
.. .. o que tem surpreendido
também os que nós visitam, os

que nos estudam, é
.

o regime
de liberdade e de justiça, que
domina o ambiente político e

social de .nosso Estado. Convoco
o depoimento sereno dos meus

próprios adversários a êsse

respeito. �E que Deus me inspire
para que eu continue assim o

meu gõvêrno e possa, ao término

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

do meu mandato a 3� de jan.eiro
de 1961, descer as escadarias
d-esta Casa com a, consciência

tranquila, e que nenhum ato de
.

violência ou de injustiça cause

lägr
í

mas de desespero de
nenhum lar catarinense.

(Último trecho do último dis curs o

Jorge Lacerda, na transmissão do

cargo do Vice para Governador,
sábado, dia 14 de junho de 1958).
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O Secretário de Eslado
dos • EE. UU. John

Fosler Dulles, enviou ao
chanceler brasileiro Macedo
Soares um lelegrama em
que manifesla o pezar do
povo e do govirno dos
Esladas Unidos da América
do lorle, pela morle do
sen a lo r lereu Ramos,
governador Jorge Lacerda
-e-depulado federal Leoberlo
Leal.
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JARAGUÁ DO SUL (Santa Cata-rina), Domingo, 22 de junho de 195-8

,
-

Três preciosas vidas ceifadas em catastrófico desastre aviatório
- Perdeu o Estado os eminentes homens públicos, Governador
Jorge Lacerda, Senador Nerêu Ramos e Dep. Federal Leoberto
Leal - Vinte vitimas .:....,.. Manííestações pungentes, de lágrimas
e dor, na Capital do Estado - Missa Exequial em Jaraguá do Sul
- Homen�_ge�s póstu��_�! C�!!l�r� M�Hicip_al - � ..

.

Ocorrida ao entardecer Santa Catarina cobriu- -A cause do -desastre, seu bolso. Seus restos

de segunda-feira· última, se de crepe dêsde o dia etrlbul-ae-Iha, em parte, a mortais foram transporla
perdurá dolorosamente a J4 dêste mês, quando as uma pane no moror do dos, via aérea para a Ca
pavorosa tragédia àvlatö- notícias, a princípio con- possante Convair da pital Federal, onde íôra
ria, que além de outras traditórias, .depoís c1ar�, Cruzeiro do Sul, e à tem- dado à sepultura,-com as

desesete, ceifou a vida precisas, chocantes, lncon- pesrede que desabara honras de Chefe de Esta.
preciosa de três eminentes restáveis, confirmavam' a sôbre Curifiba, em cuíee do, às 10 horas do dia
homens públicos, cujo aflitiva e cruel tragédia: proxímldades o aparelho, subsequente, qtrerte-Ielra.
desaparecimento

•

brutal, morreu também Jorge chocando-se contra um As urnas mortuárias do

repentino, horroroso,

re-I
Lacerda; morreu Nerêu ,pinheiro, se

espa.
tifou no inesquecível governador,

percutiu nêo só em rodo Ramos, morreu Leoberto solo, num emaranhado de dr. Jorge Lacerda e do
o terrifório nacional, mas Leal. Três perdas lrrepa- ·alumínio, ·ferro e aço, deputado federal, dr.
provocou a mais viva ráveis para o Estado de donde foram retirados 08 Leoberto Leal, chegaram
consternação no exterior. 'I Santa Catarina. I restos. mortais dos vinte a Florianópolis pelas 5

___________________

.

v i tim a d o s, a maioria horas de terça-feira, sendo
irreconhecível, e os res- ambas expostas em cê

...-------I----------� rentes, sete ào todo, salvos mara ardente no salão
... Acredito na vitória da democracia. como por milagre da ter- nobre do Palácio do Go-

Com a constância, trabalho, dedicação e rível cerésrrote, e que vêrno, por onde desüla-

compreensão dos diversos partidos políticos, tiveram ânimo e forças ram milhares e milhares

haveremos de chegar ao aperfeiçoamento
-

para procurarem e encon- de pessoas,. delegações
trarem socorro que irne- vindas de todos os Mu-

do voto, pela instituição da cláusula oficial. dlaternente, o Governador nicíplos do interior; numa
do Paraná à frente, rumou derradeira homenagem aos

pare o local do desastre, ilustres homens públicos
provtdenclando assistência Ião tràgicamente desape
aos feridos é recolhendo recidos. Indescrtiíveis as

os cadáveres dos. demels cenas pungentes, BS me

peesegetros sucumbidos. nifestações de dor, mágoa

lo último dos corpos en-I e aflição, havidas quando
contrados, às 5 horas da da chegada dos restos

I
manhã de ter.çé-íetre, fôra I

mortais à frente do Palá
o .do preclaro senador dr. cio, após o percurso
Nerêu Ramos, cuja idenrt- dêsde o aeroporto com

ficação só fôra possível várias centenas de auro
através de uma carta ém móveis acompanhantes, as

-

cenas comoventes ocorri-

_-.------io-__
dea na' câmara ardente,
os dois COlpOS velados
por elementos os mais
destacados de Santa Ca
tarina, e as cenas durante
O' lmpresslcnente cortejo
fúnebre, o sepultamento,
após a missa de corpo
presente na Matriz da
Capital, onde ee fez ouvir
a voz evangélica de S:
Bxcíe, o Arceblspo Me-
tropolitano.

.

Não cabem na exigui
dade

.

destas _colúnas, os

dados
__ biográficos dos

insignes homens públicos,
.do

-

sr. dr. Nerêu Ramos,
(70 anos], do sr, dr: Jorge

(Conclue na 4a. página) 'i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8

Sa-nta C-atarina· de luto

Governador
Heriherlo Hülse

De acôrdo com os

dispoaítívosconsätucío
nais do Estado, tomou
posse perante a As
sembléia Legislativa,
na ültlma sexta feira,
o vice-governador sr.

Heriberto Hülae, Go'
v�rnador do Estado de
Santa Oatarina,

.

que
exercerá o mandato
até o seu término a 31
de Janeiro de 1961.

,

_ .. Nossa pequena terra (Sta. Catarina)
muito há de contribuir para _

o engrande-'
cimento da pátria.

\ .

,I ••• Quando piso �
o chão da minha

terra, como aquêle personagem de Rostand,
sinto que energias novas me invadem e

percebo tom de clarinadas na -minha voz.

I I

.

. (Do último discurso de Nereu Ramos-na Con
ve:qção do PSD .• domingó día 15/6/58.)

'. .. Em hora de tão grave tristeza e

de recolhimento sejam as nossas primeiras
•

palavras de invocação à Padroeira do
Estado, a N. S. Amada Santa Catarina,
para que neste momento de dor e de luto
nos guie e nos ilumine, amparando-nos
com as suas graças e, bençãos divinas
neste penoso trânse que estamos vivendo.

, __� ... Quanto
me custa falar
num momento
tãodoloroso do
querido amigo
e eminente,
digno e hon-:
rado Governa
dor. JORGE
LACERDA,na

. hora derradei
ra da despedi
da, quando seu
corpo desce
pela última vez

<

as escadas
_ do

Palácio para
subir as esca

darias da gloria eterna e reclinar-se no I

seio de Deus.

..• Plantaste em nosso Estado, Jorge
Lacerda, algumas daquelas árvores secu

lares que se altanam nas nossas florestas
e que hão de dar sombras às gerações do
futuro, perpetuando teu nome na memória
e nos corações de todos os catarinenses.
O teu govêrno foi uma legítima escola de
democracia; jamais permitiste .

o menor

'arranhão nas liberdades públicas, na lei
da manífessação do pensamento, mesmo

quando êste extravassava os limites do
bom senso.

. .. Ficaremos para prosseguir a obra
que iniciaste, a notável obra do teu go
vêrno, para a tua memória, aquescida
pelo calor humano à lembrança do teu

. coração para oom o povo, êste povo que
tante amaste em vida e'que aqui está

para- levar-te nos braços até a última
morada como nos braços te trouxe para
esta Casa no dia da tua ascenção ao

govêrno, Adeus, meu querido amigo
Governador- Jorge Lacerda.

(Trechos da oração do Vice-Governador,
sr. Heríberto Huelse, no Palácio do Govêrno).
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BILHETE SOCIAI,S-Leítora amiga, - a publicação da foto de hoje não é só uma

surprêaa para Você; é, principalmente, uma homenagem que rendo (acho
que em nome de todos nós) a êsse grupo de distintas senhoras e cava- �====================�

Iheiros, componentes da nossa Orquestra Sinfônica. Nomes,
-

não os cito,
pois são por todos conhecidos e estimados, membros que são, todos êles, ·UUI. OI. ßdil,·. D. MO.ller corrente, filho de Nico-
da nossa sociedade, onde se destacam justamente por êste seu amor à Aniversários U U demus Pellense e de Ma·

música, que cultivam com aquêle carinho que- dispensamos às coisas ria Klein Pellease.
Transcorrerá no pró N· M· 7nobres, espirituais e espiritualizadas - a arte pela arte. Basta isto para DIA 18: ximo dia 26, quinta-feira,

-'- lIsa" ana, do
elevar os membros da nossa Sinfônica a um pedestal destacado no conceito

a data natalícia da ve-
corrente, filha de Evané-

da arte [araguàense, Mais ainda: êsse grupo distinto representa a reserva
- Aniversariou se o

neranda senhora Dona
zio da Cunha e de Maria

moral e artística no terreno "da música, cultivada por êles mesmos, que se inteligente menino Altino
Adélia Doubrawa Müller,

Moreira da Cunha.
não limitam a QuvT;ll� (quantos de nós o. fazemos?) através do. rádio- Baratte, filho do sr, Gra-

viuva do-saudoso sr. Ar.
- Maria Aparecida, 9

receptor Oll por um disco na radiola; querem, êles mesmos, proporcionar ciano Baratte e de Da.
tur Müller, fundador dês-

do corrente, Iilha de Ma.
a música, ínterpretä-la nos seus instrumentos, sentí-la êles mesmos, trans- Linda V. Baratte, aplica- thías Rosa e de Maria

•

í AI
•

écní do . estudante do Curso te jornal, ex-Prefeito e F· Rmít -la e es mesmos, Bem o comedíamo da t CDIca moderna, do rádio e .do ex-chefe do Diretório
reiner osa. .

disco, que nos podem distrair mas nos matam, em nós, o gosto criador, de 'Complementar, em Nereu M
- Maria, 11 do cor-

R unicipal da União De· f"lh FInterpretação, que é o impulso artístico do homem. a sua criabiljdade, à Dam�s. mocrática Nacio.oal.· Jreonséte'Calrvaa" lhdeo eradneCiOSCr�semelhança da. imagem divina. Sejamos francos: onde ficou a música IA ,,1:
D d

doméstica, o culto da música no lar, ". pai, mãe, filhos, tio e avô reunidos, Comemorou ôntem a .

ama � _prImorosas landa Morreira Carvalho.
.

t t h t d 1·
.

d é passagem de sua data VIrtudes crístãs, mãe afe. " ."
Ins rumen 08 em pun o, um grupo a raente e e ICIOSO, as pare es dom s "tuosa, a distinta e estl- �l Nticas a repercutirem de sons musicais? Onde os grupos altruístas, invadidos natal1CiaÜa sra, da. Maria

mada nataliciante usu- utente ova
de arte, de bom gôsto, como em tempos idos? A técnica, o comodismo, o Gadotti eker, digna es-

frui em os nOSS08 círcu-
.

"

mercantilismo, "a luta" pela -exístêneía (?) está acabando com êles. O que posa do sr. Reinhold
los sociais de grande Acha-se eng�lanado de

prolifera é um amontoado de musíctstas de fancaria, de populismo enjoado, Ücker, residente em Ne- respeito e admiração, I fes.tas e .so�rJsos o lar
vazio, estúpido, sem conteúdo e sem sobrevivência. Porísso, leitora amiga, reu l{amos;

que no próximo dia 26 felIzA d.o dIs.tmto. casal sr.
orgulhemo-nos da nossa Sinfônica; orgulhemo-nos de seus componentes, - Decorreu ôntem o terão opnrtunídade de Eugênío VItor Sch�oe
pois se .» comodismo, a preguiça, a ância de lucro sonante próprio, o aniversário natalício du tríbutar-Ihe as suas -ho- ckel e Dona Brunhllde
superficialismo, a politicalha, os ínterêsses mesquinhos estão acabando honrado cidadão. sr. An-

menagens carinhosas. M a h n k e S�hmoeckel,.
conosco e nós, assim, acabando nós mesmos cOQl a Arte, essas distintas selmo F. Hommerdíng, A virtuosa aníversa- com o nascImen.to. de
senhoras e, distintos cavalheiros, só .êles;"constroem o que destruímos, residente em Joaçaba. riante, "Correio do Povo" uma gala!lte m�DIDlnha,
cultuam o que desprezamos, numa satísíaçã« não só para .êles, ma� como FAZEM ANOS HOJE' envia antecipadamente que na pia batísmal re-
um exemplo para nós e uma homenagem pnmorosa ao Criador, pois sendo

.

os seus votos de telící- ceberá o. nome d� Rosa-
criadores e 'Intérpretes da müsíca êles mesmos, homenageam o que de - A garotinhaDelibet dades, num preito de ne Beatrlz� ocor�ldo na

mais belo existe no homem feito .à semelhança de Deus - a Arte criadora Terezinha", ScbJ?1itt! filha estima e admiração que segunda-Ieíra última, pe
e eterna,' a Música. Até prä semana, Bem, e um bom domingo, deseja ii d<? Edgar lS.chl�ll�t, índus- votamos à exma. sra. da. las �ezesete horas, nes-
Você a tríal, em Rlpelf8_? Molha. Adélia Doubrawa Müller ta cidade.

TIA ANGELINA. - A menina Dirce To .

.

melin, filha do sr. Au
gusto Tomelin, em Itapo
cuzinho.
- O sr. Heinrich Kop

mànn, comerciante, nes
ta cidade.

Ao distinto e orgulho
.pai, nosso particular ami
go, díretor- gerente do
"Correio do Povo", sr.

Eugênio Vitor Schmoe-,
ekel, e à sua exma. es-:

pôsa da. Brunhílde, os

nossos parabens, conjun.
tamente' com os nossos

cumprimentos, de "bôas
vindas" à pequeruchinha
Rosane Beatriz, com vo� .

tos de robusto desenvol·
vimento e venturoso fu·
turo.

I Nascimentos ,"
No Cartório. do Regis

tro Civil foram registra
.. dos os seguintes:

FAZEM ANOS - BUsa Maria, 4 de
AMANHÃ: maio, filha de Helmuth
_ A sra. Olga Mey K!enen e de. Ruth Airo.so

F· h d·
A

d
KIenen.

ISC er, Jgn!l es�osa o .

_ Maria, 20 de maio,sr. G. !l0dolfo FIscher, filha de Alberto Cristiano
nesta CI�ade. '.' Junkes e de Elvira Fer-
- O Jovem ValérIO da

razza
C?s�a, filho do_ sr.. Jo.ão _ iilian, 22 de maio,LUCIO d� Costa, mUI dIg- filha de Johann Wilhelm
no Pre�I�ente da Câma· Thomann e de' Eulália
ra �1JDlClpal, em !tapo Funke 'Thomann. .

cuzmho.
.

. -_ Enir, 28 de maio,
- � sr. FrItz L�m�e, filha de Erich Oldenburgem RIO da Luz Vlt�rla. e de Erna Larsod 01-
- O sr. Her�enegIldo denburg.M�nes, c�merCIante em

_ Wanda, 29 de maio,RIO Negr.�nho. filha de Oswaldo Kot.DIA 24. chella e dê B unislava
- A senhorita Joanfra ,r

Pa"ra "Voce" I UM MODO bem práti· Pelas Sociedades I

H f
'

·d t
Kotchella.

. 'co de acertar bainhas de '

a erm�nn, re81 en � � Terezinha Maria 9
godê duplo é o seguinte: Soe. "Hansa·Humbold" nesta CIdad�. . de maio filha de Bert�l·

QUANDO quiser pas· suba numa cadeira ou A S o c i e d a d e E. R.
- � meDl!l? Odel�:nr e do Wick.

sar querosene ou faisca numa mesa e peça a ou. "Hansa. Humboldt", de a menma LIllan, fIlhos,
- João' Miguél, 4 do

no assoalho, use uma tra pessoa que vá acer. Corupá, .fará realizar do sr. �erhardt Eggert, corrente,. filho de Emilio
bomba dessas de inseJici· nesta Cidadetando as pontas. nos próximos dias 28 e .. Kanis e de Elisabetha
da, o que lhe evitará o Puxe bem. na parfe. da 29, sábado e domingo, .

A garo�m�a Auréa Strener Kanis. No Cartório do Regis·
sacrifício de ter que ficar frente e de trás, pois é um grandioso' Festival Ma�la AraldI! fIlha do_sr.

.

_ Iracema, 4 do cor.
tro Civil foram registra-

ajoelhada no chão. onde o godê cai mais. de Tiro ao Alvo e Bolão BatIsta Araldl, em Estra- rente', filba de OtHio Te- dos os seguintes:
-x- -x..,... li. b r i I h.a nt a d o. pél� daD��v:5' eilJa

'

e, de Selli Vasel - Frida Gaeddke, 8
PARA perfumar os lenços PARA firar o pó das "Banda 25 de Julho".-: Tecilla. do corrente, casada 90m
-fdça o seguinte: embeba lâmpadas elétricas, limpe, Em a 'noite d� sábado

- A vIúva sr.a. Emma - Juvenal, 5 do cor. Oto GaeQtke (63 anos).
uma fôlha de mata-borrão as durante o dia. Nunca terá lugar uma animada Benet�a, nesta CIdade, rente, filho. de Waldemar - OtUia Müller, 12 do
no seu perfume predileto as acenda depois de te-las soirée, oferecida aos vi- :- O. jovem Fausto Veloso. e de Maria de corrente, viúV'a (86 anos).
e deixe·a bem apertada esfregado com pano mo. sitantes. Remer" f�lho do sr. Leo. Olveira. - Marcos, 15 do cor·

.

d I I Ih d
. poldo Remer. R th"' ·ld 7 d

-

t f·lh d Alb tem cima. o enço por a· a o, pOlS podem. estar Clube Agua Verde _ O sr' Carlos Gie.
- u J a, o

..

cor. ren e, 'I o e er o.

gumas horas. '. úmidas e arrebenta-rão.· . .

.

. rente de Helmuth Muller Sbardelati .e de OtUia
O perfume ficará por -x--- C,?nforme - nO�Iclamos, low, em �IO Gêrro.

e de Repata Kretz Müller. Vieira Sbarlelati (24 dias
muito tempo. PARÀ limpar vidraças

realIzar·se á hOJe. à tar· DIA 26.
... . João Afonso 7 do de idade)de, com prossegUImento '- A menma Idla Kres· " .

-x-- e espelhos, �se u� litro à noite, ,a grande festa sin, filha do sr. Rudolfo . �

__....,.,_..____ ��� �_
' caipira promovida pelo K�essin, .

residente em RE'GISTO SOCIf\L

!
_-
------------- Departamento Teatral do, RIO da Luz Vitórta. �

� SON ETO I Agua Verde, com f�r!Di- - O sr. Ludgero Te· A fim de atualizarmos, ampliando·o, o noslo Registo Social,
dável casamento CaipIra, passé.. . pedimos aos nossos assinantes, leitores e anuBciantes, • fineza

(, I que deverá desfilar em - O sr. F.._ �rederico de utilizarem·se do coupon abaixo"nô·lo enviando devidamente

É
.

I Ó· M 11 t'd d preenchido•.
\

'
,

noite ele Sio Joio... Quase descrente carros· a eg ricos hoje,. Ge er, nes a CI a e.
_ Eu ,econstruo " im"gem leiticéjra. � pelas 5 horas da tarde.

.'

- O sr. Alvino Ha·
Que loi o meu ielea/ ... QUé ter""mente � A noite, grandioso baile dlich, membro do Dire·
Venho esper"ndo pe/" viela inteira...

.

� caipira em hQmenagem t6rio Municipal da UDN,
a São João, c� premios em Ertrada ltapocú.

E apaixonado meu olhar presente

t
aos trajes caracteclstic-os - O sr. Albano PicoI.

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

Uma vis�o divina e "/caneloreir",
.

vencedores.
'

li. em Barra do Rio Nome dos pais (quando menor): _ _

Que identilica esta ilusão ",elente, Cêrro.
As_/aba_redas rubr"s d. logueira...

.

� dágua com uma colher de DIA 27:

� amoníaco. Esfregue' bem - A sra. Olga Koehler. Elltado civil :_ __ _ : _ .

E mesmo que este im"gem re'rf!i:ed".'

I
esta mistura nos- vidros e - A sra. Maria das '

:,!u�a :a::!:�:n;: :u:u s:!��!:' o açoite! e.nxugue. co�:ano felpudo. �::ia�8:::ri�ar:::.o��F�� .::::..�.�.. :��:�_ ..�:: .. =�:�.�._.�.�.�:�.�.. :�_�:::.�.::�:::::::::::...�������:.�
, PARA que as luvas tenham sr. João .-Ferrazza, resi-

. • •• Balão inquieto de pape' de siel",
, mais duração, coloque um dente em São Mateus ,do Profislão:

.. - � -, :'.- .. - -- �-

Que julg. ser estrela: ,e que no esp"ço

I
pouco de algodão na pon- Sul, no Estado do'Paraná., '

'

Desllz" silencioso pela! noite... rà de cada dedo e assim DIA 28:
Outras informações: :-..:

: �
-, REGINA DE ANDRADE ���e���ai�: ��n�����:3� Melo,OreE{dO!:�:O�mMáR��

_ .

_____ __ freqüentemente. da Luz Vitória.
.

··············�_···········T··_···
.. ·

Casamentos

Realizáram·se ôntem
os seguintes:
- Arno Voigt e Ro-.

sália Prawutzki.
- Va.lter Hornburg e

Silvia Fritzke. -

'_ Eberhardt
.

Rowe e'
Luci H e d wi g Hulda
Fischer.

Fá/ecimentos,

Nome completo: __ _ .. _ _ .. _._._ ..

"-

Residência e data do nascimento :
.. _."._ .. •

. .;_
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:�:::::::::.:.:.:-:::::::-._-:-:-:-;::::::::-:::::::::;,-;,::.::,:::-:�:

Ótima ODortuni�B�e
VENDEa§E
terras especiais pa

ra plantação de arroz,
siluadas em Lagôa
Nova [Gueramlren
ga). Pechincha. Tratar
com Edmundo Lorn-

il!",:::::',,::S�:,::::�:J!

flmi1�íldD P�IDI TD�DI Vozes da aidade ,ITraaédla em RIO Negrinho '

'

,

- I
MAFRA (Do Corresp.) - mo a cabine do caminhão

Dia 9 do corrênre, segun- estava lotada, o mesmo

da-feira, por volra das 17 víalou entre os toros e a

horas, voltava do maio o cabine.
caminhão nO. 27 'da írrma Tudo corrle normalmen
Cia. Induslrial de Moveis te, quando o motorlsre no

CIMO, em Rio Negrtnho, rou falharem oê freios, e

dirigido pelo motorista querende evitar um aclden-
Zierhoth, carregado com te de maior gravidade, en
toros de pinho e imbuia, cosrou o veículo com sua

pela estrada de Rio do Bu- pesada carga, em um bar-
gre. ranco, vindo es Ia a deser-

, Naquelas imediacóes, ranlar-se, espremendo o

perto do lugar Capela do jovem Mario pelo pesco
Grubinha, distante 10 qui- ço, esmagando-lhe a cabe
lômetros de Rio Negrinho, ça, rendo morte instantâ
o caminhão alcançou o sr. nea.

Mario Purim, ftlho do sr. A lamentável ocorrên-

I
João Purim, residente tem- cia causou grande cons

bém em Rio Negrinho, o ternação em Rio Negri
qual regressava da roça e I nho, onde a vítima era

pediu uma "carona" e co' conhecida e estimada:

O "desespero" dos correligionários do Prefeito
Waldemar Grubba, agóra "dirigidos" pelo Suplente
Vereador Erich Batista, novo Presidente do PSD
local, está chegando ás raias dos absurdos (com
A maiúsculo), depois dos fracassados "entendi
mentos", conversa mole, oferta de gordas impor
tâncias, ameaças etc, etc., com o agora já candi
dato oficial do PRP ue Jaraguá, á Deputado Esta
dual, snr. Rolando Dornbusch.

Agora, roais do que nunca, os assédíos con
tinuam por parte de íntermedíäríos: a pressão se

faz sentir dentro das próprias estes perrepistas,
por parte de ferrenhos partidários do PSD local
e da mesma "eurríóla", infiltrados no seio do PRP
e acobertados pela "camisa verde" de falsos
integralistas, que não respeitam ne_m o dogma da
doutrina de Plínio Salgado: disciplina partidária.
Apezar dos pezares, vêm os componentes do PRP
local resistindo heroicamente, aos assédios, às
promessas, ofertas e ameaças... Não foram os:
100 mil cruzeiros prometidos em reunião do PRP
que "amoleceram" as diretrizes já traçadas e o

acórdo firmado com os maiorais do PSD quando
éra eandídato o atual Prefeito. Não foram as

I -"falas" que convenceram o candidato Rolando de -

desistir de sua' candidatura nata. Nem tão pouco
as ameaças e os "vai ter" atemorizaram o can

didato - que, diga se de passagem - conhece
muito bem os métodos aplicados pelos "pesse-

Notícias do Rio distas" locais quando querem conseguir alguma
informam que o ca- vantagem para as suas estes ás custas de outros.

Faz precisamente um sal Clarice Cacilda 'Mas, teimosos como são, desesperados como

mês; deu entrada na Oã-
e Vitalino Monteiro estão, os "chefiados" pelo Suplente-Vereador -

mara Municipal o projeto' seja talves o casal Batista, (mas orientados por várias cabeças) con-

lei n". 14. de autoria do mais fértil no Dis- tinuam "se virando:' de He-rodes a Pilatos, de Sé�a,-
sr. Prefeito Municipal, F I 'â a Méca, com propostas e promessas as maís
criando uma Escola Mis- ��t�ra:���au� ����r' absurdâs e indecorosas. E nésta "viração" volta-
ta Isolada e um cargo de prole apresenta. Em

ram suas vistas, - imaginem só até onde chegam
professor. em Jaraguä-' o säbado último. a

no seu desespero de causa - á Comunidade
�---------------.._,�---- Garibaldi, encruza,mento mulher rteo à luz ao I

Evangélica cie nossa cidade
'

LI & R
·

t '8 I C'
das Estradas Ribeirão 21 I.Iho. um pe quer-

�abem qualIoí a proposta 'feita em reunião

Ivros eVls as 0- a-o em ,orupa Cacilda, Alicã e Fausta. I I da Comunidade Evangélica de Jaraguá do Sul,'
P· C

racho oe 4 qui 08.,
por um dos mesmos. "Iutermedlárlos' que tentou' ostertormente a

0-, A mãe dessa numa-
U

. , missão de Educação se convencer o Rolando a desísttr de sua candida-'"
"Panorama" - Sôbre Sábado, dia 14 do cor- manifestou favoràvelmen-I

rosa prole deolarou
tura? Pasmem prezados leltores : A Comunidade

a mesa temos o no. 72, rênte, os "Quintas-feiri- te a êsse projeto, porém,
à imprensa, que ja -

Evangélica apresentaria um de seus membros'
de maio último, numa nos" da S. E. R. "Hansa- " maís imaginara ler

como .candtdato a' V'ereador, (tinha que ser ele ..diante das controvérsias tantos' filhos a o Cfl-evldenoíação. honesta e Humbold" recepcionaram então surgidas, membros ser-se _ com Vitalino meutç de prestigio pessoal, _ prestigio dentro da
magnifica, sempre maior, os componentes do "Az da pr6pria Comissão res- hã 22 &oos. Dos 21 Comunidade e simpatizante e filiado ao PSD),
ga linha superior traçad� de Ouro", filiado ao salvaram as suas assina- filhos ainda vivem qile na Legenda do PSD, -concorreria ao pleito d&
pela direção da revista' C. A. B. A cornialidade e tu ras apostas ao parecer, -

Ih 3 de outubro! Indicado o nome e lançada a can-
curitibana - "Panorama" cavalheirismo de que se

. 15, e o malS ve o
dl'datura',

-

a Comunidade receberia 100000,00 (c,emsendo o prOlato suspen- acab3 de completar-- que se vem impondo revestem tais
-

eocontros so de discussão para no 21 anos, Como se
mil cruzeiros) como donativo!! Apurados os votos

à estima e admiração do marcaram o ponto alto vas dilig�ncias. f '1' V' e �leito a pessóa indicada, ,a Comunidade rece-
público brasileiro. A. pena sensacionais joga!ias. Fa- Sabe se, entrementes, ::ú:o azn ::31:entle beria ruais 400000,00 (quatrocentos mil cruzeiros)
inconfundível de Adolfo laram 80 jantar os bolo- que a _localização dassa de impressionante pela "forcinha" que fizesse para' eleger o "seu"
Soethe, seu diretor, pre- nistas Dr. Roland Unger Escola viria prejudicar vitalidade. candidato, e pelas legendas que desse ao PSD!!!
senteia-nos ,com novo � Eugênio Vitor Schmö· en6rmemente a já, exis- Ao que sabemos, a proposta foi regeitada
editorial "Para nossas ck-eJ. O entrontro 'bolinís- tente numa proximidade _LPor MAIORIA... É o cúmulo do descalabro e da
Mães - 365 Dias", em Lico, dos mais disputados. de, 1.600 metros, não pouca vergonha! É um insulto ,á dignidade, ao
homenagem ao Dia das foi vencidos pela guapa permitindo, pois,· essa 'Olente aquele projoto, bom &enso e ás trädições religiosos da Comunidade
Mães. Antero de Castro, turma da S.E.R. Hansa- di!!tância, a criação de donde é forçoso concluir- Evangélica! E, ainda, perplexos', perguntamos
not á v e I colaborador, Humboldt. Os primeiros uma nova Escola, segon se/ter havido precipitação daqui do nosso cantinho:
continua com a sua série colocados corupàenses fo- do os dispositivos lpgais por parte do sr. Pl'efeito, Quantas propostas dêste mesmo jaés foram'
de artigos sôbre Com- ram ' os ,srs. Fl'ancisco que deternlÍnam cerca rle ou representar o projeto �eitas ás outras comunidades reJigiosas do' nosso
plexos de Crise, focali- Mees, ,Alvino Quentin, e 3 ou mais' mil metros. um objetivo de fins elei' Município? ,Sob�m a mais de 30 as comunidades
zando a "Mar,$}ha para a Reinoldo Larsen. Do Az, Sabe sê'. também, que torais para as pr6�imas- religiosas só no primeiro distrito, e outras'tan�as
Industrialização"; con de Ouro colocarem- se, u, abnegadO Inspetor Es- eleições...

"

em Corupá ... -Teriam feito alguma �prop08ta á
tem ainda o no. em mesà -r�spectivamente, os SI s. calar, sr. Delagiustina se Aguardemos os acon- C-omunidade Católica de nossa Paróquia? Quanto
,farto material, artigos, Walter Carlos Hertel, manifestou' desfavoràvel' tecime'ntos. ,

ofereceram? Se a Comunidade Evangélica luta
reportagens, crônicas, DOi'val Marcatto e Eugê- com dificuldades para a ·compra. de um Orgão
etc,. escrito com estilo niu Vilor Schmöckel., .... ,Elétrico � ofereceram 500 mil cruzeiros por um

elevado, que é qualidade Coube_ aO bolonista Hans Aos nossos Asstnantes: '''Vereador Eleito", quanto teriam remetido á'
primordial do cori)o de Breithaupt um licoroso Paróquia de Jaraguâ, qU9c está empenhada na

colabOradores dessa so- prêmio de consolação. Pedimos a todos. os nossos prezados construção da nóva Matriz? E, tudo porque?
berba Revista, orgulho Dentro em breve haverá assinantes .. ainda em atrazo com o paga- Para terem a MAIORlA na Câmara Municipal em

de Curitiba, do Paraná nova disputa, desta feita mento de suas assinaturas, a fineza de nos 1959, para' derrubarem' a Lei n. 39 (Impôsto de •

e do Brasil culto e pro na cancha do Clube Atlé- enviarem com urgência, os.. seus débitos, a Indústria e Profissões). pois já perderam as espe-
gressista. tico Bappendi. firn de evitar a suspensão do fornecimento ranças de ganhar no Judiciário, face á sentença

P
do nosso jornal.

-

fundamentada do Dr. Juiz de Direito da Comarca,••�s••VendÉas taít I reds- Emprês,8 Jornalística "Correio do Povo" ltda,' e li Lei ser contrária ,aos interesses pêssoalfssi-taçao - o u o e��� mos dos maiorais do PSD. E só com maioria na
um opur'sculo'de 'autorl'a Eugênio Vitor ScbmäckelLure seus males e pOlJpe seu

Direter,Gerente Gâmara, teriam chance de apl'esentar uma nóva'
do intelectual e econo- boPl dinbeiro comprando na

lei sôbre o Impósto de Indústria e Profissões, quemista joinvillense Adolfo
FARMAGIA NOVA lhes fósse favorável! Salve!

:�rdnOar�ór�:I�:�d��;t��- de ROBEBTO M. HORST Sociedàde- Cultllral Artística Mas o dinheiro teria que ser �ntr€g!le dà
tos, reserva de domínl'o, d'

- ' , Comunidade Evangélica ou a outras omumda e
a que Ispoe Oe maIOr 1l0rtJmen-

AS'S'E,MBTÉIA GERAL ORDINÁRIA Religiosas, antes mesmo de serem empossadosselagens et" (o "know 10 na praça e oferec-&. seus artl. L
, �.

goa à preços vantajosos os novos Vereadores, e _donde sairia êle, perguntamos?how" das prestações),
RIJa Mal. Deoooro 3 _ Jaragu� C O N V O C A Q Ã O Do bolso-dos partidários do PSD? - Não creio. �eB

cujo objetivo é fazer ' , não são disso ... Da Prefeitura Municipal? É bem possivel
mais conhecida "nossa��� São convidados os snrs. As�ociados para par� _ estando com os vencimentos dos funcionários em atrazo,
novíssima fórmula para ticiparem da Assembléia Geral Ordinária à reaU- poderiam atrazar mais ainda, e com aquelas "sobras" ele-

,o cálculo, nos casos de zar'se no dia 25 do corrente mês (quarta-feira) às tuarem o pagamento,do "Vereador Eleito". Aoaso não seria .

,

'" 1- d COMUNIDADE E,uANGÉ por conta dos 15 milhões, tão esperados? É bem possivel,
V end a s -a Prestação". tes, industriais, etc., que 20 horas, no oa ao a 'v

-

pois �LES já estão gastando por con� da verba... '-

1l:sse . trabalho revela nêle encontram sucinta LICA, com a seguinte
'

, Para o PSD _ UM VEREADOR vale 500,OOO,oo!!!
profundOS conhecimentos fonte onde abeberem-se

. ORbEM DO DIA:' Quanto valeria ao PSD a MAIORIA na Câmara Municipal?
d tAb at,Arl'a de conhecl'mentos I'ndl's- Mas, infelizmente é assim mesmo. Na hora do desespero
O au or so re a m ;Ç 10. - Prestsçã<> de contas. "�LES'" topam qualquer parada, fazem qualquer negócio;-

que 'esplana com desem pe�sáv.eis à bôa orien- 20, _ Eleição da nova Diretoria. muito embóra não gostem de cumprir mais tarde, como não

baraço, simplicidade, de tação de seus negócios. 30., _ Assuntos di\)ersos. o cump�ram no passado. .

linguagem, e 'arguto es- Ao autor, agradecemos, NOTA.' Não havendo numero legal, realizar- "ELES" fazem como o Escorpião que, quando se vê

pírl'to analítl'co em torno sensibilizados, a gentile- s'e'á ,- (' ')'
-', perdido' para não dar o gostinho de seIl mo-rto, suicida-se,

a A�semblela Geral, 30 ,trmta mmutos ap6s enterraitdo no próprio corpo o ferrão da cauda, e instila o
da legislação em sua za do exemplar enviado. com qualquer numero de s6cms presentes.'. próprio veneno pondo assim têrmo á vida...

-Ajurísprudência. Um livro- Seu endereço é: Adolfo
J li d

'

S I 20 d J. h d 1958 É uma imoralidade É uma vergonha. Mas a "�LES"

guia que se recomenda Bernardo Schneider, Rua arago ou,
.

e ,un o e
.' nada interessa. "�LES;' querem é vencer, não, importa

a todos os contadores, Tijucas, 225, Joinville, (ass,) Dr. FernBndo A. SprIßgm8nn "CQMO"...
'

/

economistas, c,omercian- Santa Çatarina, N. 10�4 Presidente FALSETE

BNDBReço,:
Caixa Postal, 19

flvenida Mal; Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

�GÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em, artigos de seus cola
boradcres,

Orgão de maior penetração
no 'Interior do nordéste

catarineDSe.

ALIVIA AS
, CÓLICAS

y\ \
UTERINAS'

,

� Combate as

� " 'rregularlda-� . _..

__, -"'"-< es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
Í calmante e re

guiador dessas funções.

,Ari.,;,"je. Fillra.
, Tod� ',ílevril usar,
a flUIHEDATllAJ "

Há
Sinceridade'
N;sto? ...

--

Familia
Numerosa'
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Sanla Calarina in Trauer ·==A=s=so=c.ia=ça=-o-Rural
A C h t u·n g, Grossa Ausstellung 1-Das s c h wer s t e und Leal, drei hervorragende Ausdruecke des Schmer- setzung am verg, Díens

furchtbarste Flugzeugun- Politiker unseres Staates. zes, der Teilnahme zu tag waren in der Haupt
glueck erreignete sich em Ausserdem wurden noch beschreiben, die waehrend stadt Abordnungen aus

Abend des vergo 16..ds, die Leichname anderer der Beisetzung Dr. Jorge saemtlichen - Munizipien Der Vorstand der Associação Rural
Mts. in der Naehe von geborgen: Anton Keese- Lacerdas seitens "des tief- in der Hauptstadt. und bittet alle Interessenten sich baldmoeglíchst
Curitiba, mit einem Con- modell und Frau Emma trauernden Volkes zum nahmen Teil an den letz auf der hiesigen Geschaeftsstelle des Vereins
vair der Cruzeiro. do Sul, (São Bento do Sul), Syd- Ausbruch kamen. ten erwiesenenEhrungen eintragen zu lassen, hinsichtlich der Platz-
wobei von 25 PaSsagieren," nei Nocertl (Florianópolis); Der bis zur Llnkennr- dieser grossen Maenner, belegung zu der aussergewoehnlíeheu 8ten.
20 einen greuslgen Tod Alfredo Welpumélnn, Jose Iichkeit zermalm Koer- deren tragisches Ableben Ausstellung die am 27ten. Juli zu Ehren des

fanden, unter Ihnen. her- Carlos Serra, Paulo Ban- per von Dr. Nereu Ramos eine grosse Luecke Ia "UNSER TAG" und der 82jaehrigen Gruend-
vorragende. fuehrende Po- delra, Ricardo Magalhães, (nur durch einen in der unserem Staate riss. ungsfeier von Jaraguá do Sul (25ten.. Juli)
litiker unseres Staates. Nelson Cartaxo, Frau Elza Rocktasche sich befinden-

.

auf dem Posto Agro-Pecuário João Cleofas
Aus bis jetzt noch nicht B. Scheidemantel, die alle den Brief identifizert), Jaraguá do Sul war stattfinden wird. Die desjaehrige Ausstel-

festgestellten Gruenden, in der Staatshauptstadt das wurde in Rio de Janeiro vertreten durch seinen lung, die im zu diesem
-

Zweck gebauten
die jedoch einzig und allein aus Porto Alegre kommen- mit allen Ehren beigesetzt. PraefekteIí, Herrn, Wal- Pavillon Artur Müller vorgesehen ist, umfasst
dem schweren Unwetter de grosse Verkehrsflug- ôaemtlíche Zeitungen und demar Grubba, die Kam- níeht nur die Landwirtschaft im allgemeinen,
zugefuehrt werden, prallte zeug zum Flug nach dem Rundfunkstationen des mer-Abordnuug, die Her- sondern auch die hiesige und auswaertige
jenes riesige Flugzeug beim Norden benutzt hatten. Landes widmeten den ren João Lueío da Costa, Industrie.
Landen gegen einen Pi- Die Leiche unseres un- iIIustren Politikern spal- Francisco Modrock und DÊR VORSTANDr
nlen-baurn und zerschellte vergesslichen ôraersgou- tenlange Nachrufe, und Augusto Sylvío Prodoehl
am Boden ohne .ledoch verneurs Dr. lorge Lacerda, erweckten in g-anz Brasilien I und Dr. Luiz de Souza,1

-

eine Explosion der Motoren dermit 4õ Jahren im Dienste sehr grosse Bestuerzung Praesident des Munizipa- Fasten gegen Rheuma!
zu verursachen. Es gelang seines Amtes solcherart angesichts dieser Tragoe- len Direktoriums der und Gicht? G

'

GI· h ,
einigen der Lleberlebenden, ums Leben kam, wurde die die Sa

..
nta Catarina und NDN. Fastenkuren sind ein altes

ute
.
e egen eil.

die wie durch ein Wunder

I
am darauffolgenden Tag I

das ganze Land drei seiner Am vergo Dienstag, an- und gleichzeitig modernesl\l1t- Verkauft werden
dem sicheren Tode entrou- (Dienstag) mit dem Leich·· groessten, verdienstvollen laesslích der woechen- tel gegen schwere rheumati-
nen waren, sich aus den nem des Federal uepurler... politischen Maenner ber- tlíchen Kammersitzung, 'sehe ut:ld gichtische Leid�n. Iuer Reisplantage

Trudemmern zu entfernden I tFeln Dr. L�oberhto FLlea� per aubte'd kDie. Bun5desrdegdie- bdei wtel�hehr GeUlegfelnlh�it Fra:l�� ,!::!dS��do�?nrf�ro:!�� be s t e n s geeignetes
un unter stroemmen en ugzeug nac onano- rung e retíerte un er er ragrse e n a 10 Eihgriff und nur in Ausnah- Land in Lagôa Nova

Regen die Strasse nach polis ueberwíesen. Beide Staat 8 Tage offizielle Curitiba durch radiopho- mefaellen angebracht. - Die (Guamiranga). Spott-
Curitiba zu gewinnen, von ôteeterneenner wurden bis Trauer. nische Meldung bestae- grossa Mehrzahl der Gicht- billig. Zu verhandelt

f n B b
.

M'tt M' d H' held t' t d 'urd d' und Rheumakranken braucht 't H Ed dwo so ort Kettungsmar.- zum egree DIS,. em I - u em IOSC �I en I� wur e, wur e íe keine so starken Heílmassnah-
mi errn mun o

schaften nach. der Lln- woch, Im Ehrensaal des unsere� unvergessllchen Sitzung unserer Kammer men. Man kann diese Beseh- Lombardie, hierorts.
glueckstelle ab g e s a n d t Gouverneur Pdlastes euí- Sraatsgouverneur, dessen sofort aufgehoben, und werden einfacher und doch N. 1.023 - m
wurden. gebohrt, und eine unzeeh- Guete, Menschlichkeit und es sprachen ueber die erfolgreicher beeinflussend

Die
,
ßekenntmechung, Iige Volksmenge defilierte unuebertreffliche Nächsten- Persoenlíehkeíten der dU���aT?1�in klinisch erprop-

--------

der durch dieses furchtbare die ganze Nacht und in den liebe ihm einen .gesonder- ums Leben gekomme- tes und18 empfohlenes Mittel tungskrankheiten hat sich To
Unglueck ums Leben ge darauffolgenden Vormittag ren Platz. im Herzen der nen, die Herren Kammer- gegen Rheuma, Gicht, Ischias gal hervorragend bewaehrt.

kommener, stuerzte den vor den Bahren. Die ßeer- cethartnenser Bevoelke- raete Augusto Sylvio und aehnliche Muskel- und Es ist weithin bekannt, dass

Staat Santa Catherlna und digung des Herrn Staats- rung zugesichert hatte Prodoehl und Raí- Gelenkschmer�en, .das nicht TogaI die Harnsaeure loest
,

. . .' nur schmerzstillend, sondern und die schaedlichen Krank-
das ganze Land ,In tiefste, gouverneur. fand um �O uebernah!D. VIze Gouve�- mundo E!Dmendoerfer, auch foerdernd auf die Hei- heitsstoffe aus dem Koerper

. erschuetternde Trauer; es Uhr Vormmega und die neur Heríberto Hnelse. dIe worauf dIe Kammer- lungsvorgaenge wirkt. und ausscheidet. Mit togaI wurden
waren Senator Dr. Nereu de.s Federal Deputierten Staatsregierung bis zu abordnung per Auto so. Arbeits- und Leistun�sfaehig- selbst bei veralteten Leiden

Ramos Staatsgouverneur Leoberto Leal um õ Uhr Ende der Amtierungszeit fort nach der Hauptstadt keit bald wieder herzustellen oft gute Erfolge erzielt. Ma-
,

." r<; • vermag. chen Sie noch heute einen
Dr. jorgeLac�rda, Federal- NachmIttags statt> Es ge· am õl. Januar- 1':161.. fuhr um an den Be.lset- Auch bei Kopf- und Nerven- Versuch. In allen Apotheken
Deputierte Dr. Leoberto bricht unserer Fedér die Anlaesslinh der Bei- zungen teilzunehmen. schmerzen sowie bei Erkael- und Drogerien erhaeltlich .

Santa Catarina de luto
(Conclusão Ja la. página)

Lacerda (44 'ano::!) e do última terça - feíra.
'

de que desta maneira rende·
sr. dr. Leoberto Leal' (46 manhã, quandó as notícias ram suas homenagens'
anos de idade), nem tam- foram confirmadas oficial· póslumas aos eminentes
pouco nos permitem estas mente. Ato contínuo a homens públicos, coesta

parcas colunas relatar-lhes Presidência suspendeu os duanos tão brutalmente
as inestimáveis folhas de trabalhos, tendo na oca· vitimados.
serviços prestados ao sião discursado sôbre õ -x-

nosso Estado, as do infausto acontecimento, Decretado que havia
preclaro estadista Nerêu focalizando as personali. sido luto oficial em todo

� Ramos que tão alto e_le dades desapareCidas, o 1°. ce território catarinense, o
vou o nome c.atarinense Secretário, vereador sr. cumércio e indústria de
no cenarlo político dó Augusto Sylvio Prodoehl jaraguá do Sul, numa

pais; as do eminente go- e o vereador sr. Raimundo elogiável demonstração
vernador Jorge Lacerda; EmmendQerfer, propon�n- de

.

respeito e tristezd,
estadista jovem. culto e tes de telegramas de con-- encerraram incontinenti
benemérito ou as do iJus· dolênci!:ls às ilustres fami- suas atividades, a cidade
Ire deputado fecJeral Leo- lias enlutadas. Achando-se ostentando as bandeiras
berto Leal; expressão na capital o Prefeito ndcional e catarinense a "

viva e moça de Santa Municipal, sr. Waldemal' meio pau. Compartilhou
Catarina na Câmara Fe- Grubb-ª. é! Presidência tôda jaraguá do Sul dá
dera!. convidou os srs.' verea- profunda dôr que enlutou

I'
. -

Sôbre o tão trágico dores para assistirem os o Estado barriga-verde, a
..--_ __,._ _._ �

de&aparecimento dos cons- fuoerais na Capital, aonde sua população contrita,
picuos filhos de Santa foram logo a seguir, seu movimento paralizado,
Catarina, o sr. Ministro representando a Câmara comungando do mesmo
da Guerra disse: «Foi 11m Municipal, os vereadores abalo, da mesma aflição,
dia de luro para a Nação. srs. João Lúcio da Costa, que sacudiu o Estado e

Três dos seus' bom ser· Augusto Sylvio Prodoehl o pars.
vidores foram colhidos no e Francisco Modrock,

�

mesmo golpe peto desfi- Presidente, 10. e 20. Se·
no». O.depurado Armando 'cretários, respectivamente.
Falcão assim se expressou: junto com essa represen-IcA fatalidade roubou ao tação donosso Legislativo,
páis homens honestos e seguiu também o sr. dr.,de destacado valor. A Luiz de Souza, Presidente
Nação .está de luto». E o do Diretório' Municipal da
ex-presidente Café Filho UDN, amigo pessoal do
se manifestou, contrito: preclaro Governador de
- «O desastre de segun- saparecido.
da. feira 'emocionoume. •

profundamente em parti. MIssa Exequlal
cular p�la perda de tr�s Por .iniciativéI do sr.

ilustres homens públicos, Prefeito e do sr� Presidente
com assinalados serviços da Câmara' Municipal,
prestados a Santa Cata- fôra mandada rezar Missa
rina e' ao Brasil»: Exequial no altar·mór da I

Matriz de São Sebastião,
que teve lugar na última
quárta-feira, às 7,ÕO horas
da manhã, assistida por
enOrme número de cida
dãos, de ambos os sexos, �==========:!!

3(epatina )/. S.
ela penha, que
contem €xfrafo

J(epático con

t:enfraao, nor,..
m7l1i-/(tt tl8

lJ!nções ao

Jígaao;

Conservação
do Solo

Nos terrenos de' de
cliVidade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de con

trôle da: erosão. Em al
guns tipos de solo urge.
que sejam feitas sulcos
em contõrno para con
trôle da enxurrada cau

sadora do�desgaste.

Proibição'
.

Pela presente
proibimos términan
temente aos senho
res caçadores à en·

trada - em' nossos
terrenos sitos à Es
trada - Itapocuzinho,
não me responsabi
lizando por' quaisquer
dânos, pela inobser
vância desta proi- ..

bição.
. Estrada Itapocuol
zinho, Junho de 58.

(Ass.) Berloldo Barlei
Euoênio f. Yooel
Germano Behrens

Asthma
Wir werden darauf auf

merksam gemacht dass
die Tabletten

"Euiin"
Homenagens em

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

Achava-se reunida em

sua sessão semanal a

Câmara MuniCipal na

•�:::=:::::;:.;=======:::::::::=:-.:::::::=::::::=======:::::::::..,
:: . 11

ii Associação Rural II

" Atençãof Lavradores e Criadores! II
li II
II A_ Associação Rural de Jaraguá do Sul li
II realizará no próximo do dia 27 de Julho, n
II em homenagem ao '-Dia do Colono" (dia 25) II
ii a sua extraordinária 8a. Exposição Agro- II
!! II
li Avicola-Industrial, e pede.aos interessados li
II se inscreverE"m o mais breve possivel a fim II

i! de -se reservar o -espa�o disponivel nos vá· 'II
li

Y .:

II rios stands. A inscrição é feita diàriamente li
II .

na séde da Associação J!_uNH. II

I tL : _. _ � _�.�������:� _...Jl
.........._ __ _ --._- __ - �

Ji�.·••"it.·.Jr. -'� ••••••••• : •••••••••• J :��� •••...........·e .·e .·e : Ta "•. :li...& �

fi Clfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta B .

{� D,o DR......11•••11l n
f: MODBRNA B PRIMOROSAMENTE

tNSTALADA�
•

f� A melhor aparelhada/em Santa Catarina �
fi Rua Abdon Batista (Defronle a "A NOTICIA" i
i: _- J O I N V I L E - :
:::\'\'...........•••••• r.'p ,••••••.............................................••ú:::..�� .....������:

�_...._ ...._..._-........__.- .•..._-_...._-_._---_...__.- __

.�rr-·--···--.----·
..---·..--·..····--..·--·······..-·..·--.. · .. ··

-"11
II ,IAlt." e I. UI ea" i •.. II
U �
II

- JARAGUÁ DO SUL - I!
It

h
• II

I! Medicamentos e· Perfuma-rias li
ij Simbolo de Honestidade ii
II Confiança e Presteza ii
1,1

.

y- A q�e melhor lhe atende' li
I e pelos menores preços li
li

..._. ..._: __... . __ _.JJ�•••_ •••_. a _ _ •••• ._ _....,..

Apotheke "Sobulz;'
JABAGUA DO SUL

. .

-'

MEDIKAMENTE UND''}>ARFOMERJEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dien'stbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

/
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Escolã Técnica de' Comércio São, Lu'iz
..

VI::S. MAS:A p.VIPRA�EIR==I Amur
.

à naturBza começa.·na Bscola
Firmado pelo I r mão Ginasial, de alunos da

.
LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES�

Gonçalo, digníssimo Di- séde do município, por si TAMPAS e ARTEFATOS de �ADEIRA, VIDROS
retor do Gtnásio "São 8ÓS, provam e comprovam p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANELETAS
Luiz" recebemos a seguiu- as dificuldades que com "Não 'bastam os Oödí-
te comunicação: a .crlação da Escola, ha- VidpaAapia' Japaguá gOB Florestal, de Caça e

Propala·�e à boca pe- veriam de surglr. y Rural para que se erie

quena e de fontes mal in- Não 'fôra repilo o ínsls-
-,

de SteffeD8 & Hille 1- uma mentalidade flores-
formadas, a nottele do tente apêlo de meu nobre tal e se desperte Q amor

fechamento da- Escola e estimado co-irmão que A única- da cidade FAÇAM UMA VISITA

I"
á fauna e maior apêgo á Reflorestamento

Técnica de Comérclo São no mesmo cargo me a�-

Lua
Preso Epitácio Pessoa 48 _ [araguá do Sul á Natureza"_ - disse o

Luiz, anexa ao Ginásio tecedeu, por cerro estaria '
, prof. Eurioo Santos, no Referindo-se á ação do

de igual 'nome, fendo os fechado o �urso Técnico, _iiEEl:�!liiWu llE&I:!i!!i!l_!!!!II'"," '. auditõrío do Ministério da Serviço Florestal Federal
comentários criado vulto Bem sei, que havera Educação, mima palestra acentuou prof. Eurioo
nestes últimos días, espe- quem julgue ridículo êste sob o patrceínio do Olu- Santos o trabalho que
lhados aos quatro ventos meu gesto e êste meu Dr. Francisco Antonio Piccione be Excursionista Rio de 'em sendo desenvolvido
por irresponsáveis, cuja modo de proceder, mas �:lI:JI�DICO Janeiro. com às Oampanhas Na-:
informação carece de fun- no entanto, convirão co-

Cirurgia Geral de adultos e crlançae CI1-
' Na opinião do natura- cionais de Educação Flo-

damento. migo, se pesarem as res- nica Geral _ Partos _ Operações _
lista cabe papel r�velante, resta]. Ate fave�eiro dês-

Na qualidade de diretor' ponsabilidades da direção Molé tias de Senhoras e Homens. 80S �rofe�sores e a impren- te ano foram IDs.talados
do referido estebelecimen- em manter um Curso com

S
ça incutindo no povo - 71 postos florestais plan-

to e no sentido de alertar prejuízo de seus próprios ,Especialisaa em doenças ss. crianças prinoipalmente nas orian- tados 20 milhões de är-
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I"
- -. . .

a quanros hebdornadêrte- Inrerêsses. (Clara H,rUSChka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL ças - n.oçoes eleme.nta- vo�ea e distríbuidos 7500
mente saboreiam as pági- Dou me por feliz, no JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

-, res da Vida ao �r �Ivre, quilos de se�en�es. Os,
. nes deste fôlha, venho, entretanto, em poder con- II c (]) RUpA _ SAN7A CA7ARINA

das plantas e ammars. Parques ,NaOlo�als oum-

etrevés da mesma, tornar rar com um pugilo de ho- __iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ D
"-

d F prem suas fmaldades,
público, que, não fôra a mens abnegados, que estrulçao a auna desenvolvendo ao mesmo

lnstência de meu anreces- constltuern o Corpo Pro- _li! Afirmou o professôr tempo as ,ati'idades tu'

sor, baseado ne solicita- -íessoral da Escola, que D F dAS I que em menos de cem ristícaa Grandes áreas
ção das autoridades locais, sempre foram e conlinuam r. ernan O • pringmann 'anos ,ai desaparecer o estão sendo reflorestadas
do corpo docente e 'do a ser o constante arrimo, tamanduä-bandeira. Tarn- Incluslve com a partioi-
povo em geral por certo os constantes vanguerdet- Formado pela -Faculdadé de Oienetas Má- bém em vias de desapa- ppC;ão dos clubes exeur-

não leria eu concedido na ros desta bela obra Ideell- dicas da Universidade do Distrito Federal reoimento estão as varie' sionistas e grupos espe-
eberrura do, 2°. Ano Téc- zada para Jaraguá, mas dades de tartaruga amo- cializados. Sabe-se que a

nico Comercial. que, por fatôres que prefi- CHniea IIMiea - Cirurgia, Geral -- Partos zonica peixe boi e anta. devastação de matas, no
Contudo, se funclone O ro silenciar, é ainda pre-

, Consultório e Residência: Rua Preso Epí- "A Divisão de Caça e Brasil, começou no tem-.

mesmo, é, não resta a marura. táoio Pessôa n. 206 tex-residencia de dr. Pesoa sempre prooura to- VO de Cabral. . .

,1

menor dúvida, com sérias Não examinarei, nem tão Alvaro Batalha). _

díftculdades, superadas em pouco conslderareí os ia- Consultas: Das 9 !ts- 12 e das 15 as 18 hs. R_eg.·"stro C."y.·1 Um Plano 1ie,Cre"dl',loparte no entanto, pela boa tôres que talvez venham
von fade de meus colebo- a forçar a clausura da

I
',_'''_'"_10'_"'_'"_'''_'''_' ._m_,"_",_"

I Aurea Müller Grulíba, Oticial Rural pararedores, e um possível fe- Escola, contudo, posso
- Atende opamado� de dia e a noite -

do - R e g i s t r o Civil do A ·

11 C tchamento de Escolav pren istosim, afiariçarqueem iii'T':'T',_,,_,,_, ..",_"- ,_"_"_, _,,._,1::111 r(I. Di�tritod:l Cnm1rC1 Ta- grlcu ores renes
'der-se-ia, não à falta de hipótese alguma e em.. ragua do oul, Estaco de (FJA) -'- A Igrejacoo,peração dos poderes I qualquer tempo seria por

I
Santa Catarina, Brasil. Metodista de Piracicaba,constituídos, como se pro- falta de colaboração. MUD A S faz saber que comparece- �ão Paulo, l,ançou recen-

�pala, antes e tão somente, Posso igualmente afian·
-

NA FALT A DE ram no cartório exibindo os temente um plano de as.
face às exigências que nos çar 'que a prossecução APPETITE documentos exigidos pela lei sistêncil-l e de crédito
são formuladas pelo Mi· dêste Curso, dependerá da afim de se habilitarem para rural' para agricultoresnisfério da Educação e aquisição de um "escritó- casar-se: evangéliiw8. A igreja da-
Culfura, exigênci'as esfas rio' mCldêlo", condição Fl'ut:3I.e ....s e' á é t' b

d " " II' • A Edl'ta,l n. 4-41,3, de 12·6, 58, l' empr s Imos a tra a-
que não po em ser aten- sine qua non para que -

Ihd' êl
didas por um Curso qtre se;a-concedid_i:J autorização Ornamentais Sebastião Maravieski e

a ores para que\ es

,

d f d f
. L"aura Soares de' ,AVl'Z posssm comprar e cul-

financeiramente, ale esta e iniliva e unclOnamen- :on
ti Ih. ,

I t Ele, b,ra"l'lerr'o, soltel'ro, var terras ou me orar
dafa nos tem dacio prejUlzo. to pe o orgão competen e .,

d ã
Dirigente qUe fui de um do Minisfério da Educação. Laranjeiras, Pe· meoânioo, domioiliado e 8uaá .Pl·O uç o agro-pe-

modelar estabelecimento cegueiros, Ka- residente nesta oidade, â CUOrlea. 'tA d A ã S'

TdI'
. -

k" M' MAares. rua Mal.' Deodoro da Fon- 'oml e a ç o o-
de ensino comercial, em o avia, ta aqulslçao lselros, aCI- -& - •

I dI' Mot, d' t
h t b

.

J b t' a Canr.Aço seoa, fl'lho de Vl·cen.e Ola a greJs ..,.1) IS a
terra dos pampas, con e- representa paJa o es a e- eIras, a o IC -

r- •

bl'
d d b

.

't R P II'd 'Mara"l'eskl" e de Celestl'na começou a pu IOsr men�
ço a fundo as exigências lecimento, na a menos e eIras, e C. 0- a I ez Y

I t
-

d'l
.

D h'l; f MaravI·eskJ·., sa men e em seu orgao
que se fazem mister para duas centenas e mI cru., seI ras, a las, raqueza, f'

.

I á' d d'. C '1' C Ela, bra"'l'lel'ra, soltel'ra, o lCl8 uma p glDa e l-
o' bom êxito de um estu· zeiros, o que acarrefana ame las, ' 0- '"

d 1 d f'
f d

. G' nl'feras, Palmel'- Ê I'ndustrl'ár'l'a,' doml'o'I'II'ada ca a' aos avra os, a Im
do dirigido do ensino un· avulta a soma para o I' indnpeaaa•.a d Ih d

.

t
-

cional, que dia após dia, naslo São Luiz, que pre· ras, etc., etc.
o u�o do

e rssidente nesta cidade, e. es
_

ar IDS ruçoes e

vem provar Cl eficiência sentemente luta pela con� filha de José Domingos. orlentaç�o, e, ao mesmo

do método, c1usão de suas obras e ::>eçam Catálo-

O
da Aviz e de Cristina t�mpo, aJuda-los a re!a-

d I O o, L 110 Soares de Aviz. c!onar seu t�abalh.o _dlá-
_
Diante dêsfes fatos e pelo pagamenro das ívi -

go Ilustrado fIO oom a VIda crIsta.
levando em conla o exí- das contraídas por _ oca- N. 1.018

guo número de alunos" sião da construção do Leopoldo Seidel

I DE 'ORH Edital n. 4.414, de 14,-6,58.
----------

era de se prever que Jara. mais belo educandário do
Corupa Manfredo Gerhardt Pilz

� � � G � t � � lguá, não comportaria um município.
d d'

e Olga Helena_,{ KleinCurso dêste gênero, de Estamos pois, ianfe e
_;;iiiiii • Ele, brasileiro, 'Solteiro,

ve.z_que, por um lado, a llma alternativa, diante de

I't:.=,'''-:-':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::::::::�!I mrelfsrl'dciennetierOe'mdoRml' ioCilNia�gOrl.e.1não permissão de funcio- um dilema; cuja solução I .....,
<:-

namento d� curso misto o tempo e a reflexão en- ii II nho, filho de Franoisco I��;itr:�e �:iO��S�so: ��r ����egar-se ão de respon 1.'I,i Dr. Tycho Brahr Ferna,pdes Neto 11,1. Pi�l:, ��a�i\�rra���iteira, EICELEIfTES

outro, o ming_uado índice' (ass) Irmão Gonçalo' ..

II
professora, domioiliada e ELEMUTDs TOIfICDS

de conclusão de Curso Diretor II I, A d v o g ad-o 1 II ��h�e::eAn���i� ��:r:e� FósforO" Cálcio, !rseniato

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A fi li de Helena Binder. e Vanadato de s ó d i o

LOMftHIGUEIRA MINANCORA II ii N.1.019
Tonlco dos convalescrantes

U
'

_
,

' ii
Escritório à avo Getúlio' Vargas,67 II Edital n. 4.415, de16 6-58. l Tonico dos desnutridos III (Ed. Hertel - Jaraguá do Sul, II Antonio Alv�s e lVermitugo suave e de pronto 'I li Lourdes Sabmo

O'
'

eteito Dispensa purgante e dIeta! h � .

!j Ele, brasileiro, solteiro, s Pahdos, Depauperados,
SERVE PARA QUALQUEu IDADR CONFOR- ':: ---__ ._.__� _ .." . b lavrador doml'cl'll'ado e' Esgotados, Magros, Mães

ME -o n.' 1, L�, 3 e 4

" ---.--- - -- --.•.---- --- -----.....

resident� neste distrito que, Criam, Crianças ra-

Proteja a saúde de seus tilbos e a loua própria! If':::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::.:::=::::::::=c:::::::::;::::::::� filho de Antonio Manoei q!l�ttcas, receberão a to-

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em li 111\10)0 �lQ) IItrJH[ Ter Â\l(JlC'fMT Â\. "�,J�T ii Alves e de Luzia Anelina mficaçã� geral do orga-
remédios II 1lJI� ��1l� .ID\.& 1f"!Vll.&!�!� I! 'Alves. msmo com o

- Compre hOJe, mesmo uma l.DMBBIGUEIRA U M:EDI�O CIR'1JRGIA.O ii Ela, brasileira, solteira,
rIINAIfCOBA para o seu tilhinho. ii II industriária, domiciliada

f um produto dos Laboratórios Minancora II Formado p�las Faculdades de Medicina ,das Univer- II e residente neste distrito,
- J O I N V I L L E -

ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II á Estrada Vila 'Nova, fi:. �::::========:_-__"!!
II

_/ li lha de Durval Sabino e

II CIRUROIA � SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B iii de Izaura Sabino.

:1' CLINICA GERAL '

I! N. �.020
I li

ii Louga pratiea em Hospitais Europeus II E para que- chegue ao co

li I! ohecimento de todos, mandei
II Consultório e residência: II passar o presente edital ,que
ii

\
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 II será publicado pela impren-

II CONSULTAS: li sa e em cartório onde será
II II atixado dU! ante I 'i dias. Si

II Pela manha: das 8 1/2 ás 11 horas II alguem souber de algum im·

III Pela tar1e : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas 'III, peclimento acuse-o para os-

II
tins legais.'

,

-

Atende chamados tambem à Noite, II AUREA MÜLLER GRUBBA
...............iIIIIIJ.............. �=:,n,:::i:::::=::::::::::::::::::::::::=::::::=:::===:::::::::=::::::=::::::=:::!) Utic'lal

Palestra do professor Eurico Santos no

Ministério da Educação
.! � •

mar medidas acautelado
ras evitando a destruição.
da fauna" - esclareceu o

oonferencista.

----------------,--------

CONTÉM

Campanha de_
Educação
Florestal f

Dr. Murillo" Barreto de Alevedo
1 ADVOGADO I

Escrifório no prédio (A Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

o Serviço Florestal
atenderá a todos os

interessados em assun

tos relaoionados com

silvicultura, tanto na

parte referente a con

sultas, c o m o p a r a

obtenção de mudas e

sementes.
Para melhores escla

recimentos oonsulte o

"Acordo F1ote8tar�..
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C·ORREIO· DO PO,VO
ANO XXXIX JARAOUÁ DO SUL' (SAIlfTA CATARINA) -

- DOMINOO, 22 DB JUNHO DB 19M

�eßUéUClBâBJel�1 �GISTO POLICI!!J
A Diretoria do Clube , ,

Atlético Baependí, face Por causa do cachorro impublicáveis.
aos luiuosos aconteci- O sr. Francisco Gesser, Ameaça de Morle
meatos, que roubaram queixou-se na DAP que, Apresentou queixa na
ao Estado de Santa quando em serviço, fôra DAP centra Carlos Rein'
Catarina três de seus atacado na via pública ke o sr. -Adolfo Belestieri,
maís ilustres e repre- por-um cachorro de Ben- que o ameaçara de morte
sentatlvos filhos Gover- kendorff de tal; que, pre- com vaticínio (le lhe dar
nador Jorge Lacerda, veníndo a êste matar o' cabo da vida qualquerSenador Nereu Ramos 'seu cachoro se não o dia.
e Deputado' Federal prendesse, fôra ameaçado Tanto êste como-o dono
Leoberro Leal, assoctan- pelo dono do animal ma- do cachorro foram oha
dó-se á consternação tá-lo também a êle, quei- mados pelo sr. Oomíssärío
geral e ao luto de ôan-

xoso, a quem ofendeu, para os. necessários es
ta Ceiertna, resolveu ainda, � com p a I a v r a s clareolmentos.
em sinal de profundo
pezar, suspender o baile
Social de São João
programado para Sába
do dia 21, transtertndo
o pare a próximà 3a.
feira día 24.

A Diretori.

AtençãO, Eleitores!-I
A fim de evilar acúmulo

de serviço de enlrega, são
convidados 101l0s os eleitores, 'Ipossuidores de recibo até o. ..... •__, ..........:

1 OOO�. para relirarem, com

:�:�:�!:so:���u���o�o:!���� Convite e Missa de 70• Dia

� .' laoio Quadros
f,Espirituoso ...

Um menino de 8
anos, filho de um

humilde ferroviário
da Oía. Paulista, di
rigiu uma carta es

crita a lápis ao Go
vernador .paulista,
pedindo sua interfe
rência no sentido de'
amparar o pai, acu
sado de haver sub
traído da emprêsa
pequena quantidade
de chumbo e, por
isso, respondendo a

processo e desligado
da Cià. empregado
ra. Dado a veemên
cia do apêlo, segun-'
do à imprensa- pau'
lista, o sr. Jânio
Quadros 'enviou a

seguinte carta ao

sr. Jaime Ointra,
presidente da Oía.
Paulista de Estrada -

de Ferro: -- "Hoora
do Dr. Jaime Ciolra. I�ra·
ços. AI vai a carla. Aten
da. Sei que posso ape
lar para o coração do
grande pBaUsla, Ião, sei
se o operário roubou o

, chumbo. Sei que oulros.
-roubaram muito, e' pesao- .

do mais do que qualquer
chumbo ' roubando, eslão
em liberdade. Agradeço,
meu aligo.
(Ass.) J. QUADROS

Cure seus males e poupe seu
bom dlnbeiro . comprando na

'FARMAGIA NOVA
de ROBERTO M. HORST '

.1 que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seüs artf·

gos à preços vantajosos
Rna Mal. Oêodoro 3 - Jaraguá

UNIÃO 'DEMOCRÁTICA ,NACIONAL
AVISO

O Diretório Municipal da União Demo
erãtiea Nacional de Jaraguá do Sul comuni
ca aos seus correligionários o seguinte:'

1°.) - A Convenção Municipal tie Jara
guá do Sul, que estava marcada para do'
mingo pr6ximo, dia \22, ficou, em vísta do
luto oficial decretado pela morte do Gover
nador Jorge Lacerda, transferidà para o dia
29, último domingo dá .Junho, ás 9,30 da
manhã, na séde do Partido, á rua Mal. Deo-

-

doro da Fonseca ; "

2°.) ...::.. A Convenção .Estadual do Parti
do, que deveria ser realizada em Plorlanô
polis, nos dias 28 e 23 de Junho, ficou adia
da para 5 e 6 de Julho próximo.

Jaraguá do Sul, 20 de Junho de 1958.
N.1026

,
-

J� repararam os leitores, amigos como
andam sujas as nossas ruas? E bem verdade
que estamos na época das frutas, tão benfa
zejas num período de pauperrismo, onde o sa

lário sempre está abaixo dos prêços das mí
nimas necessidades. Mas isso não justifica que
a Prefeitura deixe de recolher os detrltos, prln
cipalmente num local de movimento como o é
a estação ferrqviária. Ou será que estarão
discutindo a quem cabe retirar 9,monte de su

jeira ao lado do quiosque e bem, .mes bem de
cara a-cara com o prédio dos Correios e Te
legraíos ?' Conflitos de jurisdição, dlr-se-Ia •..
Resta a esperança de que algum particular se

lembre de Instalar; mats alguns coletores de
lixo. Descarregará, assim, os "pessados en

cargos" da Prefeitura e aliviará o pensamento
do seu eminente tíruler, Vamos trabalhar?

Diz-se à 'boca miúda que dois escritórios
vão requerer ao Prefeito Municipal a redução

, de seus impostos, .uma vez que o serviço de
emplacemenro continua sendo feito a Iodo ve

pôr por alguns fuucíonéríosda Municipalidade,
já que de nada valeu a, reclamação feita pelos
interessados e das vistas grossas feitas pelo
sr. Prefeito.

"-

Viram alguns políticos alérgicos um ude-
nlsra aproxlmer-se do ex-presidente do PSD
local. Fôra recolher os endereços perticuleres
dos eminentes homens públicos que o PSD
tão tragicamente perdera, a fim de enviar às
famílias enlutadas as suas condolências, como

_
manda o sentlmentö de um verdadeiro cristão.
Viram, mas, não ouvtrem o que se disse. Com
uma mentalidade. caolha passaram a comentar
e a dizer uma porção de asneira. Para áquele
aos quais os olhos não permitem enchergar um

palmo do nariz lembramos que a pessoa do
sr. Walter Bretthaupt é daquelas que, sempre
causam' grand.e satiêfação e, à despeito do
cargo e da opínão política sempre foi mere

cedor do maior respeito. Que é iss.o, preocu-
pendo-se. por �ão poucö! -"'

Esta coluna foi feita pera crltlca treque
traqueede. Entretanto, com, o luruoso aconteci
mento verificado no arredores de Curitiba na
úllima segunda-fetra, em - que perderam a vida
os ilustres catarinense, o Senador Dr. Nereu
Ramos, o governador do' Bstado, Dr. Jorge
Lacerda e o Deputado Federal, Dr. Leoberro
Leal, esta coluna não podia deixar de externar
aos correllgtonéríos das, diferentes correntes
políticas o seu profundo pesar e de associar-se
às Iamtllas.enlutadas nesse dificil transe. Perde
o Estado de Santa Catarina trels homens pú
blicos da maís alta patente, provocando um

vazio irreparável ne vida política barriga-verde.
B ao encerrar esta coluna; com o coração
compungido, elevamos nossas' preces em f�vor
das almas dos ilustres mortos, e si algo" pu
dessse ser ouvido no final da oração, esta' sern.
dúvida seria: Requíescat in pace,

D. ARAQUE
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II Socu Cooperativa Central de Crédito Agricolà II
li ' M.triz - F lo r i ii n ó p o I i s - Rua Trajano, 16 II
II ������� i:!li oi
II Faça seus depósitos no BAICo CAIIRIIEISE, III, uma organização a serviço do desenvolvímen- ii
II to comercial" industrial e agro-pecuário de ' li
II Santa Catarina e do Brasil. 'III -Seja previdente, levando suas economias II
ii ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de II
ii c�éques para o pagamento de, seus compro- II
II missos. II..

II

ii Departamentos em: Angelina, Braço do ii
ii Norte, Canoinhas, Campos Novos, Chapecó, 1,1n Curitibanos, Caçador, Criciúma, C o r o n e I !
li Freitas, Dionisio, Cerqueira, Herval O'Oeste, II
II Irajaí, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Laguna, IIII Mafra, Mondai, Orleães, Pôrto União, Rio do !I
II Sul, São Carlos, São Francisco do Sul, São I

II Miguél O'Oeste, Tubarão, Tqrvo, Urubicl e

ii Urussanga.,
II

'

,

,II Departamento em laraguá do Sul

II á Rua Presidente Epitácio Pessôa Dr. 66.
ij._;..---.--..- ---.----=-..---.-.---- - ....:--..:-_IJ� - __ �_._----- __ __ _- _.__ __..

Ex-Presidente da República Senador Nereu
Ramos, Governador Jorge Lacerda e Deputado
Federal Leoberto Leal.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,' protun

damente consternado, convida as Autoridades, Co
merciantes e Industríaís, Operários, 'Profissionais
Liberais, Lavradores, Professores, Colegiais e povo
em ge'ral, para a Santa Missa de 7°. dia, que em

intenção das almas dos ExmoB. Sra. Dr. Nereu Ra
mos ex-Presidente da República, ITr. Jorge Lacerda
Governador do Estado e Dr. Leoberto Leal Depu
tado Federal, tragicamente desaparecidos, manda
celebrar na Igreja Matriz desta cidade, segunda
feira pröxima dia 23 do corrente ás 9 horas da
manhã.

-
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Jaraguá do Sul, 20 de junho de 1958. I I"WALDEMAR GRUBBA - Prefeito Municipal
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(SeI���IU�i�!!�ias!, I"� IJ � Maleitas, Tremedeira

���--""'(f)-��...-..a,_.����-��,.. - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

_ I
Dr-. Reinoldo Murara- "Cápsulas A'ntisesonicas I

I M"inancora" I
Em Todas as Boas Farmâ.cias I

Escritório ao lado da Prefeitura
,
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- Joinville - ta. atarina-
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A.DVOGADO

BElOS E DEMAIS

AfECCOE'S DO'"

COURO CABELUDl

�==================a··,
PARA FERIDAS, i

-E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C -�E I R AS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

"

T,ONI(.o. CAPILAR

POR EXCElÊNCIA NUNCR EXISTIU IGURL

•

I

1 Lavando, com' Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
.

,
,

dia ClAe WEIlJEt HN]])l[J§IIHlt a ]OllIDlvHAe
RecoIllenda-se para hospitais; colégios etc.� pela sua qualidade desinfectante.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


