
- - A AMENTE COM -

ii Freitas, Dionisio Cerqueira, fierval O'Oeste, ii principais vias do centro I
- "O G o v ê r n o I II,i, 'Itajaf, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Laguna, "da cidade. Juscelino já brincou "Capsulas Antisesonicas r

Mafra, Mondaí, Orleães, 'Pôrro União, Rio do II demais e a hora do
..

M
. " iiiii Sul, São Carlos, São Francisco do Sul, São li � �' Inancora; I

u MiguéI O'Oeste, Tubarão, Turvo, Urubicí e II � re9reio já acabou!" �

I
T d B F I'".

II Urussanga. \ II Leia � .

Cárlos Larcerda·�
Em o as. as oas armácias

EI Depa,.tamento em ,.,.aguá do Sul II
Aasine e � lá

..

relDlclou suas �, 1t um prodUlo ,dOS- Laboratórios, MINANCORA I. II . ! Divulgue' o
I

atiVIdades na Cã-

I
'

II á Rua Presidente Bpitácio Pessôa nr. 66. 1
..1.. '

mara Federal.
_

' I ,,- JoinVille,. - Sta. Catarina_ -

u "Correio do Povo".....-::::::::::::::::::::::::::::===::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:-:.!I '
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A soma destinada ao

nosso país só foi inferior
, ás recebidas pela Coréia
-do Sul (667.400 mil dóla-
{res), Argélica (469.200
mil dólares}, Vier -Nam
(552600 mil dólares) e

,

/ Paquistão (309.400 mil
,

,
dólares).

Ponto

NOVO PONTO
DE TROLEIS

Brasil,
Campeão de

Empréstimos!
Como nação sub-desen

volvida, recebeu o Brasil,
a título de ajuda econôrní
ca pl)r parte de instituições
internacionais, a quantia de
292.700 mil. dólares,

'

no

período compreendido en

tre 1964 e 1956, de acõrdo
com o "Anuário Eeratístí
co de 1957", publicado pe
las Nações Unidas.

Dessa i m p o r t a n c i a,
. 277.500 mil dólares foram

concedidos mediante em

préstimo e 15.200 mil co
mo donativos.

IlllQlITIE = IIA�lIJlE
Pergunta interessante, profunda, vasta,

tremebunda, esta de um comerciante local:
pode ou não pode negociar com a Prefeitura o
contribuinte que se nega a pagar o Imposto
municipal? :É bom a Câmara botar um olho
no troço que isto não tá certo não, o que tã
acontecendo Já lia edilidade municipal.

Ab! sim: o famoso "Circulo Operário" vai
bem, muito bem, obrigado, obrigadíssimo! Du
rante a última "assembléia" lá na rua Preso
Epitácio Pessoa (Vis-a-Vis da firma Grubba)
deitaram primorosa falação o Prefeito das au
diências e o seu "jurisconsulto" num engambe
lamento müi digno de se ouvir: promessas de
farmácia, dentista gratis (ou a preço de custo)
pros operários. Mas não tiveram coragem de
tocar na alta estarrecedora do custo de vida cá
por estas bandas... Pudéra! Diziam que tal

, negócio é do PTB ou da UDN, que eles Já do
'

PSD nada tinham a ver com a comida de gente
pobre. Arre! Afinal isto foi "conto" ou "contas
a ajustar". do Prefeito & Oia., ou simples reu
nião de "bôa esperança" que de verde já caiu -

maduro?.. /

o SENHOR Prefeito é de um "humoire"
às vezes irresgatável. Às vezes faz cada uma

que deixa a gente cair fóra dos sapatos. :m o

caso de haver sido convidado vara 'a inaugura
ção da Igreja, em .Rio da' Luz. Prometeu que
ia. Com tôda a solenidade, e todos os "éffas" e
"érres". M!lS não foi, não, Tocou-se lá para a

Barra do Rio Cerro, confabulou, conchavou,
porque lá se realizava uma festa íntima, cheia
de promessazinhas, doçuras e probidades do
"eterno" candidato que manda nêle, Prefeito.
O pessoal de Rio �da Luz tá bem brabinho ...

, Em Corupá a, coisa está também de esca
char: negociantes reclamam o não pagamento
do funcionalismo, pendurados nas cardenetas
mensais ... Resultado: promessa solene do Pre·
feito que a' gaita vai logô que o empréstimo
federal sai - os tais 15 milhões.

� Vão esperaudo ...

E, finalizando, uma notícia que alegra:
A belíssima Festa do Tiro de Rei do veterano
Baependi l Que recepção estrondosa feita ao
sr. Heinrich Geffert Senior! Que marcha vibranle
e deslemida apesar da chuva e ludo! Que homenagem
tocante prestada a um moso professor pelos
seus ex-alunos! Que discursos, repassados de
moci-dade, de entusiasmo e civismo! Que
emoção, minha gente! Na verdade,
fQi a maior festa dos últimos 25 anos!' Uma

"

festa "wie in die schoenen, alten Zeiten, ja,wohl!"
Parabéns, Baependianos! Bravos, oradores!
Muito bem, aplausos à dinâmica Diretoria!
Belíssimo exemplo êsse, do culto às legítimas
tradições dos nossos antepassados! Um "hurra"!
de estremecer as paredes a todos vocês!

D. ARAQUE

Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CllAo WEllJEl llN][)l[JSIlllAl'" _JollIDlviUe

Recomenda-se para hospitais� colégios etc., pel� sua qualidade desinfectante.

COURA CasPA,
QUEDA DOS CI·

BELOS E DEMAIS

AflCÇOES DO;

COURO CABELU[fO.
T'oNJCO 'e,M�I�AR
POR EXCELEN('A

�=================a�
PARA FERIDAS, !

E C·Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I/R AS,
F R , E I R A 5,
ES P I N H.A 5 I E TC.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


