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Marcha Corupá para o seu

Insta'lação da' ,primeira' Câmara
Quem de nós não, conheceu o popular

,

Zé Peca na sua triste trajetória pelas ruas
/

de Jaraguä do Sul.' Apezar de com ele abu
sarem com esse nome jocoso, êle nunca se

exasperava' da sua condição de infeliz.
Aceitava a vida como ela se apresentava.
Era popular. Até os maís sízudos. ao pas
'sarem por êle sabiam que aquele farrapo
humano era a figura do Zé Peca" �m d,?"
poucos sobreviventes, da camínhada.Inglérlà
do alcoo1. Não brigava ... não abusava com

.nínguem. Vez por outra, quando aparecia
pelo Bar Catarinense, ponto quasi obrigató
rio de todo [aeaguaense, para um aperitivo
ou um caíêztnho, Zé Peca em troca de uma

, caninha cantava suas mal decoradas canções
e' os circunstantes gozavam. Quando alguém
queria mexer com UQl amigo, éra SÓ
pagar.uma cachaça e lá ia o Zé Peca.perto
da vitima e desandava na sua cantoria. Na
,campanha politica até teve o seu nome lançado
em faixas, pelos' postes de iluminação _Pú
blíoa. 'Nilo gostou do pouco caso que tasíam
de sua pes�ôa� tanto que 'êl�', Z� 'Peca, pessoal-
mente, multo camj)aleante�o.()'tn uma vaea na

mão, p'!lnha-sê ao serV,Jç'o '�" re,tirar o pe-Al-n'",d,a" , O' daço de pano com a, jnscrição "Vote,,!l0.

Zé Peca',' que algum malva�o havia feIto-

s I,
,-

,

M';" colocar 80b a proteção da nOIte.,Oontam-se
.. CI ária . .... ínímo �:::.g��:Ia�Z.�f: Dl��:�:·��· ::€d\'i.f�::

, ",;..,. ,

ConstruQà,CJ: da, AS,sociaçãQ 'de' 'Proteção à-
.

·Os industriais opõe-se Blumeuan, .:Qrusque, Ort-' Infàn'cia,'e, �e�uqdo, c'orist�v.a ,qu�im,�rajá,à vigência imediat.ä .do ciuma, Gàspat,.' ltajai; , parte 40s ándalm�s ali guard!d0�' A (bl'etQ:_;.,��.miaim(bA�s:-, runWle';";Qrl_ãQ�;T.Ub�,,, �rla-; föi "pr'ôViltêlfiftár' a' resJjeito,::;mâs �ãô--tro do Trabalho, entre- rão e 'Ul'us,ssnga, Cr'S'.
, encontrou. o, Zé Peca. Encontraram apenastanto, à despeito, de tu- 4.600,00 calculado na ba-' " um tal de. Kühl, outro infeliz, companheiro,-do acredita que os ope .ee de 30 días QU 240 ho-
,'''J'á falecido, e díante da panelinha -que ardia.rärtos brasileiros ficaram ras de trabalho ou Cr$. d

. .

d d
.

dsa,tl'sfel'to's com a decre- 150,00 'P'or dia ou" Cr�.
'. sôbre o fogo a • maäeíra os . an armes; " O,·

'iI1 único colchão. de uma cama patente quetação dos novos níveis 18,76 por hora, 2s. ,sub- algum abnegado havtápresenteàdo ao. Peca, ''salariais, poís.eates não, �gii\o, - ,Municípios de
'depois. das' perguntaa de como podia levar,causaram nenhum dese- Braço do Norte, Caçador" ume vida dessas,; si não tinham parentes equilibrio na situação eco- Oanolnhas, Erval D'Oeste, , oomo podia ele viver assim" 'êle respondeunômica do, ,pais l?). Por lndaial, Joa:-ç,aba, 'Laguna" despa'chadamente. "Não encontro coisa mais,sua 'vez paulistas e mi- L a g e s, M a f r a, Pôrfo,

c barata. Estou na pens'ão,:,do Peca. e pago 3neiros não' ficara'm nada .União, Rio Negrinho, Rio cruzeiros' por- dia. ,Só' fálando com o Pecasatisfeltos com' o novo do SUl, São Bento do Sul,
"

"

,que a senhora pode, arrumar as coisas."salário �.il!imo, poi� ale·' (Conclue'na última página) 'Assim era Zé Pe0a. Dentro daquela ilimita- ; ,

,gam que tem apreciável
" da liberdade ;\êle não queria proteção ouinfluêó'cia 'ho' ôrçamimtü ,,'

assistência �e quem qller. que fosse) êledoméstico dos trabalha-

O J. 'e
A

'

"','
.C'

aos ,poucos se afundava' na mais ,negra mi,dores: E, il,'luta ,continúa ' ,�. 81ma ' amara, . ,séria. c
'

entre empregadores, e'" '
" ' , T.odos gostavam dele, porque não faziae�pregädos e l> govêrnö, b· d mal a ninguém. L�vava a sua 'condição de, '"

, "d,e camarote, assistindo.' em alIa o'r "

alcoólatra e vivia em paz 'com o mundo.Ademarde Barro5 o •• íÚiO ':nlnimo piirs· " ," , '
; ���f:o ;'��la.,=:.�8F��,��U�m��!�u'l.�· n':. ·r��

e Cl presidêoaia �::!�����\�ri:!�l�!: r�. -,1 f.�i��r;gE��1IE��1i��;� 1

c·on'fere'"nCl·,a co� o ·1'nstl"tutos ,d.e ,José Vieira, ássim era o seu nome; nasceu.
-

&&& na cidade de Brusque e, segundo consta

A tdera trabalhador e honrado. O vicio o desen-

LUC'AS LOPE'S posen a onas caminhou do lado bom da vida. Com 55snr. '

anos de idade os seus restos mortais' foram'

" ' Segundo foi djvulg�- ",ntregues ao' Ceinitério Mun�cipal de Jara.do recentemente os ,élU- guá do Sul, com grande acompanhamento.xílios-doenca, as pen.. Que Óells o tenha em bôa paz" Requiascatsões do próprio imef'es· in pace.sado ou de viu.vas é
dependentes sofrerão
I,lm reajuste a partir de
la. de Janeiro de 1969.
Assim sendo, de acôrdo
com a divisão do grupo .

dos novos níveis de
sáfários, os mencioriÇl
dos benefícios serão
pagos na proporção do
s a I á r i o mínimo. Os
aposentados por jara
guá e

"

, compreendidos
no �o. grupo receberão
a importância de Cr$.
2,676,00 já a partir de
Janeiro (aposentados e

enconrrados) e Cr$
'

..

1.288,00 (pen,sionistas 'Iviuvas e
..dependentes).

, Corupá, após a estron
dosa vitória nas urnas em

outubro' do ano passado,
, com a qual o nobre e

esclarecido povo corupa
ense soube, em momento
tão significativo, reunír- A Câmara Municipal'
se em torno da bandeira' de Jaràguá do Sul, gen
da União Democratica tilmente convidada, tar
Nacional, - Oorupä 'Vai se-á representar pelo ve
assistir a instalação de reador dr. Murilo Barreto
sua primeira Câmara Mn- de Azevedo.

'

níeípal, a realizar-se no

próximo dia 31, às 10
horas.

O atual Prefeito Provi
sório nomeado por ato
do Govêrno do Estado
se, Francisco Mees,soube
conduzir c om acerto e

previdência a causa do
novel \'lunic{pio, que teráwnll Germano, Gessner,

progresso
M '� n iC i p�a II

em Willi Germano Ges
sner, Prefeita eleito em,

memorável. pleito, um

governador à-' altura de
Corupá.

, I

De nossa parte agrade
cemos o convite que nos

foi dtrígtdo, e estaremos '

presentes para festejar
com o nobre povo de

Oorupä a instalação d�
sua priméir,a Câmara
Municipal.

Francisco Mees

Abono, 'Pro'visórlo,
ao; FDncion�älismo Estadual

. ,

Flpoli$. (Do Corre6'p.j'
- Q Governador do
Estado: acaba d� :ü�ar�
'mensageitfàAssemõléiit
Legislativa, convocan

do a em caráter extreor
dinário, 'de 21 a ,30" de
janeiro córtente, à' tim
de 'apreciar o projéto
de lei que concede

,

Um'
abono provisório men
sal 'ao funcionalismo"

JJ�bUco, civjl' e'militar.
o "snr" ..Gove'rnéldor'

seguiu na última quinta
feira ao Rio de janeiro;
a firtÍ'�'de t"c.tar� de 'Inte
tês�s do Estado, de ..:

vendo regressar no'pró-.
ximo sábado, dia 31 do
mês em curso:

fado, foi o empresfimo de
300 milhões de cruzeiros
a prefeitura da capital
ba'ndeirante já autorizado
pelo Presidente juscelino
Kubitschek e que será con
cedido através da Caixa
Bconomica daquele Es,ta
do, O sr. Lucas Lopes,
segundo sobemos defermi�
nou o pagamento imediato.
Será também feito o adian
tamento de vinte milhões
de cruzeiros á CMTC para
pagamento de abono de
Natal ,ao pessoal dessa
companhia transportes co

letivos viculada à'prefeitura
paulista, Essa companhia
está prestes também á obter
um emprestimo de ÕOO
milhões de cruzeiros em

cotas de 100 milhões de

Noticias procedentes d�
São Paulo informam que
e�teve com o Ministro da
Fàzenda em demorada
conferencia o prefeito de
São Paulo, sr. Adhemar
de Barros. O assunto tra- cruuiros.

morreu

EVI SINSVAL

�------------�-'"' '"''"' ...

-----�
� CO.NUITE �

bll�a ;�����Ieaoda�:::�! Muni�p�":e eJ:::;;'1 ��.��:e�ê:!:' :;:â:;:::: I
mensagem em que sub satisfação em ,convidar 05 habitantes dêsfe �mete a .apreciação daquela

I
Municipio, para ri secção solêne de posse dos

ICasa a nomeação de D. eleitos e instalçrção dd Legislatura de 1969, a .

Ja,ime de Barros ,para mi· realizar-se em 31 de janeiro corrente, pelas 16

Inistro plenipotenCiário de � horas, no Forum d�sta ,Cõmarca.
primeira classe para e�er.·�, Pelo comparecimento agradece antecipa-cer o cargo, �e. embalx�- � damen Ie. �dor ex!�a?rdl.narro e pIem- � JOXo LÚCIO DA COSTA �pote,ncrarlO JU,nt<? ao

g�-� P 'd nf da Câmara Municipdl Iverno da Republica Doml- reSl e e

nicana. I..._...., .....___--... __

•
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CORREIO DO POVO' SÁBADO DIA 24-1-1959

• a sra. da. Ana Enke,
Impressão: espõsa do sr. Alvino Bn-

Soe. Oráfica Avenida Uda. ke, residente em Estra
da Nova;
- o jovem· Paulo Do

nini, bancário, residente
nesta cidade;

,

,

..;_ a gentil senhorinha
.

Adelaide" Inez Bortoííní, Edital N. 4.645, de 14-1·59
fgha do sr.' Vitorio Bor- Pedro Francísco Frei- •

-

tolini.
. berger, com 69 aJlOS de Ovidio"Gregorio Freíber..

,

,:" .

idade.
.

ger e Edite 'Fodi '

.

IAMANHA: ':. . Margai-ida Tandeck' Ele, brasileiro, solteiro,.

- a sra. Orara Pedro: Hackbarth, com 73 anos lavrador, .
domiciliado e

ni, espôsa do' sr. Pedro de idade. resídenre neste distrito,
Pedroni;

.

'

em Francisco de" Paula,
, ,: 'BNDBRBÇ6,:' i

"

'

,,- a sra. da., Olga, e�· . filho de Bernardino Frei-
.

Caixa Postal, 19 ····.11 posa d� sr.' Hermílío VISITA berget e de Ida Reinhold
Avenida Mal. Deodoro, 210 Cordoso, O AI d O·

f'relberger.
.

Jaraguã do ser- S. Catarina .

a "sre. da. .Milda, rI' Bxan r,8 ,tsa. Ela,: brasllelre, ' solteira,r '

_ espôsa do ST.· Eugênio doméstica, domiciliada e;
AOÊNciAS: Vogel; R

. ,residenté neste distrito, emem tod�s 08 Distritos' e loca- _ O menino H e -i n z: egtstramos, com pra·
,lidadesdoMunieípio. Corres- E'd f' h G" zer,'a visita do sr. dr, Francisco de Paula"filha
pondentes em todasas cidades ' gar, II o do sr. un- Alexandre Otsa à nossa de

.

Leopoldo Fodf e de
do-Esta�o de SantaCatarina, ther Raede�; redação, durante a qual Maria Watzko Fodi.

- !lome.nIno Iínetonso mantivemos agradável"CORR'EIO 00 POVO"'não �orelr8, f!lho do sr.. Da-: palestra com o ilustre
Edital N. 4.546, de 17-1-59

eQdQssa es. eoneeítce emítí- vld. Moreira, 'em' Itapo- VI'SI'tante.. _

Sebastião Martim e
dos em artigos 4� seus celae. h

- BIsa Gerenr
boradores, r' -

CUZIn O. , Oomunícou-nos O sr.
,

.
-

-
.

D' 26 d' Ot8 h t b lecí Ele, . brasileiro, solteiro,
Grgio de :ÍDaior· penetração Ia : i r, a aver es a e eci-

. , ...., d
.

Itõrí à pedreiro, domiciliado
.

e
no interior do nord6ste '

- a sra. -da, -Buth es- o seu �o.nsu rl� 'rua
residente nesta cidade, fi..

catarineDse� .' mara, espêsa. do sr. Re- Ang�l?· Píazera n . 144.
lho de Gabriel Jacó Mar..

�, .

nato Câm�ra;., ."
,

.
.
AgradecendO- !h.e a gen-

," "
,.

., ,-:- o menino A li cl i o tIleza de' sua vunta, for- ��rli':n.de Alidia Schürz;e;
, : Kressin, filho, do sr. RU- ��lamos os melhores

, ,.

d lf K" I' R· eXltos Ela� brasileira, solteira,

felti'vida�es ,do, � ,I�: �u� tft6r�� .�m, -�
10'

����S��t�ria'n��:;:iC�i���e�,
,,"

".

C' 'A"
. '8 .,.,

-'

'�� "Sr. IiEINZ Z.AJILER, A L E R TA filha de João Gerellf e de

.,,:', : �
..

"!':. aepaßUI fefr:s�jó�i::� ��1:ggr�i
.

'.

F'.O.L'"1'0-'.E·.·S.·'.f· ::i:: ��:�::;,�:eG1e;�1��9
'. ,

'

., . .... .. do eliltimsdo cidadão, Sl. J é' H
.

P
_ ,N9 d.e�or�8r dos mê��8 Heinz Zahler, '.a' qu�m.· ,

. 0& ' �nrlq.,.e .

ereira e

d� ,J:�netro .8" FevereIro antecipada�ente envia> Mascaras . Vanda Paula WeinfurIer
do .�orJ;'�nte, ano, o ç.�. mos um punhado de

. . ,Ele, l>ra&ileiro, solteiFo,
:Baep,eq,di ,�es�ará ql?VI: abraços., com ,votos de

. Confate e
.

.' marciiJeiro, domiciliado e

meJ?-tando �_ lie9 quad!,o muita saúde efelicidades. 'Se'rpentl"na, resiQentê' nesta cidade,
sPClal com' a- reabzacao, .

'

.

' filho de Henrique Pereira
,de treis, acontecimentos Dia 27:

'

e de Francisca Pereira.

m.ar'cante� pata. a vida.
_'. a sr�.' d�.. Elvira encontra:&e na Ela, brasileira, solteira,

deste ,clube. AS81Ip, a 31 Rau, espõaa'do sr. Wal- soe.' GRAFICA industriária, domiciliada e :...------�,;....-------;.....,;....---.
do 'oo.rrênte, sábado, com demar Rau' '1 AVENIDA LTDA. residente neste disfrito, á I,!!'!'!!!!!'!'!!!'!!'!!!!!!!!!�!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!''!!!!!!!!!'!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!'�!!'!'!!!'!!'!!'!'!!!'!!''!!!!'!''�!'!!!!!!!!!!!'II
i�icio ás 21 ho�as, rea-

- Da. Oiga Mees, es- Estrada Vila Nova,
.

filha "A.RTI GO DA SEMANA"lizar·se·á graudJoso bai- põsa do sr. Francisco -------......---= de André Weinfurter e de
l� social, abrilhantado Mees.

.

__�.JII Tereza Weinfurter.
pela afamàda orquestra

.

I"América", da cidade de Dia 28: Edital N.4.648, de' �l � 1 69 '

Brqsque. _ o jov,em Celso, fi- Benno Isberner. e
Jáno dia 9 defevereiro, lho d� sr. Alfredo Vogel; Hildegard Dumke

2a.·feira, o Clube brinda- _ o jovem Manuel Ble, brasileiro, solteiro,
rá os associados com um Moreira, filho do sr. Da. . l5eleiro, domiciliado e re·

grandioso baile carnaya· vid Moreira em' It�pocu� sidente
.

neste distr.ifo, á
lesc@. , 'zinho.

' Estrada Jaraguá, filho de
No dia. 10, 3a• -.feira, Gustavo Isberner e de

,càm inicio ás 15 horas Dia 29: Elsa Meier Isberner.
haverá um baile infantil - a sra. da. Aurora -=

'

Ela,_·brasileira, solteira,à fantasia, em que os' Ana Bartel, espõsa do sr.

'pequenos foliões demons- Alvino BarteI. doméstica, domiciliada e

trarão a sua capacidade - -o sr. José· Nilo da residente neste distrito, á

. para homenagear o Rei Cunha, em Guaramlrim. 3(epatina )I. $.
Estrada Jaraguá,. filha de

Momo de 1959. Walter Dumke e de Berta
da penha, que 'Kuester Dumke.

.

. Acontecimentos que Nascimentos I cont,m extrato
dêsde já empolgam os as- �' �ep6tico con-

Edital N. 4.549, de 21-1.69 Todas as crianças que foram vacinadas contra

sociados e que movimen-
. ..

Marcos Anacleto e li Paralisia Infantil e que receberam a Ja. e 2a. dose

tarão os salões do tradi- Jandna, fIlha do sr. t:enfr:rtdo"_no,,,... Marina Rocha em Junho de 1958, deverão' comparecer no Posto de

cional Clube Atlético Lourenço d,a Silva. mvl1:z« tI'6 Ele, brasileiro, solteiro, Sdúde para receber a 3a• dose.,' o . mais breve

Baependi - Voldir Diogeneo, filho J..unções cio
operário, domicihado e possivel..

de Apolinário Martins. . Jigaclo.· As crianças que receberam a 1a• e 2a• dose,
Ruth, fl'lha de Alexan. residente neste distrito, á - .

I
--

Es:rada Nova, filho de
sao as segum es:

dre Belarmino. José Serafim Anacleto e
Lauro Domingos Radtke Braga,' Rosa VeFgilia.

Disne Ivete, filha de
VE'NDE-SE de I Maria Silverio Ana.

Radtke Braga, Lourdes Bortolini, Brunilde Bublitz,
Antonio Kiatkowsky. Leti Barbi. Nanci Barbi, Edmundo Barbi Filho, Ma-
Luzia, filha de Ernesto clelo. rise Balock, SODia' Maria Pinto Coelho, Mario Cas-

Recebemos atenciósa Maffezzolii. 2 lotes de terra nesta Ela, brasileira, solteira, teler, Antonio Casteller, Jorge Casteier, Nelson AI·
, comunicação da Presi· José' Lucio, filho de doméstica, domiciliada e fonso Corrêa, Terezinha Corrêa, Nair Fagundes,

dência do Bgtatogo F.C. Oonstantino Gascho. cidade 'pertinho da residente n�st� distrito, á Terezinha Maria Fagundes, Guido Franzner, Neusa
sõbre a inauguração de Ivete Ines, filha de' estação,_ ferroviária Estrada Nova, filha de Ines Girola, Nanci Ines Girola, Adolino Gonzaga,
sua nova séde social a Geraldo Pellin. .- Maria da Rocha. Osmar GUl'nter, RoO'erl'o Hruschka, Rosana Hruschka,com preço de ocaSlao. elo

realizar·se no próximo Regina, filha de FJan- E para que chegue ào co� Anelore Huich, Karin. Mariane Hufenuessler, Maria
dia 31, sábado, para cu' eisco Rosniack. -----........-----

nhecimento de todos,mandei Maritza Klosowski, Sérgio Onadir Moita. Luiz Car..
j�s festividades convida Sueli, filha de Conra�

passar:, o presente edital que
los Mauerberg, José Alberto Mauerberg, Tanea Maria

'os seus ássociados.
, do Gascho. 'Ve.'nd.e-se será publicado pela impren-:- Mauerberg, Rosana Maioki, Oscar Luiz Maba, Do-

A coinemoração de tão
.

Nelza, fIlha de Adria- sa e em cartório onde será racy Lea Maba; Fatima Manes, Brigite Schweinie,
auspicioso acontecimen- iloI Tecilla. fI' M···· uma" afixado du�ante I S ruas. Si CL,ar.iD Eu�enia Schweinl�, SDalva Vieira daSS,iklva,
to 'será abrIlhantado pelo racema, i ha de a·

ESPINGARDA, 36 alguem souber de "algum im. 19la 'M�n� SOU�é1, ,Ingr!t. tefens" No.rm� tn er,

Jazz Elite, de Corupá., rio Camilo DeqIarchi. , .peàimento acuse-o para os
.Odete .Mana StOIßSkl, AhdlO Schub:, Wllfnd Johann

Rosinha, filha de Frani, ün� legais. . S.chwemle.. LorenQ, Udbadel, EdeUraud Udbadel,
cisco Leodi. ' Tratar nesta Nelson Zlemann.
Dlrson Mário, filho de Redação .. ' AUREA MÜLLER GRUBBA

Alfonso Máas. Oticial

"COßRflO DO
t
POUO

"

S'QCIAIS(Fundação: lirlurmü/ler • 1919)

�mprê8a Jornalística
"Correio do Povo" Ltda,

- 1958 -

Dlretor-Gerente- .

Eugênio Vitor Schmõcke/
Diretor de Redação:

'liug_usto Sy/vlo Prodöhl'

Iracema, filha de José
Correia.
Bgon, filho de Helmuth

Sjöberg.
Maria 'I'ereza, filha de

Deodato CarJini.
Marcos, filho de José

Serafim Anacleto. '

Marli, filha de Alvino
Schumann.

Reaistro CivilAniversários
Anrea Müller Grubba, Oficial
do R e g i s t r o Civil do
I('. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que cemparece

ram no cartório exibindo os

d�cumentos 'exigidos pela lei
afim de se habilitarem' para

casar-se:

FAZEM ANOS HOJE:

Impressor:
Odilon Motta

Composição:
lidemo'r Grimm

I'·
Rudlbert Burchordt

lintonlo Mo/helros
,

ASSIN:;URA :
ADual . . . _. Cr$ i20,00

1
Semestral_ .: . • C�$ 70,00

.lNÚNCIOS:

I
Medi�nte c,ont.rato e a

. tabela em vigôr.

Falecimentos

Agradecémos a gentile
za do convite e far·nös
emos representar:

2

Grande' ·Festa
do Glorioso Martir São Sebastião
Padroeiro da Paróquia de ]araguá do Sul
Padroeiro contra a Peste - Nosso Protetor

Bm preparação às grandiosas solenidades
haverá um s o I e n e t r í d uo patrocinado pelos
seguintes padrinhos:

DIA 24 de JANEIRO - SÁBADO
ÀS 7,30 HORAS:

Gerônimo Trentini, Floriano Richart, Severino
Demarchi, Ernesto Demarchi, José Martins, Fortunato'
Espezia, João Dal Ri, José Fossile Filho, José Fossile
Pai, Leonardo da Silva, Copinho Veloso, Apolinário Mar
tim, Antônio Belegante, Mauricio Beligte, Antônio da
Silva, Alicio Vailatti, Ellseu Leoni, José 'I'onon, Eduardo
Arbeiter, Estefano Arbeiter, Gabriel Biermann, Ernesto
Bíermann, Frederico Todt, Ziegfried Maas, Cláudio Po
menowsky, João Gesser, AntÕDio Gesser, José Alves,
João Bruno, CárHnho Fossile, Vva. Gomes, Bertoldo
Doering, Henrique. Pereira, João Fodi, Elza Arcanio,'
Arcangelo Piccinini, Mechilde Lenzi, Dr. Arquimedes
Dantas, Alma Stinghen, Alvlno NIaas, Oscar Batschauer,
Kilian Sohn, . João Campos, Perfeito Dalart, -Paulo Fod!,
Henrique Pereira, Hercilio 'I'oreísaní, Henrique Oliveira,
Sofia Todt, Leopoldo Lopes, Daniel Schewinski, Leopoldo
Schewinski, Agenor dos Santos, Silvino Bodenberg, Bruno
Glovadski, Pedro Gesser, Vencellau Pomenowski, Reo
naldo Cunha, Poíínärío Martins, José Martins, Rosa Nagel,
Mário Espézia, Antônio Pereira, EÚliIio Santore, Nivaldo,
Pereira, Antônio Rita, Kurt Nunes, José Gonçalves, Ale
xandre Vidal· Flores, João Mafra, Sebastião Pereira,
José Marcos da Cunha, João Guerreiro, Henrique Fugel,
Isaías Chaves, Lourenço Silva, Atiredo Stelnmacher,
Willy Mohr, Basilio Rosa, Artur Elisio, Bonifácio Nunes,
Raímundo Pereira, Pedro �alheiros, Fabiano Costa,
Henrique Bruna, Ana GuIine, Alexandre Köhler, Antônio
Vieira, Atayde Machado, Manoel Silva, Hereílíc Ferreira,
Almo Stínghen, Atiredo J. Coelho, Antônio Pereira,
Antônio Zimmermann, com as respectivas senhoras.'

.

DIA 25 DE JANEIRO - DOMINGO
-, MISSAS As 6 hs., 7,30 e 9 horas.

HOJE à t�rde e/ AMANHÃ, dia 25,
ia habitual FESTA POPULAR

pró-construção ds' novo 'Templo, -
Jaragúá do Sul, Janeiro de 1959..

Pe. DDnalo liemes, SCJ :' Vigário,
,

OS FESTEIROS: Giardini Lenzi" Damásio
Schmitt,. João Lúcio da Costa, Irineu Sousa"
Horácio Pradi, Raimundo Emmendoerfer, João
Budal da Silva. Holando Gonçalves, Luis Chio
dini, Loreno Marcatto, Hilário Schiochet, Ro
berto José Milker.

da Casa, Real

de 26 a 31 de Janeiro: M�quinas de costura
"VIGORELLI" simples e. Zig·Zag com lindo
móvel de 5 gavetas com J5 anos de garan
na da fábrica, bem como máquinas de cos

tura ",ELGIN" simples e Zig Zag, lindo mó-
.

vel com 5 gavetas, bem, como a� máquinas
"ELGIN" manual com lançadeira giratório
ambos com 20 anos de garantia da fábrica.

Atenção!
Posto de Saúde de Jaraguá do Sul

Vacina Salk 3a" Dose

Dr. Erich Kaufmann
Chefe do Pos ro de Saúde
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C. A. BAEPENDI X MARCILID DIASl
amanhã em Itajai - 3a. partida em prosseguimento ao campeonato estadual i

Em jornada inédita,
poderoso América

o C. A. .Buependí
do Campeonato

alijou o

Estadual
Horst aos 14 minutos da primeira prorrogação foi suficiente para os

Também houve pancadaria necessitando a policia proteger os atlé
Excelente a renda - Quadros - Outras Notas.

Um espetacular tento de
rubros perderem a cabeça
tas vencedores e o árbitro por I. Andrade

Cercado de grande ex- a publicação de diversos um goal não éra suficiente nais, notou-se claramente
pectativa, prlnclpelmente esclarecimentos por parte para seu quadro jogar que o Baependi concen
depois dos acontecimentos de pessoas bem lntenclo- "despreocupado, pois' a trou todos seus homens
registrados na primeira nadas, dentre élas o pró qualquer tnstenre poderia na defesa, procurando
peleja disputada ein lere- prlo Presidente da Liga o Baependi igualar o mar- garantir o marcador e a

guá do Sul, quando por jaraguàense. Assim. diante cador, resultado êsse que consequente classifica
culpa única e exclusiva dessa expectativa, presen- eliminava o clube íoínvtl- ção. O América então,
do indisciplinado arqueiro ciamos o desenrolar da Iense do campeonato, im- desesperado, _ßtirou·se a

Bosse, cenas de pugilato tão esperada peleja. que prlmlu maior sentido de luta de qualquer maneira,
foram presenciadas, não técnlcarnente. diga-se de goal ao seu ataque, tendo usando e abusando da
,faltando também guarda- peesagem não chegou a êste assinalado sem muito deslealdade, aliás, cons

chuvas e outros obíeros corresponder totalmente, esfôrço mais três tentos, tatada já nos noventa
ao alcance dos interessa- muito embora pare tenro mesmo porque, o clube minutos regulamentares,
dos, rivémos no domingo bastante tenha contrlbutdo jaraguàense após a mar- principalmente por parte
último no gigante da Rua o péssimo estado" do gra- cação do terceiro ponto dos atlétas Ibrahim e

Duque de Caxias, em Ioln- mado que, a exemplo da amerlceno, jamais se preo- Dídí, tido e havido como

vllle, a realização do se- partida anterior, se encon- .cupou em correr, esperan- elementos indisciplina
gundo encontro entre Bee trava quasi que totalmente do tão sõmente o término dos ao extremo. Todavia,
pendi x América, jogo êsse alagado. A primeira etapa da peleja pera a conse- nem mesmo êste conde
que iría apontar o repre- da partida transcorreu bas- quente prorrogação, per- navel expediente surtiu
sentanre do norte cerarl- tante equilibrada e o pró- mifindo mesmo face ao qualquer efeito prático,
nense no campeonero es- prio placard de 1 x O para seu desinteresse que o poís o Baependi, planta
tadual de futebol ainda o' América, tento assina- marcador dos 90 'mtnuros do em sua defesa não
correspondente ao ano de lado por Cocada aos 43 chegasse aos 6 x 1, resul- permitiu que o marca-

1958. Grande público es- I minutos, bem atesta o tado plenamente justo, pois dor fôsse i g u a 1 a do,
teve presente ao estádio equilibrio reinante. Toda- si o Baependi e verdade Chegando- a prorrogação
americano, 0- que bem via, iniciada a segunda resistiu bem durante a ao seu final com a vítö
atesta a excelente arrece- etapa regtstrou-se logo primeira fase do jogo, o ria do Baependi pela
dação de pouco além de aos 4 mlnutos a marcação mesmo não aconteceu na contagem mínima, resul
Cr$ 40.000�00, ávidos por do segundo goal ernerl- segunda etapa", notada- tado por sinal justíssimo,
presenciarem a sensaclo- cano, obra do atacante mente após a marcação do como justo e Indíseutí
nel revanche, partida que Otacilio, completando sem terceiro goal do América. vel fôra o triunfo ame

se t o r n ou' ainda mais qualquer dificuldade uma. ' ricano nos 90 minutos
atraente face aos seguidos pelote defendida parcial- Veto a prorrogação e regulamentares. Explodiu
comentários que ocupavam mente pelo arqueiro vlsl- com �la a assertiv� dos então a entusiasta torci
durante todo o transcorrer tante. Mesmo inferiorizado emencanos numa vitória da do Baependi, e diga
da semana que antecedeu no marcador por dois de seu quadro e uma se de .passagem com
a partida, as páginas es- tentos, lutou ainda o ßee- esperança rem?ta para sobejas razões, pois o Pelo presente ficam convidados os Senhores

portlvas dos jornais da pendi procurando amenl- a g�andA torcI�a bae- acontecimento êra íné- Acionistas desta Sociedade para a Assembléia Geral
menchesrer catarinense, os zar o escore, e nêsse par- pendíana, por SInal b,!,s- dito dentro dos anais do Ordinária, 8 realizar-se no dia 25 de abr-il do cor

quais com raríssimas ex- ticular foi feliz pois a t�nte numeros,!, em JOIn- campeonato estadual, is- reute ano, e& sua Séde Social, pelas 10 horas, afim
ceções, se limitavam' a altura dös 13 minutos seu vIIIe, porém Já �onfor- toem se falando de con- de deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia:

,

tecer considerações sõbre comandante Ianôt, apro-
mada por antecípação frontos 'entre clubes de 10.) Aprovação do Balanço e contas do exer-

os acontecimentos de vertendo se de uma inde- co� a derrota de sua Jaraguá do Sul e Join- cício de 1958.

Jaraguá do Sul, e o que cisão da retaguarda rubra, eqUlp�. Entretant?, para ville. Foi então que ce- 1I0.) Eleiç.ão do Oonselho Fiscal.
é mais lamentável, torcen- conseguiu diminuir o mar- surp�esa geral, fo� o �ae- nas anti - esportivas se IIIo) Assuntotl de interesse da Sociedade.
do a verdade dos fatos, cador. Vendo o América y:n�i�:t�snOsse P:Jt';;��o= registraram, as qua!s?s .

AVISO: Acham se à disposição dos Srs. Acio-
'o que motivou inclusive, que a diferença de apenas luta com um 'd' . - nnl confrades de JOInvIl- DIstas, em nossa Séde, à Av. Mal. Deodoro n. 320

sem limites a.te������a� Ie silenciaram !ot!ilmen- (fandós), os d<?cumentos a que se refere o artigo
todo custo' assinalar o

te, � mesma crODlca es- 99, do Dec, LeJ. n,2627 de 26 de setembro de 1940.
porbva que se encarre- J #

d S I J-seu tent?, ao passo que gou em letras garrafais
aragua OU, 15_ de anelro. de 195�.

os amerICanos comC! que de analisar os extras Leopoldo Joao Grubba - Dir. Prel:!ldente
Os esportistas Jaraguaenses acompanharam, através esperando cais8� �o céu acontecimentos de Jara·

do «Jomalde Joinvlle. e mesmo de «A Noticia» os «escritos» o �eu goal, ,se lImItavam guá do Sul, preferindo ..--------------------
do sr. Gilberto Navarro Lins, narrando os acontecimentos a Jogar bomto certos de silenciar ante o tão de- D W ld

·

M h�e�':J�:».em nossa Cidade, quando da pal1id� «Baependi qu� O �ento de abertura sagradável episódio. Não
r. a emlro azurec en

Muito embora tenha procurado lançar a culpa à torci- na�ceria frut? d� sua houve guarda chuvas é CASA DE SAUBE
da Jaraguaense, tentando assim, inocentar o maior respon- maIÓr cate�orla. EIS que, bem verda<J,e, muito em- Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704
sável - o arqueiro BOSSE -, não víamos nêsse seu proce- ao� �4 mmutos desta bora o tempo estivésse (antiga residência de E�anuel Ehlers)dimento, interesse outro se-não o de bem informar aos seus prImeIra fase, Cocada por demais chuvoso, en,leitores. - Durante tôda a semana qUA antecedeu a segunda de.sl?cado para a za,ga tretanto, houve ,farta dI'S-

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
partida, realizada em Joinvile -, o JlOSSO «Amigo» procurou d t t t '- Partor< . Diathermi.. Ondas curtas e Ultra-curtas
ou melhol': tentou desmoralizar o «time,. Jaraguaense.- Não Ire.I � a erro� o pon eiro tribuição de cacetetes a
foi Feliz. - Durante o desenrolar da partida em Joinvile, as- TuriblO prÓXImo a �ntra- todos aquele's que im-

,. Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização
sistimos, sem dúvida, uma verdaüeira «caçada» - Os atletas da da área amerIcana, d t d'

, ,- Ráios Infra.vermelhos e aLuis.
colonos fOl'am vítimas de toda sorte de «pancadaria». - ,80- quando este realmente p�nsa amen � se. Irl- ... • 1 ..
bressaiu-se, evidentemente, o veterano «IBRAIM», bem se- . . .. ,gJam ao árbItro e Joga-
cundado por Antoninho, Didi, Cocada e o popular «BECO».- t1!lha pOSslbilldades para dores, procurando dar

G:'Ia)D�pV-.-"'RNfJe�inOI�dOMur'ar;'''''Não satisfeitos com o que fizeram em Campo, ao término .vIsar o arco d� Bosse. vazão ao seu desconten-
da prorrogação � oomo lenitivo para a dor da desclassifica- Formada 8 cláSSICa bar- tamento com agressõesção, foram «acanciar» os «colonos» à saída. - Mais uma vez, reira foi Horst chamado fi

.
'

Ifigurou em primeiro plano, o consagrado médio «ibraim».· A para'sua 'x'ecut>a-o e o
Sicas a qua quer, preço.

�torcida Jaraguaense, temeu, por alguns instantes, peJa sorte e
..

y II II'de seus atletas, mas feHzmente, o Presidente da Liga JOin-1 fez para felICidade dos A policia entretanto, pro- ADVOGADO
vllense tomou ·as providências necessârias e, assim, não pu- baependianos com per· tegendo os indefesos"

�deram os moços educ�d?s do América dar maior vasão aos feição. Tiro potente aliás garantiu-lhes totalmente,seus «instintos futebolisticos.» - Com a cobertura policial, o d f 'ti I t' 't b t t
Escritório ao lado da Prefeitura

Juiz da partida num Jeep e os rapazes do Baependí num e_ seu el o, �e o a QO- mUI o em ora para an o

ÖnibuB, conseguiram sair da magnifica praça de Esportes!lo brlDdo a barreira encon- tivésse que agir com JARAGUÁ DO SUL �.Clube Rubro. -

,

Já na rua Duque, um torcedor que não é trou Bosse bem coloca- extremo rigor. Conduzi·
«Chavante», sim porque não é do Baependí, atirou uma do porém estirado ao dos aos vestiários, estes ���
pedra no ônibus, quebrandO um dos vidros do veículo e, soio tento� de punho a permaneceram por maispor pouco, '011.0 atingiu um de nossos atlétas.

dfite esa, mas a pe o a para de uma hora sob a pro-

e depoPiosiSdabepma'rtisdrsa' ESPoJrtiinstavil�' tUdpO isso ocorlreu dualrante desespêro seu chocou-se teção dos policiais, sen-
em o e. - or acaso eram gum t ã t' I d tã t' dcomentário do «GINAU,. sôbre êsses acontecimentos?- Claro �om o ravess o vel' Ica o an o re Ira os em

que não.- Mas, nós sabemos a razão: ele não é Redator es- mdo para o barbante. viaturas sob tremendo
portivo e sim, torcedor. apaixonado do América.- Sabem qual Goal espetacular não res- apupo da enfurecida
o seu último furo? Brotesto do América -' anular a prorro- ta dúvida e com que a massa. Tudo isto acon
gaçãoo- Eles contavam vencer espetacularmente.- Aliás, ßssim t -d' à 1 t d d d 1 -

sucedeu na partida principal. _ Diante do placard 5x1, não arm a Jaragu ense exu· ��eu, quan o. a �sc as-
havia dúvida: os Colonos não suportariam a prorrogação.- tou de contentamento, sIfICação do AmérIca em
Mais, o, há sempre um mais , ocorreu o contrário.� muito embóra ainda te- seu próprio campo, toda-
Quem não suportou, foi, inegavelmente, o esquadrão do messe pela sorte de seu via, justiça se faça ao
América e se viu, e,m consequência, batido irremediavel- querido clube Reinicia- sr Presidente da Ligamente, Agora, resta somente, ganhar na Federação.- ", .

llustrissimo Sr, «GINALb : da próxima Vêz mais da a prorrogação nos JOlDvIllense de Futebol
cautéla.

'

seus quinze minutos fi- e diversos diretores do

próprio América, que rida equipe azul e brau
sempre presentes, pro- ca jaraguáense.
curaram garantir a ínte.

OUTROS DETALHESgridade fisica dos atlé-
tas e juiz 4a peleja. Local: E s tá d i o do

América - 1". tempo:Dirigiu o encontro � América -1 x O - Final
sr. José Barbosa de �I' dós "gO minutos: América
ma Neto, da Federação 6 x t . Marcadores pelaPa�anaens� de Fute�ol, ordem: Cocada, Otacilio,
cuja atua.eao o� própriosl Janôt, Alemão, ,Antonicomentarístas [oínvíllen- nho e Antoninho _ Pror-
ses reconhecem co�o rogação: Baependi 1 X O,
send? pl�name,nte. �atls- gol de Horst - Renda:
Iatörío, nao se �UStIfican- Cr$. 41.900,00 _ Juiz:
do po!tanto a que 1 a I; José Barbosa de Lima
agre�soes. Netto - Quadros: Ba e-
Eis aí o que vi domin- pe n di: Gaulke, Horst

go quando da partida (Tião) e Schünke; Ta
entre Baependi x Amé- raute, Americano e Zico;
rica, que marcou a des- Guido, Tião (Horst), Ja
classificação do clube nõt, Hamilton e Turibio.
rubro do campeonato América: Bosse, Nilton
catarinense de futebol, e Béco; Antoninho, Ibra
entregando a espinhosa hím e Mário Koerner ;
missão de representar o, Cocada, Otacilio, Didi,
norte do Estado à aguer- Euclides e Alemão.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LeopoRdo jJO�O' GrlUlb]b)a SOA0
ASSEMBL:É1A GERAL ORDINÁRIA

Editai de Convocação

O SILÊNCIO DO "GINALl"
E.creveu SOMAR

Or. Murillo Barreto-da Azevedo
I ADVOOADO I

Esqitório no prédio "A Comercial LIda" ,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

..
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Unsere Landwirtschaft steht auf einem hei
klen Punkt.

Ohne irgendwelche Unterstuetzung seitens
unserer Munizipalitaet ist unserer Landwirt ver
dammt sein Feld zu f1uegen, ohne das bisher
etwas zu seinen Gunsren getan wurde. Es sind
unsere Kolonisten, Besitzer eines kleines streifen
Landes, die sich bemuehen der mueden ausge
saugten Erde etwas Brot abzutrotzen.

Die Kinder, verfuehrt vom Strudel des Stadt
Iebens, verlassen die heimatliche Scholle, gehen
in die Pabrfken oder suchen sich andere bessere
Verdíensrmcegllchketren im Stadtgebiet.

Puer unseren Landwirt, unserem ehemaligen
Kolonist gibt es keinen Acht-Stunden-Plan, kein
Mindes-Salaer. Puer ihn helsst es nur: schuften
und noch mehr schuften.

Und dann kommen die Steuern die unseren

Landwirt zur wircklichen Qual werden.
Solches erleben wir jetzt in Jaraguá do Sul.

. Ptetstestsetzungen durch die zusreendlgen Preis
, kommissionen. Aber dem Landwirt gibt man keine.
Hilfe, die diesen Steuern entsprechen. Die Steuern
wurden erhoehr, rauben dem Landwirt den Rest
aus seiner Kasse.

Unser landwirtschaftlicher Verein, die Asso
ciação Rural kaempft mit wenigen Mineln, um

ihren Mitgliedern aufs Beste beizustehen, indem
sie Wahre", mit herabgesetzten Preisen anbietet.
Leider fehlt es an der Hilfe der m uni z i p a I e n
Regierung.

Wenn die Munizipalitaet die Landsteuern auf
der augenblicklichen Basis

erhoeht hat, so gebuehrt es ihr auch unseren

Landwirt und ehemaligen Kolonisten zu helfen.
Wer seine Steuern bezahlt hat das Recht zu

verlangen, dass auch die zustaendlge Munlzlpa
taet ihm die noetigen Mittel liefert auf dass er

fuer das Wohl des Munizips und des ôteatee
beitragen kann.

In der Präfektur herrscht eine himmelschrei
ende MissNirtschaft. Ja, lieber Himmel, versteht
denn unser Landwirt vom Gesetze soviel dass er

seine Rechte und Pflichten verteidigen hann?
Arbeitet er denn nur um Steuern zu zahlen und
immer mehr Steuern?

Viele jener Waehler die in den letzten und
vorletzten Wahlen schlecht gewaehlt haben, sehen
jetzt (leider zu spaet) ihren Pehler ein.

Diene dás -zur Vorsícht fuer die zukuenftigen
Wahlen, denn "ein Volk hat die Regierung die
es verdient."

:dJC
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Clfnlea de Olhos - Ooridos - 'Karlz e Garganta :

M:�BR'!·; p�!o���� �!��A �I:A melhor aparelhada em Santa Catarina �
Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �

•
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II Dienstmmdohen II
tl I'li WIRD GESUCHT. I
li "

lili Vorzustellen im Novo Hotel I!
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Unserer Landwirtschaft

Nivea-Creme unrerschet-
11==== ===== ,.;;;;;;;;=======iiiiiiill der sich von jeder anderen

Creme der ganzen Welt
durch ihren G e h ai t en \

Eucerit. Eucerlt ist die
Substanz, die den Zellen
und Z e II se k r e t e n der
menschlichen Haut innigst
verwandt ist. Da in unse
rem Klima die Haut wert
volle St,offe abgibt und
verliert, braucht Ihre Haut
Nivea. Das in Nlvea-Cre
me enthaltene E u c e r i t
verhindert Austrocknen,

tf:=;:;:::::::::::::::::::":::::::::::::::::::::=::::::=:::·::=--=:::=::::::=::::::� Sproedigkeit und vorzel-
:j -

n tige Paltenbildung.
II' Ehrenerklaerung IIII Nivea-Creme dient als
11 II Tages

und Nacht-Creme.

III Ich unterzeíchnete nehme h i e r dur c h
'

:1 Nívea ist unuebertroffen
I li als Unterlage fuer Puder
II schriftlich die Woerter zurueck, die von meiner n und Rouge und als Reini-

II T o c h t e r ueber Elfi Jungton ausgesprochen li gungs-Creme. Nívea-Cre-

ii wurden. li me Ist . das Beste gegen

II Iaragué do Sul, 8ten. Januar 1969. II jede Hautreizung bei Klein-
Il kindern. Nivea ist aus :------------,

II Vva. PRIEDA 8CHÜNCKE n europeerscheu Rohstoffên
ii ii nach ganz besonderem

�::::::=:::;::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===-=:::===::Ji Verfahren hergestellt.

EVI SINSVAL

..

Ehrenerklaerung
Ich unterzeichnete nehme h i e r dur c h

schriftlich die Wcerter zurück die ueber Edgar
Hoffmann u. Frau, Egon Hoffmann, Hugo
Köhn, Conrado Hornburg und Wte. Anna
'Hornburg ausgesprochen wurden

Rio da Luz; 7ten. Januar 1969.
LEOPOLDO WINKLER

NIVEA � OREME
HILFT DER HAUT,
SICH SELBST ZU

HELFEN

Haemorrhoiden
Juckreiz Etzllma, Fissuran.
Haedensa (Pomade) be

ruhigt, ' schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
ch_aft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen.

Apotheke "Sobulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARPÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.fen Preisen -bedient.

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Combate es

°negularlda
es das fun·

. _ _, cöes periódi·
- .� -�-:-=-- cas das senhoras.

-

.

calmante e re-

gulador dessas funções.

IIvó, M�e. Filha.
Todas devem usar

-

a FlUI01iEDATINA !

eine Japaguá/S.A.
ASSEMBLÉIA PRELIMINAR DE CONSTITUlÇÄO

1a.Convocação
São convidados os subscritos do capital da

CINE JARAGUÁ S. A. acomparecer no Bar e Ites
taurante Buhr desta cidade, no dia 24 de Janeiro de
1969, às t6 (quinze) horas, a fim de elegerem os

peritos que deverão proceder à avaliação dos bens
oferecidos para integralização do capital social.

Jaraguá do Sul, em 16 de janeiro de 1969.
ARTHUR BREITHAUPT
DURVAL -MARCATTO
OSVALDO HEUSI
Pundadores

o

LÕiéiIGfElif SiliANCORÉA
A I

Vermiíugo suave e ge pronto Ieteito Dispensa purgante e dreta l
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-

,

ME o n. 1, 2, 3 e 4
.

Proteja a saúde de seus. tilhos e, a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma l.O.BRIGUEIRA

.

MIRANCOU para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

JOINVILLE -

,

NA FALTA DE
s-:

APPeTITE

/;'

�cyr�
-" '

Magresa
Cançaço
Pal1idez
fraqueza

-- ,,�,
É iaclisp........

OUodo
'

.--

Leopoldo Seidel

Corupe

'IODOlIIO
DE ORH.

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kíselros, Macl
eiras, Iebotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., ele.

:>eçam Catálo
go Ilustrado

IF=:::::::·;:"'_=::.:::::.:::::::::=-·:::::.;..--:".::::==:::::::::;;::::::::::::::::::::::::·�I ,- li

II ..... " e I • OIeS e _ III- -

II
II

II

II _' JARAGUÁ DO SUL - II
II :1

('I I!

II Medicamentós e Perfumarias II
II Simbelo d e Honestidade ii
II Oonfiança e Presteza

' li
II _ II

!II A que melhor lhe atende ii
I I'

I e pelos menores preços ii
n �

,,:::::::====--===--===:==========-=====::JJ

Dr. Fraôcisc:o Antonio Píecíene
:M:�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e oriança,,· Olí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS, FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL
JESOS DE NAZAR� das 16 as 18 hs.

I COHUPA_ - 8ANr� CArAH.INA

Conservação
do Solo

Da Diretoria do Ginásio Säo Laiz
aos SENHORES PAIS

Anuidade E·scolar
A Diretoria do Ginásio São Luiz, face é:I deter

minação de ordem superlor, vem expôr aos senhores
pais, os seguintes considerandos:

1. ,- Considerando a espantosa elevação do
custo de vida e a tremenda alta sofrida pelos gêne
ros de 1 a. necessidade;

2. - Considerando os novos nívele do salário
mínimo, cuja decretação foi promulgada há pOIlCOS dias;

3. - Considerando a necessidade. de serem

majorados os salários dos proíessôres e dos auxi
liares de administração;

4. - Considerando a necessidade premente de
ser mantido um indispensável equilíbrio orçamentário,
afim de evitar desastres administrativos;

5. - Considerando finalmente, o déficit acarre
tado - com o congelamento das anuidades e para
ressarcimento dêsse déficit;

I RESOLVE a Direção do Ginásio São' Luiz,
desta cidade, maj.erar pera Cr$ 4,500,00 a anuldede
do Curso Ginasial, Cr$ 3.000,00_ a do Curso t de
Admissão e 4. Ano Primário e Cr$ 2.200,00 a dos
demals cursos.

Na certeza de que tais medidas serão perfeita
mente compreendidas e aceitas, a Direção do Ginásio
São Luiz, chama a atenção dos senhores pais, pare
que a matrícula de seus filhos seja feita IMPRETE
RIvELMENTE até 10 de fevereiro, esclarecendo que
não se-responsabilizará pelos negligentes, que venham
a ter seu pedido de matrícula cancelado.

Velho-me do ensêlo, para em nome da Diretoria
do Ginásio São Luiz, reiterar aos senhores pais, os

protestos da mais alta estima e profundo eprêço,
IRMÃO LuIs - D;retor

NOTA: Os Exames de -Admissão e 2a. época
serão realizados nos dlas 12, 13 e 14 de revereiro.

, VENDEM·SE
6 casais de coelhos de raça (Flandres)
brancos. Informações nesta. redação.

Nos terrenos de de
clividade lortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,,.
com ajuste .

do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de eon
tröle da erosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contõrno para eon
tröle da enxurrada eau-

I sadora do desgaste.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Seguros, PrÓ·Lãbore, Salá·
rios, Donativos, Frétes &
Exportações, Comissões,
Juros & Descontos, Impostos
& Selos, Despesas Gerais,
Gratificações: ,

Fundo de Depreciação -'

Máquinas & Instalações,
Veículos, Móv�is & Uten
silios:
Fundo de Rese'rva Legal'
Fundo de Reserva Especial
Dividendos - n. 2 -

Mun I".C.·Pa.l. Murillo Barreto de Aze�edo em aparte, indagou do
motivo do absurdo do Executivo na redação dêste

Ata da sessão de 11 de novembro de 1958 artigo n. 3. Disse o sr. Emmendoerfer que também
é contrário ao aumento da verba da ponte por- \

Aos onze dias do mês de novembro do ano quanto que a mesma -de�ia ser construida repetiu,
de mil noveeentos e cinquenta e oito, pelas sete com o auxilio estadual. O sr. Presidente João Ln

horas, na Sala de Sessões, Edificio da Prefeitura cio dá Costa, passou a Presidência ao seu substi
Municipal, reuniram-se os vereadores srs.: João tuto legal, e, em plenário, rebateu as alegações do
Lúcio da Costa, Fidélis Wolf, Augusto Sylvio 'Pro- sr. Raimundo Emmendoérfer, esclarecendo que se

doehl, Murillo Barreto de Azevedo, Francisco Mo' a ponte é de alçada inter-municipal não se [ustifi
drock, Mário Nicolini, João José Bertoli, José Pas- caria a verba orçamentária consignada. Em expo
qualini, Durval Marcatto, Raimundo Emmendoer- sição clara e suscinta expõe a questão da constru

fer, Erich Batista. Presidência: João Lúcio da Oos- ção da ponte" [ustificando a sua emenda para que
ta; Secretaria: Augusto Sylvio Prodoehl e Francis- ele coustasse no atual orçamento, na importância
co Modrock. Na íudisposição do 1° ..Secretário, foi não Cr$ 200.000,00, mas em Cr$ 500.000,00. Há vá
indicado para a leitura do Expediente e da Ordem rios apartes a todos os quais o sr. João Lucio da
do Dia o sr. João José Bertoli. Lida e posta em Oosta responde, para concluir, que uma vez au

discussão a ata da sessão anterior, foi }t mesma mentada a. verba orçamentária de' Cr.$ 200.000,00
aprovada após as seguintes emendas: do vereador para Cr$ 500.000,00, sem dúvida despertaria tarn

sr. Raimundo Emmendoerfer quanto a sua deola- hém a atenção de Guaramirim, quiçá do próprio
ração, em se haver manifestado centra uma pro- Govêrno Estadual, mas sitanto não lograsse, ela
posta da Comissão. conforme consta daquela ata, seria construída de qualquer maneira, nem que o

isto porque o então Presidente desta Oasa, sr, Ney fizesse às suas próprias custas. Após essas expla
Franco centra ela se pronunciara sumàriamente; a nações, o sr. João Lucio da Costa, reassumiu a

do 1. Secretário, sr. Augusto Sylvio Prodoehl, pe- Presidêneia. Em plenário. prosseguem vivos e aca

dindo constasse a sua ausência em a última sessão, lorados debates em torno do orçamento, quando o
o mesmo acontecendo em referência ao sr. José sr. Emmendoerfer, procurou apcntar erros numé-

Pasqualiní. EXPEDIENTE: Oficio do sr. Capitão ricos de doiações citadas no parecer da Comissão
Manoel Lopes, sob n. 250/DR; sôbre êste

�

ofício, de Finanças. Apesar de tôda balbúrdiá causada,
828.313,30 que se refere à localização de uma fábrica de Pöl- verificou-se que o erro numérico não constava do
682;400,00 .1.510.713,30 vora e Explosivos, a Presidência informou porme- ,parecer da Comissão de Finanças, mas das cópias

norizadamente aos demais informes a respeito do fornecidas a pedido na última sessão, diante do
caso; ofício n. 167, do Executivo Municipal. Duran- que o assunto estava satisfatoriamente solucionado.
te o Expediente falaram: o sr. José Pasqualini A seguir o Vice-Presidente, sr. Fidélis Wolf, oon
comunieando o falecimento, em Oorupâ, ocorrido gratula-se com o sr. Emmendoerfer, por ter havido
dia 3, do sr. Rodolfo Sehrauth, pedindo fôsse en- reconhecido o seu equívoco a respeito dêste assun-

273.127,30 viado à família enlutada um ofício de condolências; to, e dando, como deu seu apôio ao destaque' da
o sr. Barreto de Azevedo. requerendo o envio de emenda n. 8. Em prosseguimento à discussão or

um ofício de eongratulaçõe-, pela passagem do eamentäria manifestou-se também o sr. João José
centésimo aniversário da Sociedane Ginástico de Bertolí, estranhando houvesse Rido suprimida a

Joinville, e outro no mesmo t-or, pela vigésima verba destinada à construção de tubos de cimento.
Exposição de Flores e Arles em Joinville em no- O autor dêsse destaque, sr,' .Mário Nicolini, [ustifí
me da bancado do PSD, associou-se a tôdas estas cou que havia lançado mão dessa dotação, em be-

4.433.35850 I manífestações, .

o sr. Raimundo Emmendoerfer. nerícro do Hospital São José porquanto que a Pre-
,

ORDEM DO DIA: Lido o parecer da Comissão de feitura não possuía fábrica· própria para a constru-

5000000 Finanças, referente ao projeto de lei n. 23, que ção de tubos. Novos e aealorados debates, de parte

C $ 7 902'031' 10 concede auxilio à Vva. Laura da Silva, observada em parte, foram levantados em torno dêste assun-
r . . • a emenda do próprio autor em concordar com o to. Novamente o sr. Raimundo Emmendoerfer,

auxilio mensal de Or$. 2 000,00 (dois mil cruzeiros), procura defender a emenda por êle apresentada e

parecer êsts aprovado em 2a. discussão. Lido o que inclui as verbas anteriormente citadas para
parecer ao projeto de lei n. 21, que concede ísen- prolongar-se .em novas explanções. Diante disto é

ção de emolumentos à construção e plantas da interrompido pelo sr. Barreto. de Azevedo que o

.nova Matriz; .aprovado em 2a. discussão. Parecer orador se estava exagerando, exorbítando-se na

4.869.615,,10 da Comissão de Legislação e Justiça, ao projeto de defesa do motivo porque havia pedido a palavra.
lei n. '13;�qull 'propõe-interdição -de ruas. A respeito A Presidência, por. sua vez, dirigiu-se ao sr. R,i
dêste projeto manifestou-se o sr. Murillo Barreto mundo Emmendoerfer, esclarecendo qúe 'a respeito

2.982.416,00 de AzevedO, jlustificando o seu voto em contrário, ddas emendas já se havia manifestado a maioria
quanto ao so igismo contido no art. 30. dêsse pro- os vereadores, e se haverem exaurido em torno

jeto, que, esdrúxulo, pode oferecer preced,entes do parecer da Comissão de Finanças, não podendo
60.000,00 para o Executivo na redação de futuras leis, O pois a Presidência parmitir o prolongamentó ' das

Cr$ 7.902-U31,10 projeto em pa.uta susc�nta interessante e prolonga- discussões. Novamente há. apartes e contrapartes.
Importd o presente Balanço Geral em: sele da discussão sobre r,odovias, manifestando-se a A Presidência pôs termo I à discussão e submeteu

milhões. novecentos e dois mil, Irinta e um cruzeiros reRpeito o sr. Raimundo Emmendoerfer, em defesa o parecer da Oomissão de Finanças, à votação ve-

e dez cenlavos. da emenda a êste projeto; o sr. José Pasqualini rifieando-se a sua aprovação por seis con'ra qua-

Jaraguâ do Sul, 31 de Dezembro de 1958. interpretando o pensamento de seu 'colega Barreto tro votos. A pedido do s�. João José BertoU, esta

LEOPOLDO JOÃo GRUBBA" Diretor-Presidente
de Azeveâo; o sr. Mário Niéolini, o sr. João José votação foi feita por .citação nominal, verificando-

EOITH HARDT GRUBBA _ Diretor Gerenie Berton, o sr. Durval Mal'catto e O sr. Francisco se o seguinte chamado da Presidência: João José

ALVARO HERING. Direlor-Gerente,
Modrock. Sugeriu a respeito o líder da bancada Bertoli contra, Durval Marcatto contra, Raimuudo.

C
do PSD, votação nominal em face da maioria opi- Emmendoerfer contra, Erich Batista contra, Fidé-

SERGIO THOMSEN - ontador Registro no nativa contrária à sua. Verificou-se a seguinte vo- lis Wolf a favor, José Pasqualini a favor, Mário
C.R.C.S.C. n. 0301 e D.E.C. n. 50.781. tação nominal: sr. José Pasqualini contra, sr. Fi- Nicolini a favor, Murillo Barreto de Azevedo a fa-,

DemonstraQão da Conta de "LUCROS e délis Wolf contra, s·r. Augusto Sylvio Prodoehl vor,. Augusto Sylvio Prodoßhl a favor, Francisco '

PERDAS", em '31 de Dezembro de 1958 contra, sr. João José Bertoli a favor, sr. Mário Modrock a favor. Nada mais havendo a tratar, o

Nicolini contra, sr. Francisco Modrock a favor, sr. sr. "presidente declarou ancerrada a sessão, convo-
D É BIT 'O Erich Batista a favor, sr. Durval MalcaUo a favor, cando os srs. vereadores para a próxima a realizar

sr. Raimundo Emmendoerfer a fa,vor, e sr. Marillo. se .d�a 14 com a seguinte Ordem do Dia: Trabalho
Barrato· de Azevedo contra. Diante dêste empate' a das Comissões. Sala de Sessões, 11 de novembro

Pres�dência, após se manifestar em termos 'claros de 1958. João Lqcio da Costa, Augusto Sylvio
e eVIdentes sobre a questão de rodovias, usou do Prodoehl e Francisco Modrock.
voto de de�empate pelo qual se manifestou contra ;- , ....._

a interdição das estradas a que. se refere o projeto I _

de lei n .. 13, e assim foi rejeitado. Lido o parecer Orgaos e Harmonios "BOHN"
da Comissão de Finanças referente BO projeto de
lei n. 20, que orça a receita e fixa a despesa mu

D1Clpais para O exercicio de 1959. Manifestou·se a

'respeito, em primeiro lugar o sr. Raimundo Em
,mendoerfer. discordando da emenda em que. se faz
destaque 'de Or$ 100000,00 (cem mil cruzeiros),
para o Hospital São José, de autoria do sr . .Mário
Nicolini,

.

e outra destinada à Secção Feminina do

Mercadorias, Aluguel, Fun-
Ginásio São Luiz de autol'Ía do sr. Fidélis Wolf,

do p. Contas D.uvidosas 788062830
e mais a verba de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzei-

--=:-=-::::-::-�--o-'--'___,,-'-'- ros), para Três Rios do Norte, alegandO que êsses
7.880.628,30 7.880.628.30 destaques as desviam na sua importância total de

Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) para a

construção da ponte. de Itapocuzinho, cuja constru
ção acha se poderia construir mediante auxilio Iestadual. Quanto aos demais destaques declara-se
de pleno acôrdo tal qual o parecer da Comissão
de Firi:anças.· Refere-se ainda à supreção do artigo
3°. do orçamento aposentado pelo Executivo. O sr.

Indústria e Comércio

Leopoldo João Grubba S. A.
Câmara

I - Imobilizado
Imoveis
Contralos Imobiliários
II - Eslavel

Veículos
Máquinas & Instalações
Moveis, & Utensilios
III - Disponivel

Caixa
IV - Realizavel a curlo e lonoo prazo

Petrobraz 7.200,00
Sacos vazios 126.207,80
Fundo Lei n. 1474151 82.736,90
Contes Correntes. 3.505356,40
Letras é;I Receber 751'877.40
Participações 10.000.00

V - Compensaçio
Ações Caucionadas

243.700,00
1.244.1 07,90

97.024.10 1.584.832,00

RELAT6RIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

'Dando cumprimento às disposições legals e

esratutértes, lemos o prazer de submeter à vossa

apreciação, o Balanço Geral e o Demonerretlvo da
conta de Lucros e Perdas, correspondentes ao exer-

.

cíclo encerrado em Dl de dezembro de 1958, bem
como o Parecer do Conselho Ftscel.

,

Pelos documentos eupea-cltadoe, que evidenciam
os resultados obtidos no exercíclo findo, os Senhores
Acionistas têm todos os dados necessários pera
julgarem os aios da Diretoria, que permanecerá;
entretanto, à vossa disposição pare qualquer escla
cimento.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1959.

LEOPOLDO JOÃO' ORUBBA - Diretor-Presidente
EOITH HARDT GRUBBA· Dlreror-Gerente
ALVARO HBRINO - Diretor-Gerente

BALANÇO GERAL, encerrado em 31-10-58
A T I V O

VI - IiI} Eliglvel
Capital 4.000.000,00
Fundo de Depreciação 799.564,00
Fundo de Reserva Legal 48.000,00

, Fundo. (I.e .R�,s>�rvé! Esp�cial 22.051,10
VII - Eliglvel a curto e lonoó prazo

Contas Correntes 2.502.416,00
Dividendos - n. 2 - 480000,00

. VIII - COllpensaçio
Caução da Diretoria

PASSIVO

7.284.617,60

Acabamento- perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,

C; apelas e Igrejas
Oroios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

79.241,60
24.UOO,OO
12.769,10

480.000,00
CRÉDITO

LEOPOLDO JOÃo ORUSBA - Direlor Presidente
EOITH HARDT ORUBBA - Diretor·Gerente
ALVARO HERING - Diretor-Gerenle
SERGIO THOMSEN - Contador Registro no

C.R.Ç S.C. n. 0301 e D.E.C. n. 50.781.

Parecer .do Conselho Fiscal
Os infra assinados, membros do Conselho Fis

cal da firma Indúslria e Comércio Leopoldo João
Grubba S. A., havendo, em reunião especialmente
convocada para êste fim, examinado os livros de
contabilidade, Balanço Geral, conta' de "Lucros e
Perdas" e demais documentos relativos ao exercicio

Demais intormacões
com o Represent�nte
Geral para os Estado�

de S. Catarina e Paraná
PAULO KüBS - ex. Postal, 39 - Sio Benlo do Sul·

Estado de Santa Catarina

Importa a presente conla em: séte milhões,
oitocentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e oito
cruzeiros e trinta centavos.

Jaraguá do Sul, 3! de Dezembro de 1958.

encerrado em 31 de dezembro de 1958, e encontrado ,(!) 'iiBI@B@II!JI�__I@8!

gE�1tudo em perfeifa ordem e exatidão, são do parecer

I FOTO PIAZERAque os cIlados documenlos devem merecer a apro·
vação dos Senhores Acionistas, na próximd Assem· DEFRONTB Á PREFBITURA - JARAGUÁ DO SUL
bléia Geral Ordinária. '. .

, .' FotografIas em Geral - fotocopIas de Documentos

_IJaragua do Sul, 7 de JaneIro de 1,959. I Filmes e .Material Foto. - Aparelhos e Acessórios

JULIO ZACHARIAS RAMOS I A pedIdo, atende a domicilio e tambem
OCTACILIO PEDRO RAMOS i em loo:alidades vimnhas .

ALDO PRADA Cj_I!JIi!iIllil8_I.!iII!í_@I!II_ �
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Coluna do Agricu,=ltor 'e O R R E I O O O P' O V' O"Cultura do Tomateiro"
Antonio Alir Dias Raitani
Engenheiro Agronomo JARAOuÁ DO SUL (SANTA CATARINA) S,4SADO, 24 DB JANBIRO OB 1959

.0 tomate é hoje uma das mais rendosas eul- litros de água, misturando-as à calda 200 gramas A'
tu ras, isto porque encontra mercado em qualquer de Rhodiatex. De oito em oito dias repete-se a Homenagem promessa malS

época do ano e por preço compensador. Verdade é pulverização. DevA-fole regar os canteiros diariamente. a'. Jaragu·a'.? ,cara do mundo
que esta planta requer .do agricultor cuidados es- Quando as mudas já tiverem 6 .a 7 fclhas poderão
peciais e tratos constantes para que possa ter êxi- ir para o plantío definitivo. .

, .. I Uma promessa que
to, mas R volumosa colheita oompensarä todos os SEGUNDO TRANSPLANTE: �o terreno já Jose Asrolü cnou um envolve 40 milhões de

esforços dispendidos. arado devem ser feitos sulcos na distância de oitenta sambe pare o carnaval. cruzetros acaba de ser

Daremos aquí algumas informações ligeiras centímetros ou 1 metro um do outro, nêsses sulcos deste, -eno que parece pago pelo artista norte
sôbra esta cultura que dia a dia está alastrando-se é' que vão os adubos. As cõvas que vão receber as querer homenagear o americano de variedades

por nossos municípios. . mudas são abertas .de 40 em 40 centimetros nos
no S8.0 'Munlcíplo : A Danny Thomas. No co-

ÉPOCA DE PLANTIo: para o nosso clima o sulcos e regadas' com abundância. �ste transpl!inte
' letra e essrm : mêço de sua carreira,

tomate p6de ser cultivado em, qualquer época do deve ser feito também a tardinha e em dias nu- Quando se fala em morrer D. 'r. prometeu a São

ano, porém devemos escolher os. meses mais freso blados ou chuVOSOEl: As mudas serão transportadas Não é .... Não é da favela JudasTadeu que lhe er-

eos onde. o índice de pragas e doenças é mais baí- em tabuleiros e retiradas com torrões. Depois das .O morro que eu falo gueria 'um monumento
É onde mora a minha Txo e. a colheita no inverno dará melhor preço ao mudas bem pegadas faz-se a camontôa» que con- [Anabéla

se êle, D. , vencesse

produto. siste em chegar terra ao redor das plantas o que -x- no teatro. Durante 25
VARIEDADE A ESCOLHER: a sBanta Oruz> vem facilitar a capina e fortalecer o caule. As pul- Minb,a amada foi morar anos Di T. Iêz economia

tem sido a mais cultivada por encontrar melhor vertzações com calda bordalêza e Rhodiatex contí- No Pico do Jaraguá tendo sempre em mente

aceitação no comércio, ter bom tamanho, bom pa- nuarão de 10 em 10 dias até as primeiras colheitas. Numa casinha, verde a promessa que deveria

ladar e ainda ser bastante consistente aguentando Havendo água fácil irrtga-se até serem colh,idos os. X:�C:ed�o� ::r::r comprir, já qUte �e ano a

grandes percursos de transporte. . . primeiros frutos. Aonde irei morar
ano sua repu açao, seus

SÖLO: -do tipo sílíeo-argíloso é o que melhor ESTAQUEAMENTO: quando as plantas atin- "oochets"e seuscontratos
8e presta. S6108 excessivamente úmidos ,e em baí- girem uma altura de 40 'centímetros procede se a. aumentavam. Na semana

xadas não favorecem à frutificação, porém quando estaqueamento, para isso se usa varas ou, bambús passada" o conhecido
drenados e bem adubados poderão dar bôa co- com altura de 2 a 2,20 metros.

' Ainda o cômico do rádio, 'T. V.,
lheita. Quanto maior altitude melhor dará o tomate. TRATOS OULTURAIS: eliminam-se os brôtos e e • teatro e cinema colocou

CORREÇÃO E ADUBAÇÃO: para se saber ou ladrões deixando-se apenas dois ramos sendo: (Conclusão da la. página) !J, pedra fundamental .no
se o terreno é ácido, se é rico ou pobre em maté- um principal e outro que sai logo abaixo do pri- São Francisco do' Sul Hespítal de São Judas
ria' orgânica e em elementos minerais, deve-se man- meiro ramo de flôres. Deve-se despontar o brôto Timbó e Videira Cr$: que esta contruindo em

dar examiná lo para que se possa eorrigtr a acides terminal quando a planta atingir 2 metros de altura, 4,200,00 por mês, �u Cr$. Memphías que foi orçado
e adubar convenientemente.

'

," "COLHEITA: Três meses e meio a quatro 140,00 por dia 'ou Cr$. em 40 milhões de cruzei

. PREPA,RO DO SOLO: arar e gradear o 'er- apös .3 semeadura já se começa a col.her Os pri- 17,50 por hora. êa. sub- rôs. O ato contou com

reno deixando o fôfo e sem torrões. Caso não se morros frutos prolongando-ae a colheita por um região � Demais munící a presE'n�a d? repres�m
tenha procedido à análise da terra] e como geral- mês e meio a dois.

,,' pios (incluindo Jaraguá tantes dasígrejas C�tóhca
mente nossos s610s são ácidos, deve·se incorporar COMBATE ÀS PRAGAS E. DOENOAS: Há do Sul) Cr$ 4.000.00 por

Proteetante e da smag?·
calcáreo ,na quantidade de 50 quilos por 100m'2. O inúmeras pragas e doenças que atacam os toma- mês ou Cr$. 133,33 por ga local,. além de' �aIs

\

to.mate;á exigente e�.fósforo� azô!o,.matéria orgâ- t�i�os e P?der�� ser controladas. po� meioríe tun- dia ou Cr$" 16,67 por
de 2.500 "fans" do artísta,

moa, também necessitando �o potasslO._ Para cada glCldasA e íneeticídas. As pulverizações com .c�ld� hora. A percemagem do �__"""'�"'-llI:_�_�

planta deve's� fazer a SflgUJ.nte adubação : Estêrco I'bord�leza, Cuprosan,' CIl.pravlt,ou outros fungicídas salérto mínimo para eteí-
de curral - 2 quilosr Carbonato de Potássio - 80 prevínem as doenças assim como 08 ins.eticidas à to de desconto até a

Cure seus males e poppe .seu

S 'I- h
.

' ,
. bom dinheiro compr.ando, �a

gramas; a ítre do 9 il� - 80 ,��amas; Sup�rfosfato ba�se .de BHC e DD� e outros ,enc,ontrados ,no:oo- oc:orrênciá de 70% de
- 70 gramas. O �ahtre do chile deve ser lnçorpo- merCio combatem eficazmente as pragas. Qlllf,n.do' que .trata o art. 82 da FARMAGIA � "NOVA
rado' a �etade Junto com os outros adubos e a se der qualqU9f caso., de doen.ça ou ataque de 'lU COns das Leis Trabalhis· de ROBERTO M. BORST
outra metade uns 10 di.as· .depois do tl'aQsplante setos, o agricu1tór deverá dirigit'-se" ao'. ehgen,h�iro tas é a sf'gninte: aHmen
dAefinitiyo.: Logo qua- s,e ara., o, s610 c?loca:se. o es- agron_?mo. Ca Asso�iaQão Rural d_e Jaraguá do SOul, . tação 51% ; Habitação
terco de curral e o

_ calc�re? a�gu�s dias depOIS. Os que este Irá exammar a plantsçao e aconselhar, o 24%; Vestuário 13%;
outros açiubos serao. dlstrlbuldo� .�os sulcos uma tratamento adequado.

.' .'.
'

. Higiene 5% e Transpor-
semana antes do $ransplante .rJefJnJtIvo. N. da R, - Ppr lamentável dlscUldo de revl- te 1% "

�
<'t

'

.'" são saiu publicado, entre ,outros «gatos:. a frase: ��. ' , .

.

�E)(EADURA: as sementeiras �evem ter no «plantar não é s6merite' corar:', quando devia ser ---

�âxImo 1,20 m de la.rgura e o comprImento é va' «ara,r»'. " "

FIável. Deve S9 adubar com estêrco de curral. ' Se-, ,

meia-se a lan"o e cohre'lile com terra bem esfare- /,
-----.

.

--.--..-.- -- -.-." ---- -- --.- !>.Y .

'fr
..------,----.- - ----------�--- -.�-,.

lada· Os cant9iros são cobertos com palha' de arroz ii I
'

'

.

.

,

li-

ou oapim bem sêco até' que as· mudinhas eomecem ii E,mppegada li
a apontar o que se ,dará depois de cinco a seis II li
dias, daí retira�se a cobertura. Sei,1il dias após a II II

germinação já sé faz uina pulverização das mudas ,',I. para Hotel precisa�Be. Apresentar-se IIIIcom c1l1da bordalêza' a 0,5%, lsto é, 1/2 quilo de ii II
slllfaIto de cobre; 1/2 quilo d. cal virgem para cem ii no NOVO HOTEL, em Jaraguá d� Sul. II
(100) litros de água. Também se polvilha' o cantei- ii ii
ro com insetecidas à base de DDT ou BHC, ou \:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::=::::;.;;;::::::::::::::::::::#
então junta'se aos 100 litros da calda borda)êza .

200 glamas de Rhodiatox. Arranca-se as mudas ���., ili!ii'ii5,.....;..!!!!ôoiã,f�I:.iiiIUi ';;;:; !�:!==�!!I
fracas e as que estiverem muÜo juntas.

.

I, IQuando as mudinhas se apresentarem com F b '
(Sezões. M,alárlas,' ." "

duas· a três folhinhas. nio contando as duas fôlhas

I'
. I'!J r'1'!J5 Impaludlsmo I

'

�?!�l;��n��s �e�. �,��;�Pl:n.�e
se deve fàzer a re-

-�u.RAM!E RAPID���,��E ��:edeiPa I r-C-::::::�::::::h:::�::::::::;F::::::N:::::::M::-.::::::A-I-I:::::::-R'"-;�:::::::=::::::=::::::::::::ll.REPICAGEM: os canteiros'de r:_epicagem de,- "
.' '.'. --

ii amID oes .•
,

••
: .

a omeo - 'ii
vem Igualmente ser ad,ubados com. esterco d

...
e curral Capsulas An.tlsesonlcas ·1 ii DKW - flulomóveis peruas e J'eeps iie sup,erfosfato. Transplan'am'se as .mudas de 10 I" M inancora" ii .

" II
em 10 centimetros fazendo-se esta operação de pré" II I·i

ferência a tardinha ,e em dias nublados rega,r;tdo-se 'I ��m Todas ás Boas Farmácias I II sub-agente em Jarag1;lâ do Sul !i
abundantem�nte. As mudas devem ser retiradas -. " U VICTOR HANSeN II
com pouca terra ou 'Sem nenhuma e enterradas até I É UIll produto dos Laboratórios MINANCORA I ii Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.049 li
a altura d.as primeiras folhas· (cotiledôneas). Pul- '.oi ."

'

•
, il� IIveriza-se, com calda bord�lêza a 1% .ou seja 1 quilo �; - .Jolllvllle - Sta. CatarIDa. -:- II,. ' FOIl�' 223 I

de sulfato de cobre; 1 qU!lo de cal vIrgem para 100 ,;il��li�"�==!i;;;;;e'_I:.! 9 Bi. III �"":::=:::===:::,,:::::=:::,=::::::::::::=::::::=::::::=::::::::::::::::.:=:::b
/

' -

II lNO XXXIX

=========

a que dispõe oe maior sortimen
to na praça e oferece seus art;

, gos à preços vantajollOs
Rua 'Mal; 'Deodóro 3 .- Jaraguá

Aos nossos Assinantes:
P.edimos .

a todos os nossos prezados
assinantes; ai'nda em ��razo com o paga
mento de suas assinatúras, a fineza de nos

enviarem COlD urgência, os seus débitos, á

fim d� evit�r v suspensão do fornecimento
do ,nosso jornal.

Emprêsa Jornalística "�orreio do Povo" l1da�
Eugênio Vitor .Scbmöclcel

Diretor·Gerente '

CDltRA CASPA,
DUEDA DOS ca

BELOS E DEMAIS

AffCCOU DO:'

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCEtENCIA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,'
INFLAMAÇÕES,
C o C E I R A 5,
fRIEIRAS,
.E 5 P I N HA 5, E TC.

�avando' COrTl Sabão (faireI Registrada)

Virgem Especialidade
dia (lA� W'JEIllEl HN][))U§1[lR(HAl

o

=' J(())!IDlviUe
, .

.
. , .

•

I

·�f\.BÃO VI'R.C�L.,)1"' .... CO�'\'-tI._, '
.

(SPECIAlIDADE •

I
o ideal ,pQ.ra cozinha,. lavanderia e lavadei�B, portaI,lto não deve faltar em casa alguma.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


