
Pioneira dos festeios coloniais de tradição prepara-se
pela ASSOCIAÇÃO RURAL para comemorar b;rilhantemente
o 830• aniversário do Município a 25 de julho próximo.
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Como söe acontecer
Iodos os anos, por oca
sião dos. memoráveis
festelos da data magna
do Município de Iara
guá do Sul - o ant
versário de sua funda
ção - e a data augus
ta do pioneiro coloni
zador - o DIA DO
COLONO - 25 de
Iulho, - "Correio do
Povo" circulará, como
o faz anualmente, em

edição especial, em

homenagem àquelas da-
I tas ·festivas.

II Penhorados ficaremos
a todos os nossos gen
tis anunciantes e favo
recedores se, indepen

.

dente de qualquer co

municação epistolar,
nos envlerern desde lo-
.,go a sua matéria pu

, bllcltérla, a fim de que
ossamos , providenciar
arespei .... " };:;:qlilbora.
ções, aceitàm,í:'",�,�
cotnpromissos de I�S
sa parte.

I Gerelcia t Redação.

Diretor de Redação:
AUGUSTO SYLVIO PRODÖHL

Reverenciada a Memória de
três, eminentes catarinenses
Celebrada missa em homenagem a Nereu, Jorge Lacerda e L. Leal

figuras
das di-

Blumenau, (Do Corresp.)
- O jornal "A Nação"
publicou o seguinte:
, Reverenciando a me

mória do senador Nereu
Ramos, governador Jor
ge Lacerda e deputado
federal Leoberto Leal,
os três ilustres homens
públicos träglcamente
desaparecidos em um

desastre aviatório, há' Associando-se às [us
um ano, precisamente, a I tas e merecidas homena-

A míssa foi celebrada
por Frei Efrein, tendo o

côro feminino do Ginásio
Sagrada Fam1lia colabo
rado para màíor realce
das solenidades.

16 de [unno de 1958, a I gens póstumas aos des
"Rádio Nereu Ramos" tacados homens públicos,
mandou celebrar, na a Câmara Municipal de
Igrßja Matriz de São Blumenau, através de um

Paulo Apóstolo, míssa requerimento do verea

em sufrágio à alma dês- dor Abel Avila dos San
ses eminentes e saúdo- tos, tributou o seu preito
sos catarinenses. de saudade e respeito à
A êsse äto religioso memória de tão ilustres

compareceu grande nü- personalidades, que sou

mero de pessôas, desta- beram honrar as tradí
cando-se autoridades Cio, ções politicas de Santa
vis, militares e eclesíäs- Catarina.

\

�----�------��

,CUIDADO, frio já
matou em São Paulo
A partir de hoje o cario

ca terá" de usar maís aga
salhos e dormir de cober
tor. E' que; segundo, o

ServÍço de Meteorologia, O
Rio está sob'o domínio de
uma msssa fria, vinda do

,

. Rio Grande do Sul, que
provocará aova baixa de
temperatura, indo o, ter
mômetro a 6 graus,
O frio é geral: fortes

geadas deverão oaír, a

partir da madrugada de
amanhã, no Rio Grande
do SUl, Paran' e Santa
Catal'ina.
Em São Paulo o frio já

fêz vítíma : . morreu um

desconhecido, na Vlla Diva.
Senhoras de sociedade ini
ciarám a campanha do
cobertor para os pobres.
Os cafeicultores temem
caia geada. 08 paulistas
da capital aderíeamí nteira
mente ao sobretudo, cache
col e roupas p e s a d a s.
Parecem ursos nas roupas.
Temperatura mínína, em

São Paulo: O graus.
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EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL

tíoas, além de
representativas
versas classes
destas cidade.

Diziam os nossos ilustres adversários do PSD Ê'LES N A-O SA- O O E NA OA lígêncíe lançou-se à vida política. Associa-se às
que "dói mais no invejoso o sucesso dos outros

,

• ••
homenagens prestadas pela bancada do PSD, a

que o seu próprio fracasso". -Növemenre damos a Heinrich Andreas Geffert, cujo desaparecimento
mão à palmatória, porque têm razão realmente. ,(IV) ocorreu dia dez, bem como em dar conhecimento

Contam, naturalmente, as coisas de sua convenlên-: Ramos, Leoberto Leal e Jorge Lacerda. Dada as
à familia enlutada, de que transita nesta Casa, de

. _

I sua autorie (Eugênio Vítor Schmöckel), um projeto
cia pare justificar o tão procurado ditado. "Demós- suas. �roJe�oes e cu t�ra deixaram lacuna na vida de lei, dando a denominação de Professor Geffert,
tenes" o mais ilustre dos oradores atenienses

admínlstrattva e polít�ca do Es!ado. . a uma das ruas desta cidade. Requer ainda selem,
. ..

' Quem de nos nao conheCIa o grande e Ilustre
dentro da capa de um póbre escrlbd, val mais uma doutQr Nereu Ramos que fez de sua banca de ad-

as homenagens póstumas que se realizam partici-
vez mostrar como se torcem os fátos pelo programa vogado uma das maiores peregrinações políticas padas às !pmiJja� do� ilustres extintos, bem como

sob a responsabilidade do PSD. do Estado? Foi interventor. Foi Ministro por várias
a As�emblela �e�lslatlva, Governador do Bstado e

vezes. Conheciamos como deputa�o federilI; çonhe-
,Prefeitura Mumclpal.

.

Achávamos que a sessão de segunda-feira ciamos, também, e isto constitui uma honra para o . C�m a palav�a o vereado� sr. V!ctor Bauer,
seria um� das sessões que poderiamos dizer estava Estado de Santa Catarina, vê-lo ocupar a Presi-

disse nao poder d�lxar de assocla�-se as hom��a
a contento de todos os partidos, pois, à despeito dência da República. Reconheciamos, apesar de sua

gens que acaba,!, de ser .proferIdas no plenarlo.
dos naturais embates legislativos, tudo correu dentro sigla partidária, as grandes qualidades do Senador

Entre as �omenag�ns qu� mé!IS profundamente tocam

da maior cordialidade. Teriamos silenciado. Quem Nereu Ramos e por isso Mo podia deixar de levantar
os coraço.es dos J,ar�guaenses, dado o desenlace

se justificou apressadamente, pondo tudo água sua voz neste plenário, para prestar merecida horne- rec�n�e, fOI sem dUVIda _o �assamento do professor
abaixo, foi o programinha. E que disse o programa? nagern a tão ilustre figura. HelDrl�h Gef�ert. Constltumdo a sua morte uma

Só coisas de interesse do PSD. Pois, então vamos Não podia deixar de lembrar a Leoberto Leal, perda Ir.reparavel e tend� a sua obra de certo .mo�o
aos outros acontecimentos, que se verificaram. outra inleligência, qu�, dadas as SUdS qualidades,

mfluenclado o des,:_nvolvl!ßento de nosso �UDlcípIO,
Ei-I�s: Liyre a pal.�vra, dela. fez U80. ? vereador se�ia �m fUlUl:o senador e quiçá, futuro Governador,

no seu entender, oao sera de t�do desavlza�o a!l0-
Eug�D1o Vllor �chmockel e disse .verJf!c�r-se em. POlS,. Jovem ainda, ascendeu vertiginosamente no larem-s� _passag�ns, �e sua VIda, que mais. cedo
data de .amanha, uma das datas mais traglcas por- cenario polítiCO de Santa Catarina. 7 repercutlrao na hIstorIa do prog_resso desta cidade.
que poderia passar o Estado d�, Santa Catarina. Não poderiamos deixar ainda de lembrar a C:0m a palavra o vereaqor Leomdas Herbster, asso
Quiz o déstino roubar do nosso convívio af' figuras figura de Jorge Lacerda. Procedente de familia hu- clou-se as homenagens proferidas por Bugênio Vitor
sempre lembradas dos grandes e inolvidáveis Nereu milde, graças à sua capaci.dade de trabalho einte-' (CONCLUB NA 4a. PÁOINA)

São João
São [oão, embora festejado por outros

povos, tornou se uma festa típlcamente nacional,
tão «brasileira» como o carnaval. Conquanto
comemorada no centro e no sul, seus festejos,
guardam ainda muito do anligo esplendor lá no

Norte, e particularmente no Pará, a chamada
quadr.a joanina mantém, ntáto, o mesmo sabor
e atrativo populares. E' a festa de tôda a gente,
di! Cabana como do paläclo da riqueza, da sen
zala como da casa grande.

, «Quadros e C ost u m e s do Norte», de
Raimundo Pinheiro, fala-DOS da nolte de São
João na cidade de Belém, como do resto de
todo o vasto território peraense; a noite por-
excelência «da feitiçaria indigena» noite cheia I _

de cheiros cheirosos, em que se misturam os

perfumes da priprióca, da baunilha, do patchulí,
pataqueira, japana, clpõ-cettnga, da macaca

poranga, da' verga-more, da oriza, do capim
marinho, da mucura-caá, casca de açucena e

camarú: noites .des «sortes» do ovo, cuja inter
pretação, conforme o estado pelcolöglco de cada

.

,

um, representa, invariávelmente, igrejas, anun

ciando casamento próximo, ou embarcações,
denunciando uma Viagem do mar; noites

.

da

«faca. na bananeira», fincada, à hora dapeia
noite,' 'dê- 23 -a 24, em' cuíe 'lâmiDd ·ap�rec�á o'a
manhã Imedlete, em vistosa inscrição, o nome

do escolhido pelo destino pare nos fazer 'com
panhia na vida; dos «três pires», um com água,

,

oUlro
.

com Ilores, o terceiro com rerre, os quais,
depois de «passados» na fogueira votiva,' são
colocados sôbre a mêsa, onde cada um, de olhos
vendados, . deveré procurar o seu revelando' o
encontro do primeiro pires, vlagem; do segundo,
casamento; do terceiro, I morte, ou, para enume
rar apenas mais um, o da «aliança», suspensa,
a pulso firme por um fiô de 'Cabelo sôbre um

copo com água, marcando as pancadas os anos

que nos separam da felicidade. (t)
Há, ainda, os «banhos de cheiro», qué não

sómente dão sorte, alegria prosperidade, «como
tiram a macacõa, a caipóra, o azar, equlvelendo
a uma limpeza no físico e na alma do indivíduo».
A cidade enche-se de curiosos e bizarros ven-

, dilhões apregoadores das hervas e raizes ma

ravilhosas que a população disputa. A tarde,
véspera, ínlcle-se a laboriosa Jaina de ralar as
ma d e i r as, . cascas e resinas nas línguas de
pírarucú, «espectelmenre vendidas para isso».
Trituram-se também, 'as hervas e, cipós, extra
indo -Ihes a seiva abundante e rescendente ;

(CONCLUE NA 4a. PÁGINA)

Tribunal Superior
do Trabalh

A firma Indüstría de
Madeira Cruzeiro' Ltda.,
desta cídac ,em recente
decisão' proferida pelo
Superior Tribunal' do
rrrabãth� aciib4 d,e obtêr
ganho de causa na re

clamação'trabalhista que
lhe moveu, C a r 1 o 8

Kampke e, outros, pe
Tante'.

.

o Juizo' desta
Comarca, em 'venerandé
Acórdão assim expresso.
. -"TST 3.483:58 ...;.., TRT

.

da Ali. Região' - Recor
rente.: Indústrias de Ma
deira Cruzeiro Ltda. -i;

Recorrido: Carlos
Kampke e outros 3a.
230·59). - Decisão: Co ..

nheceram do recurso e

deram-lhe provimento
pará, considerando tem

pestivo o recurso ordi
nário, determinar seja
o, mesmo processado,
como de .díreíto, unâní
memente".
E' advogado da, firma

em questão o Dr. Arqui
medes 'Dantas, concei
tuado causídico nesta

� � Comarca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Registro Civil
Anrea-Müller Grubba, OHcial
do R e gis t r o Civil do
I". Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa C;ttarina, Brasil.
faz saber que -comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

'Edital n. 4.662, de 9·6·59. E para que chegue ao co·
I Alfredo Klug e nhecimento de todos, mandei
Helena Maria Guilhermina passar o presente edital que

Ninow Ramthun será pu.blicado pela impren-
Ele,

.

brasileiro, viúvo, sa e em cartório onde será

operário, domiciliado e afixado dur ante I) dias. Si
residente nesta cidade, à alguem souber de alg1lql im
rua Presidente Eptiácio peàimentd acuse-o para os

POGsoAa, fl·lho do B run o tins legais.
,

::� -- -------- -.- - ----- -- -.�..."'... .F(
- -----------�._••••••-_ _-----•••-----.

nKlug e de C�ci!ia Klug.' AUREA MÜLLER GRUBBA II'j "

Ela, brasileira, viúva,' ,Oticial Ü Representações Vitória 11'1doméstica, domiciliada e I. '
residente nesta cidade, à I," DB . "
rua Presidente Bpitácio -----.--- 'I'!I

-

.a.ll. a S .1.a ti"Pessôa, filha de Alberto � A � nUt � � LNinow e de Guilhermina
.

ii Av. Marechal Deodoro, 173 - Fone, 315 II
L· d N' II

JARAGUÁ DO SUL
II10 ermann IDOW.

II
- Santa Catarina II

.l11�=·��!·;;:A:·';�;��··:··i�··;��;;;;;;;;·"1i edil·6�ri:o�ü�:/�·5.59. CO /'ITÉl'1 I - II
E :ô'" .....lfaf. ...... �i Juliana Stenger EXCELEITRS 11111 Sub-agentes da F.N.M. - Alfa'Romeu II
:

o _a .. ;a 51 1!ãa5 a

:1
Ele, brasileiro, solleiro, ELEMUTOs rOIICOS II

- Jeeps - Peruas - Automóveis DKW .,

(: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA : lavrador, domiciliado· e ii
T t d

.

P
II

(i A melhor

apar,
elhada em Santa Catarina : residente neste distrito, F6sforo, Cálcio, Arseniato ii r a o r es. e es tel r a e neu. II

li Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" E em Gär i b a i d, i, filho de e Vanadato de s ,6 d i o \b�:::===::::::====:::=====:::=====::.-:::====:::P
(i - J O I N V I L E -

.

� Francisco Müller e de
•

t:-" Er b th W·I M"lIer romco dos convaIeSllentes �==:..:===:::==::.�-::::::=-=::;;;;====:::::;��t ..:.:...: ��••
"
••

" # ,. �r •.•••••••�ir Isa e a el er u . rI 11
Ela, brasileira, solleira, roDico dos desnutridos II � ...... e, • • .es e _ • •••• IIJiBIIiJ8 di! RE - _Ili1IBGISili_asRE di!_88lt!!B dom6stica, domiciliada 'e II "

-

1.1,... Os Pálido�, Depauperados,
FOTO PIAZERA residente neste distrito, em Esgotados, Magros, Mães II _ JARAGUÁ DO SUL - II

Garibaldi, filha de Tomaz que Ceiam, Crianças ra- ii II
Stenger e de J u J i a n a quiticas, receberão a to-

II
Medica,mentos e Perfumarias II

Stenger. nificação geral do orga- I' Simbolo de Honestidade II
EdHal n. 4.664, de 12 6-59. nismo 'com o I OonfianQa' e Presteza II

Aquino de SQuza e

�aJIlg1Ule1t1l0n II A gue melhor lhe atende . II
Carmen Funke ,.;:j .IUl Jl e

J

pelos menores preços II
t!I- • j.. • _ - • -!- EM • _ 1 I _ • _I.(!) Ble, brasileiro, lSoUeiro, "====;__=......_====::1)

"CORRflO
I

DO POUO
"

fVv;'-D:-Ãdil�I-'11(Fundação: ffrt:_m,ü/ler - 1919) I D. M�II�r .

Emprêaa Jornalistica I
O Carnét Social 1'========"Correio do Povo" Ltda. registra mais um na- I A i á i I �lite social,· filha do

- 1958 • talíclo, na próxima
_

n vers r os
_

saudoso farmacêutico sr.

Díretor-Oerenter J sexta-feira, dia 26 do � Carlos Haffermann;
Eugênio Vitor Schmõckel � corrênte, da excelen- � FAZEM ANOS HOlE: - o menino Odemir e
Diretor de Redação:

ltíssima senhora Viú- _� _ O jovem Rafael a menina Lilian, filhos
ffugusto Sylvio Prodöhl

va Da. Adélia Dou- � filho do sr. I n á c i � do sr. Gerhardt Eggert;

I
brawa Müller, viúva

I
'I'omasellí:

- a garotinha Aurea
Soco OrJ:c�rC:::�ida Ltda. do saudoso e ines-

_ o sr:Alfredo Bruns Maria, filha do sr, Batísta

Impressor: quecível Artur Müller, em Rio Oêrro:
'

Araldi, em Estrada Nova.
Odilon Motta � fundador dêste jornal, � _ o sr .. Ott� Baeumle DIA 25:
Composição : � ex - Deputado, ex-In- �

ffdemar (jrlmm

Itend�n.te
e ex-Prefeito

I
AMANHÃ: _ O jovem Fausto

.

Rudlbert Burchardt Munlclpal. _ O sr Julio Maffez Reiner, filho do sr, Leo-
ffntonlo Maiheiros -

ld R' t d t

I
Pelos seus atrtbu- zollí: po o einer, es ue an e

ASSINUURA: � to�. pessoais, a sim- � _' o [ovem Leonel, fi I
do curso cientifico do

I\.ual . . . . Cr$ 120,00 � plícldade generosa � lho do sr. João C. Stein: Colégio Catarinense em

Semestral. . • Cr$ 70,00 � de seu coração, suas � _ o sr, Aloís Schmidt: Florianópolis; .

ANÚNCIOS: � �aracterística� crist�. � em Jaraguàzinho;
- o sr. Carlos Gielow;

Mediante contrato e a

limas
de esposa, mae

I
__ o sr. Anselmo Hom- - a sra.' da. Emma

tabela em vigör e mulher .cristã,'se�. mering, em Joaçaba; Benetta, espôsa do sr.

pre solícíta e presn- _ a sra da. M a r i a Angelo Benetta.

� mosa em amparar � Gadottí Uecker espôsa DIA 26'
� tôd�s. as inici�ti.vas � do sr. Reinhold

'

Hecker,
..

I
certranvas, socrats e

t' em Nereu Ramos.
- O sr. Ludgéro Te-

rel�giosa�, a distinta
DIA 22' passé'o; sr. Frederico T.antversartante e ve- .

� neranda sra. ocupa � - A menina Delibet Moeller;
-

� lugar de relevo em � Therezinha,. filha do sr - a menina Idía, filha

I a nossa
.

sociedade,

!
Edgar Schml�t; .

do sr. Rudolfo Kressin,
que terá ensejo de

.

- li garotínha DIrce, em Rio da Luz Vitória;

I
tributar-lhe em o dia fllha �o sr. Au g u s t o - o sr. Albano Píeeolí,
do seu natalício, as Tomehn, em Itapocu- em Rio .Cêrro.
homenagens, o preito zínho.

� de admiração a que f DIA 23:
� faz júz. �, _ a sra, da. Olga Fis
� À bondosa sen�<?- � eher, espôsa do sr. G

� ra V��. '.Da;, Adel�al � Rodolfo Fischer, conoeí-

I
D. Mull��, Co.rrelo

I
tuado barmann e corre- Faleceu às 21 horas do

----------- .d� Po�o ,.ant�clpan- tor em .a nossa cidade, dia 11· do' corrênte, em

"CORREIO DO POVO" do-�e, envie os. seus proprietário do conhe- Curitiba, a Sra. Da. Ortllta
. I eíuzívos cumpnmen- I cído Bar Marabá' Bayer Campos com a

garante o seu anuncio. tos ,com votos de . V' lêrí idade de 76 imos, natural,
. .

- o Jovem a rIO,
"CORREIO DO POVO" � perenes fehcldad�s e .

� filho do sr. João Lúcio de Tijucas, viúva do sau,

assegura � eficiência do
� longos anos de VIda.

� da Costa, industrial e doso Sr. Ernesto Campos.
,seu produto. _.;..._ ex-Presidente da Câmara A extinta era irÔtã do

:.""!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!""!'!!"!!l" Municipal, em !tapocu Dr. João' Bayer Filho e

II zinho; progenitora- �o Sr. Ayres II
- o sr. Fritz Lemke, Campos, Coletor Estadu�1

em Rio da Luz. '

em Massaranduba.
.

DIA 24: À família enlutada apre-
- A senhorinha Joa-, sentamos nôssas condo-

.nira Haffermann,. gracio- lências.
so ornamento de nossa

5-0a1A15

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguä do Sul - S. Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades doMunicípio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cota.
boradores.

Orglo di maior penetraçlo
no Interior do nordéste

catarinanse.
Falecimento

PERDEU-SE
Um par de óculos, de gráu, ar

mação de tartaruga. A quem o en·

contrar, favôr �ntregar lnesta redação
mediante gratificação ..

,-

alfaiate�' domiciliada e re�

�idente nesta cidade, à
rua Emilio Stein, filho de ,

Vicente Jesuino de Souza
e de M a r i a de Assis
Pereira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nestõ cidade, à
rua Presidente Epitácio
Pessôa, filha de Alfredo'
Funke e de Paula Funke.

.

t t\f�GROS. ,�
I PRACOS,I,-
f"" "l:i��
\�ÄNAOIOLj

.� indicado
aÓl CAlOS de
fraqueza, pali·
tte., magreza e

fastio.
Em sua fór'

mula eDttllDI '

Vanadatu de
e6dio. Ucltiaa, GlieerofOlfatol,
'Pepstu, DOa d., Oola, et.e. de'
.ção pronta e eficaz 008 ea806

de fraqueza e neurastenias. Vana
�ôl ê iDdicado para homeD80 mu.

,lherea e orianças. sendo sua fór
mula UciaDciada pela 8.4de 'Pu.
blica.

DEPRONTB Á PRBPBITURA - JARAGUÁ DO SUL

Fotografiall em Oeral - Fotocopias de Documentos -
Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambe•
em lor.:alldad.. ""nbaB

v

o ��tilin�u� R 08 �á8SarO� canôros
c. R. COLIN

DIANTE da argumentação de inúmeros
lotnvtllenses que me procuraram após a publi
cação de dois modestos trabalhos reférentes a
nossa f!óra e fauna, procurarei hoje tecer um
comentário a respeito de um problema antigo
e conhecido: os caçadores mirins!

Qualquer um de nós poderé, nas suas

peregrinações pelas ruas da cidade _ mesmo
nas' adjacências da Praça Bandeira ou do
Jardim Lauro Müller - constatar a existência
de garotos, às vêzes também marmanjos, mu
nidos do conhecldísslmn "estlllngue", moven
do uma perseguição sern tréguas aos nossos

pássaros canôros.
.

.

Uma forquilha de madeire, duas tiras de
elástico de pneu, um pedaço de couro e mais
um pouco de sadismo do portador e pronto ...
está o mesmo apto a começar a dizimar os
nossos multicores passarinhos canfores e que
a tantos extasiam com sua exuberante penu
gem ou seu mavioso canto.

. Sabiás, canários da telha, tiés, neo- ricos
e uma infinidade de outras avezltes populares
e trequentadores de nossas fruteiras em fundo
de quíntal, são aves raras na atualidade.

Sei que a expansão da cidade também
tem sua influência, contudo, nos últlmos anos
tem aumentado a perseguição aos nossos pás
saros e é meu fiel comprovante a existência
de centenas e centenas de garotos munidos
do infalível "estillngue", Quando não há pás
saro por perto, então sofrem. as vidraças do
vizinho ...

Principalmente as proíeesôras - sôbre
cujos ombros já pesam tantas responsablll
dades - muito poderão cooperar, orientar e
tomando as Iundas-moderntzadas dos respec
tivos. portadores. Os pais. também. deverão
Interferir, proibindo aos filhos portarem os
tais "estilingues",< como explicando-lhes as uti
lidades dos pássaros, não sö como cantores
e valores decorativos, porém como auxiliares
número um do homem no, combate aos i.n-,
setos que lhe deslroem' as plantas. ,

Qualquer joinvillensé que costuma. antiaV
mente cuidar da produçao: própria � de ver,duras
fazendo sua hortazinha rios fundos do quíi1téil,
confirmará que nos últimos anos as pragas
têm aumentado de maneira alarmante. Fatôres
climatéricos também cooperam, contudo, a fálJa
de pássaros têm seu quinl1ão de culpa pela
não interferência na metatitorfose das pragas,
p.ermitjndo às mesmas um ciclo completo e

prejudiCial aos que planfam.
. 'E quem é por sua vez culpado da falta

de pássaros?
Nós que não nos incomodamos com a

rapaziada munida de estilingue e que fàz as
ditas aves desaparecerem cada vez mais II! A
estes moços falia orientação e somos nós que
lh'a devemos dar.

I

Bonito exemplo ·no setor flóra e fauna
nos vem do vizinho município de Jaraguá do

. Sul. Um punhado de idealistas, inclusive di
versos caçadores, estão unindo fôrças para ali
fundarem uma SOCIED�DE PROTETORA
OB. �NIMAIS, comprovando o que dezenas já
vem c1dmando ha tempos: a gradual extinção
de nossa fauna e que é mistér protegermos.
Esperó que tal ideal se concre�ize o quanto
antes -e cá estarei às ordens para cooperar no
que me fôr possível.

'I'

(De "A Noffei." - Comentário cio Di.)
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
"Sie Kuemmern Sich um Nichts" ...
Unter diesem Titel "er- - sagten sie nicht dass weil er in einer Kammer- digten Lampen nicht er

oeffentlichten wir ín der er "der alleinige Herr sítzung gegen die Abtritte setzt w,erden? Nicht er-

,verg. Aus gab e die 3. von "Allem" sei"? Dass in der Praefektur protes- setzt werden weil die
Fortsetzung dieser Korn- er sich hiererst niederlies tíerte, in welchen Klosette Praefektur bei der Em
mentare von unserem als simpler Schreiberfrit- das' offizielle Bol e tim presul derart in Schulden
Mitarbeitet Evi Sinsval, ze, u. nur dank seiner [Boletim Oficial) der Prä- steckt, dass ihr der Kredit
die wir heute, auf allge- Arbeit, seiner Leistungen fektur haufenweise zu versagt wird? So weit
meines Verlangen, in Ue- und Vertrauen Anderer ungebeichteten Zwecken sind, wir' gekommen mit
bersetzung wiedergeben: es bis zu dem Posten' benutzt wird ... Sie droh- der pessedistischeo, mu-
- Von allem was man b r a c h t e den er heute ten durch den lokalen nizipalen Ver w a l t u n g t

spricht, zieht man einiges einnimmt? Ja, fragt man Sender reffentlich gewisse Was nuetzt es von Bauten
Nutzbares heraus. Solches sich: gibt man mit Hand- komprometierende Pho- u. immer mehr Bauten
geschah mit dem Sende- kuss Irgendjemand eine tographisn dieses stell- zu quatschen, wenn die
Programm des lokalen vertrauensstellung,erhebt vertretenden Vereadors diesbezueglichen Beque
Radio am letzten Díens- ihn zu Amt u. Wuerden der UDN be k a n n t zu rimente sich anheufen
tag. Nach Iangschwaifigen in der Bevoelksrung ? geben, aber vergassen in der Kammer u. in der
Ausfuehrungen u. lang- Na also! Also gebuehrt die Dispositionen des Praefektur ohne das bis
weiligen K r i t i k e n der diesem slellvertretenden Paragraphen 234 des heute auch nur ein Finger
Hauptpersonen die nicht Ve r e a d o r der UDN Zivil-Kodeks der die Ant- krumm gemacht wurde?
nach der Floote derHerren hoechstes Lob, diesem wort gibt. Es ist wie das Was nutzt es mit "oller
des PSD tanzen, ersahen selben stellvertretendes Sprichwort lehrt: "Die Schnauze ueber die 15
wir dass die Gedanken- Vereador der UDN in Zunge gleitet dorthin wo Millionen-Anleihe bei der
,zuegedieserHerrenlhnen der Kammer den die der Zahn schmerzt" ... , Bundesregierung zu fa
selbst einen Streich ge- Herren des PSD "gel" denn wenn Jemand ge- seln, wenn die betreffen
spielt haben. Wir ent- fressen" u. jetzt als fehlt hat, sucht er sofort I den Zeichnungen von
deckten damit die Ursache Zielscheibe ihrer kíndli- einem anderen die Schuld maeehtigen Bruecken bis
aller Aufregung unserer chen u. laecherlichen aufzubuerden... heute nur an den Waen-
Freunde des PSD, ihre Angriffe erkoren haben. Die, Wahrheit schmerzt. den des Einganges in der _

wutschnaubenden Allgrif- (Wiàêler Einer der nicht Unwiederlegbar. Daher Prtefektur hseugen, aber
fe auf die Herren Stadt- nach der Floete des 16- die bombastischen, halt- keine einzige gangbare
abgeordneten (Vereado- kaIen PSD tanzt u. auch losen u. wirren Angriffe, Bruecke gebaut wird?
res und Suplentes) der intelligent genug ist der Herren des PSD. Sie Welchen Nutzen stellt die
UDN in der Kammer. In hinter die pessedistischen sind wild U. veraergert Investierungstaxe dar,
jenem Radio Kommentar Kulissen zu schauen wie dass die Minderheit der wenn man die Steuern
zitiert9n die Herren des Andere vor ihm auch ... ) Abordnung der UDN in (Landsteuern) uns e r e r
·PSD bewusst oder unbe- - Und wenn dieser stell- der Kammer die Mehr- Kolonisten auf mehr als
wusst ein Sprichwort wo- vertretende Ver e a d o r hett !l,er Abordnung des 100% hochgeschraubt
mit sie selbst sich den (dem die Radio- AngJ;'iffe PSD in allen Linien und hat? Und den von der
Strick um den Hals ban- als "Fest-Tortenkuehen" 'Debatten schlaegt. Denn Praefektur vorgenomme
den und die Krallen zeig- bespoetteln wollten) sei- die UDN verfuegt ueber nen Ã.uf_schlag von 5-10%
ten, Sie sagten: "Dem nen Gegnern nichts weí- Vereadores u. Vertreter des Gesetzes n. ,39, das
Neidling schmerzt mehr ter ist als ein Vertreter (Suplentes) die ihren der .PSD mit allen Kano
der Erfolg des A,nderen zweitklassiger Sorte, wa- Mann stehen, was man nen und Kartetschen in
als sein eigenes Versa- rum ze.igt sich das

rueh·.1mit ehrenvoller aber herz- den letzten Wahlen bean
gen"... rige Angriffs-Programm lieh wenigen Ausnahmen, standete? Wa� nutzt es
Sie hatten Recht, die des Rádio durch den PSD nicht von der Abordnung von einer Lohn- u. Ge

lieben Herren des lokalen so aufget:egt u. míssbílí- des PSD sagen kann: haltserhoehung der Ar
PSD. Es war die einsíge gend an Hand der Erfol- Daher der Hass, die boes- beiter u. Beamten der
Wahrheit in ihrem gaeh- ge die derselbe Vereador· artigen Angriffe die unter Munizipalitaet zu bruel
nend ausgezogenen Kom- Vertr.eter in der Kammer der Bevoelkerung Belus- len, wenn durchein spitz
mentar. Ein Spruch der seit kurzer Amtsueber- tigung wenn nichtWider- findiges Gesetz-'Substitu-I
wie die Faust aufs Auge nahme schon errang? willen erregen. tiv der pessedistisehen
der Herren Pessedisten Warum? Wenn er doch Ohnmaeohtig den Red· Abordnung in der Kammer
passt. Sagten sie nicht, nichts "wert": ist, warum nern der udenistischer mehr als Zehn altbewähr
dass der jetzige Vereador, SOlche Bemuehungen der Abordnung zu widerle- te Beamten geschaedigt
der nur Stimmenanzahl Gegner? Also muss der gen, greifen sie (PSD) wurden '(die auch nicht
als Vertreter in der Kam- Mann was wert sein um die Staatsregierung an, nach der Floete der lus
mer in den letztenWahlen ihn durch den Kakau aber weichen jeder Frage tigen Herren der PSD·
erhielt aber jetzt stellver- ziehen zu wõllan. Sie oder Antrag ueber die tanzen)? - Was nutzt
tretend sein Amt ausuebt, schrien Tod u, Mordio munizipalen Fragen aus. es von der Einfuehrung

Warum? Warum ueber des Boletim Oficial zu--------�------�--�---�-------------

.. 11
Elektrizitaeta-Probleme protzen, wenn Einige das

"!!' d e bat i e r e n wenn die Blatt bezahlen muessen
Stadtstrassen des Nachts und Andere es umsonst
ohne Licht sind.? Ohne erhalten? Was nutzt es

Licht weil die besehae- von grossen, kapitalisti-
schen Organisationen zu

reden, wenn ein armer,
fleissiger, von Rheuma
geplagter Tischler bis
heute vergeblich auf
Herabsetzung s e i n e r

une r h 00 r t e n Steuern
wartet?
Das ist die Wahrheit.

Und die tut weh. Ein
grosses Wehwechen ja-

Todesanzeige
und Danksagung

Es hat Gou, dem Allroaechtfgen, nach
seinem unerforschlichen Ratschluss gefallen,
unseren lieben Vater, Grossvater und Schwie
gervater

Heinrich Andreas Geliert
am 10. ds. Mts. nach kurzem Leiden, iro Aller
vom 74 Jahren ploetzlich in die Ewigkeit
abzurufen

Wir danken an dieser Stelle Herrn Dr.
Waldemiro Mazurechen und Herrn ·Or. Alexan
de� Otsa fuer ihre Bémuehungen aro Kranken
lager; ferner danken wir der Ev. Luth. Kir
chengemeinde zu Jaraguá do Sul; der Schul
gem�inde, Lehrer und Schueler "Escola jaraguá";
der Sociedade A. Baependi in Herrn Dr. Mu
rillo Barreto de Azevedo. Insbesondere danken
wir Herrn Pastor Schneider und Herrn Pastor

I
Laun ruer ihre Trostworte im Hause und am

Grabe; Dank auch uns�ren Nach�arn, Freunden
und Bekannten fuer ihre Hilfe und ihre Be
muehungen um unseren lieben Verstorbenen,·
und allen denen innigen Dank, die ihm das
letzte Geleit gaben und Sarg und Grab mit
Blumen schmueckten und uns durch Karten
und Telegrame ihr Beileid ausdrueckte.n.

}araguá do Sul, Juni 1959.

Die trauernden Hinter&liebenen:
Victor GeHert und Frau Sinova, geb. Knoch;· .

Heinrich Geifert u. Frau Olga. gAb. Breithaupt ;
Siegfried Geifen u. Frau Erica. geb. Zwickel!;
Harry Grubba u. Frau Hllda, geb. Gefiert;
Carl Enderle u. Frau Gertrud. geb. Geffert;
Erich Sprung u. u. Frau Ingeborg, geb. Geifert.

Er,war uns immer ein Vorbild treuer
. Pflichterfüllung. Seine Führung und Aufop
ferung für.URseren Kirchenchor sei Ihm
nie vergess�n.

I In treuer Kameradschaft,
der Kirchenchor.

.���������--����������--II

(Fortsetzung ouf der
noechste SeIte)

Heinrich Geffert

Haemorrhoiden
Juckreiz EkzlIme, Fissuren.
Haedensa (Pomade) be

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

bringt rasche und sichere Hilfe bel:

'Andreas
Als am Mittwoch des 10. ds. Mts. die

Sonnenstrahlen sich .

von den Spitzen der
umliegenden Berge der Stadt sich verab
schiedeten, erlosch das Licbt dieses Mannes
der seine kalte Heimat verlies um in Bra
silien die Waerme der Landschule zu
verbreiten.

Heinrich Andreas Geffert war gebuehr
tig im Rohrshein, Deutschland, woselbst er
am 27. August 1885 das Licht der Welt er
blickte. Seine Berufung zum Lehreramt war
ibm seit Jugendjahren eigen. 1912 siedelte
er sich in der Ortschaft Mulde, heutiges
Munizip von Indayal an. Dort erbaute er
sich seine erste Schule mitten im Urwald.
Am 8. November 1913 schloss er seine
glueckliche Ehe mit Bertha Mahnke aus der
folgende Kin�er entsprossen: Hildegard,
verheíratet mit Herrn Harry Grubba; Victor,
verheiratet mit Sinova Knoeh; Gertrud, ver
heiratet mit Carl Enderle; Heinrich, verhei
ratet mit Olga Breitbaupt; Fritz (verstorben);
Siegrief, verheiratet mit Erica Zwicker, und,
Ingeburg, verheiratet mit Erich Sprung.

1923 uebersíedelte er nach Jaraguá do
Sul; - unterstuetzt vom verstorbenen Praeses
Schluenzen und dem Lehrer Robert Porn
dorfer gab er der damaligen Deutschen
Schule heutige "Escola Jaraguá" hierorts
einen kraeftigen Aufschwung. Viele Buerger
heutiger Tage, die sich im Wirtschaftsleben
einen' Namen geschafft haben, verdanken,
Lehrer Geffert ihre 'Kenntnisse, wie da
sind: Willy Neitzel, Adolf Fiedler, Artur
Henschel, Otto Hiendlmeyer, Lothar u. Willz
Sonnenhohl, Alfrt1d Meyer, Berthold Gumz,
Ruy u. Mário Frenzel, Heinz u. Willy
Mahnke, Walter Karsten u. v. a. mehr. Sie
alle �rschienen am Sarge des geliebten
Lehrers. 1935 zog er nach Itoupava Sêca
um V�)D dort aus 1939 nach Trombudo A1to
'uebersusíedeln, Aber Jaraguá do Sul hatte
es ihm angetan. 1949 kam er zurueck und
liess sich bis zu seinem Tode hier nieder.
Lehrer Geffert war eiri Mensch mit ver.
sehíedenen ' Faehigkeiten ausgestattet. Er
war Lehrer, Buchhalter, Políaet-Delegado
und Industríeller. Er scheute keine ehrliche
Arbeit um den Unterhalt seiner Familie
bestreiten zu koennen. ,DeJIl Sport ergeben,
errang er sich verschiedene Auszeichnun
gen. Seine groesste Freude war. zweifelsoh
ne jene die er beim Erringen der Koenigs-'
wuerde ím Clube A. Baependi im ruestigen
Alter von 72 Jahren' errang, umbraust vom
Jubel der juengeren .Generatíon, die dem
ehrwuerdigen u. betagten' Schuetzenkoenig
aufs enthusiastische ehrte. Tief relígíoes,
fern jeder polltíschen oder parteilichen
Zwistigkeiten, leitete er mit Fleísa und
Ruehrígkeít den Kirchenchor der ev. luth.
Gemeinde, und wurde dank seiner Úmsicht,
Aufrichtigkeit u. Uneingenuetzigkeit zum
Vorsitz der Gemeinde gewaehlt, in welchem
Amt ihn der Tod ueberraschte.

Heinrich Andreas Geffert stammt aus
aermlichen aber erbaren Verhaeltnissen
schaemte sich in seiner Bescheidenheit
niebt seiner wirtschaftlichen Lage, war ar
beitssam, hilfsbereit, tatkraeftig. Ein Beispiel
menschlichen Wirkens. Der ploetzliche Tod
dieses verdienstvollen Mannes stellt ein
unschaetzbarer Verlust im Leben unseres
Munizips dar. Diß"- gesammte Bevoelkerung
trauert um diesen zielbewussten Mann, mit

. dess�n Versterben Jaraguá d,o Sul wiede
rum einer seiner Groessten verliert.

Ruhe sanft, Lehrer Heinrich Andreas
Geffert.

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL

NACHRUF!

Hexenschuss.
Kopf- und

Ischias, �rvenschmerzen.
Erkältungskrankheiten

Gicht,
Rheuma.

Die Mit g I i e d e r des EvangeliSChen .

Kirchenchores bedauern vom ganzen Herzen
das Ab1eben ihres so äusserst beliebten
Dirigenten;
Heinrich Andreas Geffert.

I

Togai löst die Harnsäure und bewirkt die Ausscbeidung der schäd
lichen Krankheitsstolfe. Keine unangenehmen Nebenerscheinungen.

, Einfache Anwendung und Dosierung in Form von Tabletten. Weit
fiber 7000 Aerzte bestätigen die hervo�ragende. schmerzstillende und
heilende Wirkung von TogaI. �ehmen Sie daher vertrauensv�" TogaI!

Apotheke "Scbulz"
JARAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der. Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am bésten zu den. gering.ten Preisen bedient.
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eles não são de nada ... ESPORTES Grande Baile de São Joãc
(CONCLUSÄO DA te. PÁGINA) Escreveu: HOFE Sfl/DE no

�

Cilibe Atlético 8aepend:
Schmöckel, em nome da 'bancada do PTB em me- C ·d d' '11'· 2" R d d Caprichosamente ela-I é de se prevêr que o

mória daquelas ilustres três figuras de ôta. 'Catarina. umpn a omlogo u Imo a a. o a a borado, com tôdas as folguedos juninos do C

Pediu a palavra o vereador Julio Z. Ramos, do Campeonato da Divisão de Amadores caracteristica caipiras, A. Beepenní alcançarã.
em nome da bancada do PSD associando. se às evocando as velhas tra- o maís retumbante su

homenagens propostas por Eugênio Vítor Schmöckel
Dos treis jogos progra· 4.) Elói Flortaní (Para- dícões e costumes do cesso.

às três ilustres figuras políticas de Santa Catarina
mados sómente dois se nã), Livinus Krause e Alex caboclo brasileiro, numa . Haverá julgamento pa

que, sem som�ra de dúvida, constltulram perda irre- realizaram, em virtude da Krueger (Garibaldi) Ma- festo bem brasileira, o ra a escolha do éasaJ
paravel. Aesoctou-se também a homenagem proposta

entrega de pontos que fez rínho Rôsa e João. Pereir� querido Clube Baependí, da moça e do moço mail

à Heinrich Geffert. o Ipiranga em favôr do (Avaí) e Rubens Nlcoluzzí, a exemplo dos anos an- bem caracterizados jul
Na ordem do .díe entrou em discussão o projeto Boratogo, sendo os dois Getulio e Pereira (Agua anteriores, irá proporcio- gamento êsse que' será

que aumenta os funcionários públicos. Com a palavra jogos os segulnres ; Verde)' com 1 tento cada. nar ao público jaraguà- feito por alguns aasocíe.

o vereador Eugênio Vitor Schmöckel, disse que depois Agua Verde 1 _ Paraná
ense uma noitada alegre dos do Clube.

de tudo quanto se referiu à nobilitante Classe dos de Nereu Ramos, 4.
e dívertída de São João, Por noseo intermédio.

funcionários públlcos pare que viessem a receber Marcaram os. tentos:
O SELETQ 'de Goaramirim no próximo día 24 de o C. A. Baependí comu

aquilo que têm direito, percebe que tudo quanto se para o Agua Verde, . Ru. veoceo O PALMEIRAS de junho, na sua séde social. nica que só será permi
debate foi em vão, embora já aprovado em ta. dls- bens e pera o Pàraná, No local será servido tida a dança no araíal

cussão. S. S. nem siquer enceminhou o projeto à Bruno Hauffe 2, Elói e Blumenao por 4 tentos a 2. quentão; pinhão cosido, do seu salão, aos asso

Comissão e o Presidente da mesma, sr. Erich ßep- Virgilio.
cana de açúcar, assim ciados que estiverem

tista não despachou ao relator. O despacho foi dado Garibaldi 1 � Avaí, de Uma partida que verde- como outras guloseimas devidamente caracterí-

ao projeto que cria novas escalas de padrões aos Guaramirim, 1. deiramente surpreendeu o próprias e oaraeterístí- zados, antecipando agra
funcionários e não ao projeto de reestruturação dos Marcaram os tentos: público

.

esportivo não só cas dessas festividades. decimento pela presença
vencimentos dos mesmos. Pede que o projeto' volte pare o Garibaldl, Alex e

de nossa cidade como Diante do visível entu- de todos, 8 fim de que
a S. S. (o prestdente), aüm de ser desdobrado em pare o Avaí, loãd Pereira. das cidades circunvizinhas, síasmo e ínterêsse que fique mesmo transforma·
dois, para então, ser encaminhado à respectiva Co. foi o prélio realizado em reinam nos meíos sociais do 'em Aratal do seu

missão. Solicita ainda à Presidência fossem realiza- Com o comprimento da Guaramirim entre Seleto e esportivos da cidade, salão.

das sessões extraordinárias pare resolver a materia segunda rodada é a se- local e Palmeiras de Blu

ainda esta �em�na ou mais rerdar, na semena seguinte, guinte a colocação: menau, quando o Seleto II....�""""""""""""�:!!!!!!!!""""""""��""""""""""""""""""""��====II

pare que nao ficassem prejudicados nos seus ínte- 1.) Paraná e Boretogo conseguiu sobrepujar ao

resses (os funcionários), e ainda que o cochilo da com O p. p.
seu adversário derrotando-

Comissão viesse recair como onus da Prefelrura. 2.) A.' Verde com 2 p.p.
o pelo escore de 4 a 2.

Com a palayra o �ereador Julio Z Ramos disse que 3.) Garibaldi e Avaí Sôbre esta partida afirma

realmente ha 2 projetos e o despacho refere-se à com 3 p. p.
' ram. nossos colegas da

reestrut.uração dos vencimentos dos funcionários. 4.) Iplranga com 4 p. p.
Crônica Eapornv e de

Posta em votação a indicação do vereador sr. Eugênio Blumenau: "Foi a prlrnel- Jogos do ALUMINIO de 7 a 41
Vitor Schmöckel, foi aprovado por UNANIMIDADE,

ARTILHEIROS DO ta Bomba que explodiu no peças bem como peças avulsas de
(reparem), voltando o. projeto à Presidência em CAMPEONATO' Campeonato Estaduel". dM 'I

to os os tipos. "

�discussão o projeto que aumenta os operáriOS da 1.) Bruno Hauffe (Pa· arcaram pare o Seietoe'
Prefei!ut�, pede a palavra o vereador Eugênio Vitor raná) com 5 tentos. Carlinhos 2 Pinho 2, Panelas de PRESSÃO etc.

ôchmõckel, pera tecer mais uma vez comentéríos em 2.) Ari Buchmann (Ipí- pare o Palmeires, Sabàrá

.tôrno do projeto, terminando por dizer que é favorável ranga) com 3 tentos. e Michel. ,--------------.......-----------------

à aprovação, porquanto melhor erltude-não poderia 3.) Bruno Behling (Bo O juiz do' encontro foi
ser tomada. tafogo), Agenor Santos o snr, Francisco Ono

Com a palavra o vereador sr. Leonidas Herbster. (Agua Verde), � Vergilio ßoehn, da Liga
A Blum�

disse que a bancada do PTB é favorável a? novo I
Murara (Parené) com 21 nauense, com boa arbl-

nível de salário, pois está de acôrdo com a Lei
tentos cada. trag:em.'

.

Federal. Pediu a palavra o vereador Julio Z. Ramos
dizendo tratar-sé de um projeto já discutido por vários
vereadores. De acôrdo- com o art, 132 do Q. I. pede
seja' suspensa- a 41scussãó. Pôsto' em 'votäçäo, foi
aprovado por unanimidade em 2a. e última discussão.
·Com a palavra, o' vereador Victor Bauer, disse ser

contrário ao projeto que extingue cargo de fiscal
lançador. Há tempos atraz mascates percorriam a

cidade, e comunicou o fáto a Prefeitura, rporém nlio
havia fiscais para cobrar impostos. Aparteado pelo
,sr .. Leonidlls Herbster pergunta qual a razão de se

.

na Prefeitura não haver fis,cal, porque não telefonou
à Coletor.ia Estddual. Prosseguindo, o sr. Victor
Bauer, esclarece que não compete a êle interferir
nos interesses do Bstado. .

O vereador Eugênio Vitor Schmöckel pediu
aparte para esclarecer que não houve o menor inte
resse da PrefeitUra em cobrar impostos àqueles mas

cates, portanto é mais do que justa a afirmaliva do
sr. Victor Bauer. Disse o vereador Eugênio Vitor
Schmöckel que no SeU entender o Impôsto de Indús
trias e Profissões era cobrado pelo Município e não

pelo Bstado, e que um dos telefonemas êle próprio
assistira, ao qual a Prefeitura cruzara os braços,
num flagrante atentado aos interesses dos comer

ciantes estabelecidos, que eram compelidos a pagar
os seus impostos e os mascates, ém suas barbas,
realizavam grandes negócios, sem pagar um níquel.
Era a neglig�ncia do Executivo que impedia arre.-::a

dar mais de Cr$ 20.0QO,00 dos mascates, com que
podiam forrar os raspados cofres municipais.

.

Estas, Senhores leitores, são algumas das

passagens da ultima sessão que o pl70graminha do

PSD hablimente esque()eu, porque, segundo dizem
cabe-lhes a missão de "ESCLARECER e ORIEN
TAR" os ouvintes: Onde esclarece e brienta si s6

aproveitam 'o que é do seu interesse? Onde se

quiz fazer tumulto na sessão?' Onde se diz que
lugar para prender mascates é de atribuição da

política? Muito gozado, como se vê. Não é assim

que se esclarece os ouvintes, contandol babozeiras
de sua prateleira. E o povo sabe disso. � sabe
muito mais. Cada um tem o direito de dizer o' que
julga direito; entretanto, é feio mentir ou desvir
tuar. E a sessão teve muito mais I Porque, então
não esclarecer e orientar? É o mêdo, Senhores!
Do fracasso que tanto gritam e da inveja do
sucesso dQs outros. Leiam no programinha o inteiro
teôr da ata para mostrar que são realmente pelo
esclarecimento. pela orientação. Mas leiam por
-inteiro, já que as sessões nllo são mais irradiadas,
outra mostra do fracasso. Consta até, à titulo de

colaboração com o PSD, na nobilitante missão de

"esclarecer e orientar" o povo, que a VDN estaria ----------------------

disposta a fazer um pacto com os seus çtesleais A VDN est,á disposta. E os arti(l()S de ":Êles não
adversários, abrindo mão de uma importância de são de nada" desaporecem. Feito? .

seus vencimentos na Câmara. para, juntamente
A

Vamos V,NIDOS deixar o povo julgar os atos.
com o PSD patrocinarem a irradiação das Sessões, É ele (o povo). que decide o parada. E Demostenes
das quais tanto gost� o povo'_ porque através delas não será mais demostenes. Será aquilo que o povo
se esclarece e se onenta. Nao cabe ao PSD essa quer ç.ue ele seja, bom ou mau.

missão de esclarecer, entortando. Será que topam? '

.

São Jàão (Conclusão da
la. página)

ARTIGO DA SEMANA
da CASA 'REAL de 20 até 27 de Junho

/,

p r e p a r e m s e os «papeis dê cheiro» para
«perfumar» a roupa branca das sinhás. (2)

A noite, quando as fogueiras enchem as
noites de luz, dá-se o inicio ás funções do «Bor
Canário» e do «Bem teví» (tipQ Boi mamão).
Chegada a hora das sottes e dos banhos todos
velhos, home,ns e crianças se recolhem, pre5Su�
rosos� «a fim �e' cumprir o .ritual indlgena que
Jhes tIra dos ombros o pesadelo· de um máu
olhado e lhes enche o cmação de renovada�
e lindas esperanças.

"

«Vestindo roupas lavadas e perfumadas
pelos cheiros da terra, todos, então, festi>jam a

data promissora com uma deliciósa cÚla de
mungurá, com pamonha ou pé, de moléque, gos
tosos mesmo .•. Geralmente deixam-se ficar assim
durante largo tempo. De quando em vez resol
vem passar ou pular \

a fogueira conlraindo
novos parentescos. Fica-se, graçé:ls ao cerimonial
compadre, primo, afilhado de uma infinidade d�
gente conheCida e desconhecida ...»

Madrugada já, e com os últimos bruxuleios
do fogo quasi extinto, ainda se ouve:

.

- São Pedro disse - São João confir
mou -' que você é minha noiva - pois Jesús
Cristo mandou.

São João I Manifestações e(uzivas da alma
popular. Bemdita a terra de seus filhos, na sua

simplicidade congênita. COnservam intátos êstes
seus resouros tradicionais, longe' das bombas,
dos coktails que os perverte e corrompe.

Salve, povo de minha pátria, que és gran·
de e sábio na tua captivante simpliCidade.

- Senhora dona da casa

Dê Iic(>nça de entrá,
Nois sêmos do «Bem-tevi»
e viê'mo pra dansá ...

Bebidas MAI WILHELM S. A�
Assembléia Geral Extraordinária

,

São convidados 08 senhores acíonístas
para se reunirem em assembléia geral ex
traordin��ia, no dia .� 1 de julh<! de 1959, às
10 horas, na séde 'social à rua Benjamin
Constant, 594, nesta cidade, a fim de delibe
rar sôbre a proposta da diretoria com pa
recer do conselho fiscal, no sentidQ de ser

- aumentado o càpital social, e em conse-
quência, alterados os estatutos.

'

Jaraguá do Sul, 18 de junho de 1969.
Mo Wilbelm - Diretor Presidente
lelson L. Driessen - Diretor Comercial
Edaardo f. Wilbelm - Diretor Técnico

"Sie kuemmern sich um nichts", ••
(FORTSBTZUNG VON SBITB 3) -

wohl. Und daher der uns nicht dass die Her
Hass, die Wut, die Rach- ren des PSD sich jetzt
sucht, der Verfolgungs- ein anderes Opfer aus
wahn, der Neid, die Ver- gesucht haben das auch
leum�ung-C8mpagne ge- nicht nach dem eige
g�n dIese Handvoll ener- nuetzigen Wuensche u.
gIschen Maenner der Befehl des PSD sich be-
UDN, die das �piel des nimmt. Und ob! Der jetzt
PSD laengst durchschaut stellv�rtr.etende Verea
haben �., der Bevoelke- dor der UDN iet dem PSD
rung dIe Wahrheit ue· "kein gutas braves
bermitteln.· SOt'hnchen" ...

'

Iwoher!
Es gab schon Jemand Daher die .Radio.Angrif

der lauter u. energischer
fe. Alle. dIese. Mae!lner

sprach als wir; das war taugen �nchts, sIDd DIchts

Artu},' Müller. Es gab Ei. wert, SID� Lumpen, Ver·

I�er der grosse aber bit. raeter, Luegher u. Be
tere Erfahrung'erlitt; das trueger... Nur die, vom
war Augusto Sylvio Pro- PSD, ja das sind ehren
doehl. Es gab Einer der

volle Kerls, die nur das
ein unter Ehrenwort un-

Beste w?llen ... Die An
terschriebenes Abkom. deren, dIe yon der UDN,
men in Fetzen zerissen

z. R, das sIDd. alles her

sah; das war R o la n d gelaufe�e SubJe�te .. � A�h
Dornbusch. Es gab An. n.ee, ,WIe ko�sthch! SIe
dere '(lie nicht mit dem �lOd. sagen dIe vom PSD,
eigenuetzigen partei-po

das pnkraut die die Wei
litischen Spiel des loka- den Ih�er (PSD) Freuden
len' PSD einverstanden sch�edlgen ... Abe� wenn

waren; das waren Ney SOVI�I. Unkraut ID der
Franco u. Dr. Luiz de mUDlzlpalen Verwaltung
Souza. Es gab Vile An.

zu sehen ist, wessen

dere mehr, die auch im Schuld? Konfuzius sj,)�ach
Missfallen des lokalen von. de.r Hoehe seIDer

PSD eing�reiht wurden, W.eIshelt f�lgende� Satz
einfach weil diese Maen- �It �em.wIr schhessen:
ner keine Dummkoefe Es IS.t DIcht dasUnkraut
sind u.' etwas weiter �as dIe g�te S�aat ers

schauen koennen als tIckt;. es. IS�' d.IA N�ch
unseren . Freunden des la-:sslgkelt, die Lled,erllch..
PSD lieb ist... kelt des Saemann B •••

Daher verwundert es EVI SINSVAL

4

-x-

NOTA - (1) - Es�a prática d'lve ter sua
origem na ciência do pêndnlo, na Ratiesresia.
'Seu signi�ic(ldo é sensibilidade às irradiações
peculíares aos corpos que' as emitem.

-, (2) - ,E' inegavel o conhecimenio dos
nossos irmãos do Norte das hervàs e raízes me·

dicinais, suas vantagens e efeitos terapêuticos.

/-zrk��

EVI SINSVALAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SÁBADO DIA'. 20-6-1959
.-

MINISTÉRIO DA GUERB&
III EXÉRCITO - 5a. RM

'·16a'. :CRM - 5a. DR '
'

A fim de tratarem de assuntöé de "seus inte
rêsses, Solicito' com urgência, c comparecimento
nesta Delegacia de Recrutamento Militar dos eida-

'

dãos abaixo relacionados:

l°. de
Ordem

l°. de
OrdemNOMES'

1 Arno Kichoepel '19 José Feuser
2 Alfredo G. Eichstadt 20 João Romão
3 ,Afonso S. Alves : 21 Lauro Voigt
4 Adolfo Strelow 22 ' Luiz Rürh Filho
5 Antonio da Silva 23 Luiz G: Klimkowski
6 Arnoldo, Wiedemann '. 24 Marjano Labavski
7 Arthur Fietz 25 Manoel Pinheiro
8 Bruno Krisanski 26 Manoel Pinheiro da Cosia
9 Carl F. Stuhlert 27 Marcello Salomon

10 Edmundo Lada �8 Oslito P. de Aguiar
11 Gerson J. C. da Silva 29 Paulo Pacher

'

12 Genil Bevilaqua 30 Ricardo Schwegler
13 Henrique Pangrats 31 Rudi Krehnke
14 Henrique Gonçalves Sobro. '32 Sebastião Fontana
15 Henrique F. �look 33 -Werner Fischer
16 Itmar M. dos Santos 34 Werner Zilz
17 Ilario Manns' 35 Walther Schütze
18 José Moreira ,36 Waldemar Luiz

õa. Delegacia de Recrutamento Militar de Ja
raguá do Sul, em 15 de junho de 1959.

MANOEL CARVALHO LOPES
Cap. DeI. 5a. D.R.

I Orgãos e Harmonios ��BOHN"
, Acabamento perfeito
Sonoridade' agradavel

'Preços modicas
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas ,e Igrejas

Orgios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogas Gratis

Demais' intorrnacões
com o Representante
Geral para os Estados

de S:Catatina e Paraná
PAULO -KC>BS ,;' ele.: Postal, 39. - Sio

-

8enlo ,do� SII
.

,

Estado de Santa Catarina
'

Dr. Waldemiro' M.azurechen
CAS" DE, SA.UDE

, R�a Presidente ,Epitácio Pesôas N°.,70''<"
•• ,. •

r .' , "IJ, I'

(antiga residência de Emanuel Ehlers),
Clínica geral médico :. cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' - Diathermia Ondas curtas e ' Ultrà-curtas
• Indutoterrnia '_ Bisturi-elétrico: "Electra-cauterização

_ Ráios Intra-vermelhos e azuis,

DPe Rei,Doldo Mn••p.
"

II" A»"�G,U... II
Escritório ao lado da . Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

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

NA FALTA oe
APPETITE

'Magresa
Cançaço
Pallidez
fraqueza

�epatlna )/.. S.
ela penha, que
contem exiraio
J(epáfico eon

(;(i�fr.aiJo, .not»
m:fl1.llk,li lU

Íf!.nções �o
:fígado.

agradecem de coração à todas' as boas pessôas e aos bondosos
parentes pelos inestimaveis favores prestados _

e à todos os que Icompareceram aos atos Iunebres, enviaram corôas, fIôres, telegra
mas, cartões ou' que de qualquer, outro modo, levaram seu conforto
nesse doloroso' transe.

.

Sentem-se ainda no sagràdo dever de agradecer eepecial
mente' aos distintos medicos, earídnsas irmãs e enfermeiros do Hos
pital Santa Izabel de Blumenau e ao virtuoso Revmo. Pe, Capelão '

pelo conforto espiritual ministrado ao ente querido desaparectdo.r"
.

Externam ainda sua gratidão ao distinto causídico Dr. Atão
Rebelo pela .sua comovente oração de despedida a beira do tumulo.

Indaial, 14 de Junho de 1959.

,\

t Viúva' e filha
do sempre lembrado

Allredo Blaese

.;

!!!!!III--------�--_.._-� .:!)=:::::::::=�====::::::=:::::::::==:::::::::=:::===:::::::::=:::::::::::::::::::::\�....

ii, 'PRECISA-SE· "n -

fl �
li uina empregada para serviços caseiros, ii
ii dê preferência que saiba falar alemão. II
:. IIii Interessadas, favôr dirigirem-se à re- li

ii sídêneía. do snr. WALDEMAR MOllR, Rua ij:1 Coronel Procópio Gomes, 1562; Jaraguá do ri
II Sul, ou nesta redação. . ii
:::::" Ir-il==:::=--=::::::=:::::::::====:::====:::::======i(

t Agradecimento.

,A Famílía enlutada, aínda abalada
, com o infausto passamento do seu

inesquecível pai, avô e sogro

Heinrich Andreas Geffert
ocorrído nesta cidade no dja 10 do corrente,
em sua residência, com 74 anos de i��de,
- vêm por meio dêste externar os seus

.

comovidos agradecimentos .

a todos quantos, a asistirem "no doloroso
transe, 'seus víslnhos, parentes e amigos.
Agradece, em especial aos abnegados prés
timos dos

-

médicos Drs, Wal dem i r o
Masurechen e Alexander Otsa: à Comuni
dade Evangélica Lutberana de Jaraguá do
Sul; à Sociedade Atlética Baependi na pes-,

sôa do .seu orador, dr. Murillo Barreto de
Azevedo; aos reverendos Pastores Schneider

, e Laun.: pelas confortadoras palavras pro.
feridas -no lar e à sepultura; aos ,estabeleci·
mentos escolares na pessôa do seu corpo .

díeente e docente, e a todos quantos envís-
.ram Ilores, corôas, cartões, telegramas, .e

,

a c o m p a n h'&'f I(ni o féretro ao Cemitério
Evangélico 10c�1., '

'

Jaraguá do Sul, Junho de 1959.
As Famüías enlutadas ' I

Victor ,Oefiert e sra., nata Knoch;
Heinrieb Geifert e sra., nata Breithaupt ;
Siegfried Geffert e sra., nata Zwicker;
Harry Grubba e sra., Data Oeffért;
Carl Hnderle e Ira" nlta Geffert ;
Erich Spr�ng esta" .nata ,Geffert.'

t' Agradecimento
"

Profundamen�e. const�rn,ados .comuní
camos a todos os nossos parentes' amigos

.

e
.conhecldos o falecimento de nossa querida
filha

Edite Alvize'
ocorrldo aos 13 de junho do corrente com a

idade de 15 anos.

A Iamtlla enlutada vem externar pai" este
melo .os .seus slnceros agradecimentos ti todas
as pessoas vizinhas e amigas que a euxllleram
no duro transe que passaram, e que acompa
nharam a falecida até a sua última morada, e
também á t.odas as pessoas que enfeitarem a

sepultura com lindas corôas e flôres, Agrade
cem em especial aos Drs. Alexander Orsa e
Waldemiro Maztlrechen pelos serviços pres-'
tadQs, e ainda ao Revdmo. Pe. Aluizio Boeng
pelas suas pajavras consoladoras proferida8
na .casa e na sepulrura�

Jdraguá do Sul, Junho de 1959.
A Famflia Enlutada

tF==:::===::::::=::';=:::=:::==::::::::::::===--==1!:====�
II ]I)�. lEIHCJH[ IAlfJfMANN " ii
II' ,

, I:

. H MÉDICO CIBURGIA.O ii
II Formado peÍas Faculdades de Medicina das Vniver- II
ii i

II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre
!I CIRURGIA - .SENHPRAS - I'<ARTOS - CRIANÇAS E

II
'

CLINICA aER�L.iI
.

II bonga prátiea em Hospitals Europeus ,

.

I.
ii Consultório e'. residência; ii
ii 'Ili Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 li
II CONSULTAS: II

ii II
ii Pela manhã: .das 8 1/2. áS,,11 horas ItII

.,

li
n Pela -t�rde: das 14 1/2 á; 111/2 horas -

ß
II Atende chamados t(lInb�m à Noite li
u _,:,_--�-_._-----__

....._._=_:__.J)�-,-----�------------,-. ,---=-"

Dr, Francisco Antonio PiedaDe
" ' " .' .:M:���ç«J)." "

Cirurgia Geral de adultos e"õríanças CU-
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
JESÚS DE ,NAZARÉ das 15 as ..18 hs.
coH.UI- Ao. SAN:JrA CArAR][NA

Dr. Murilla Barreto �é Azevedo
I ' ADVOaAD�' r

"

Escritório no prédio "A Comercial Ltda"
Rua Marechal De�doro da F�nseca N°. 122

laraguá' do' Sul

Antes de ·votar lembre-se que RUI
BARBOSA nos legou êste pensamento:

Copie êste pensamento e envie a todos'
.os seus amigos. (Cinco no mínimo). Colabore
nesta corrente de bo� vontade e moralização,
quem sabe se ass I m conseguiremos um
BRASIL melhor. .

DE TANTO VER TRIUNFAR AS NULIDA
DES. -DE TANTO VER CRESCER AS IN
JUSTIÇAS, DE TANTO VER AGIGANTA
REM-SE OS PODERES NAS MÃOS DOS
MAUS'JO IIO�EM CHEGA A DESANIMAR
SE-DA VIRTUDE, A RIR-SE DA HONRA,
A TER VERGONHA DE SER HONESTO .

. , .. ' '.

RUI BARBOSA

_
(l;Ttn patríciq q�e' nao é �andida�o e que

nao tem vergonha de ser, ,honss'to). '

O ANJO 'PROTETOR DE SEUS FILHOS É A 'I
L'!!��I��t:!I����a�RA

.

I
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

,

ME. o n. I, 2".3 e 4 .' .

P,rotej'a a saúde de seus ülbos e a �ua própria!.
Evitara �IlUitas doenças e poupara dinheiro em

.

'

lemédios
"

Comlm!': boje' mesmo uma LOM,BIIJUEJRA
�., I1IIfAlfCORA para o seu, tilhinho. ;'

.

E. 'um: produ�o dos Laborat6rios ,MiriapcQra:
,,",

-/JOIN,VIL�,E _'
-

,,!,!,.��,�,.�-�"�,"!,,'�"'�."-.'e'_,!!!!!,-�!!!l!',,",!,"""""!'!!'-..-"!'!""'_---__....�__..! ,-"""",,"_'�_',.;.;."''-''''-'___;;;--'---"-__�'"'"_�____'..;.._;_ _:!.
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c o R R E J O O �O p O y O
ANO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 20 DE JUNHO DB 19ó9

Pois. .. "o maior espetáculo da terra"
está-se tornando a sessão da Câmara. E' só
vendo e ouvindo como os vereadores Ida UDN
(minoria) dão coceira nos seus colégas do
PSD (maioria). Assistência não falta, apesar
do frio e a esculhambada iluminação pública, '

a falta de lâmpadas (que erétíto a Prefeitura
não tem mais na Empresul de tantas dividas
que tem) � de modo que o comparecimento
do povo à sala de sessões é algo formidavel.

Dia 25 de Julho q����C:���alho��a�!i!�a?Consoante ao que já I Albano Kanzler, dinâmi- mente divulgado por este
'

no campo da agro-peeunoticiámos, recrudescem co Presidente da Asso- jornal, prooessam-se com ária, e que serão objetosdiáriamente os prepara- cíação, inteiro-nos do entusiasmo os trabalhos de amostra na próximativos para a organização programa já elaborado, da 6a. Exposição Agro- Exposição do Dia do
da maior festa jaraguà- e sôbre o que voltare- Avicola-Industrial da As- Colono.
ense, quiçá de Santa mos a informar em a scctação Rural de Jara- Não podiamos, pois,Catarina: a comemora- nossa próxima edição gua do Sul. deixar de destacar um
ção do tradicional Dia por absoluta falta de eS- -

dos entusiastas pelo bem
do Colono, que já entrou paço" hoje. Cumpre-nos E m p r es t a n d o a sua estar da nossa lavoura
na história de nossa ter- aqui uma ligeira retífí- sempre decidida colabo' que na pessôa de João
ra como apanágio de cação quanto à menção ração em tais aconteci- Lúcio da Costa encontra
elevado sentimento cí- do cargo do ilustre sr. meatos, o sr. João Lúcio o seu maior incentivador.
vico e cívico e íneontun- Arnoldo Schulz, em cuja da Costa, integra nova- Pelas suas reais qualidade,divel demonstração de entrevista publicidade, mente a Comissão Orga- foi escolhido para ínte
respeito aos indormidos citamo-lo como, Pre�i- nizadora, que no setor grar. juntamente com
pioneiros da colonização dente quando devería da Agro-Pecuário tem renomados técnicos do
barriga-verde. ser Vice-Presidente da um de seus valôres mais Estado, a Comissão Jul

Associação Rural e que positivos. Sob sua inteli- gadora da mencionada
interinamente exercêra a gente ação vêm de Exposição no dia 25 de
Presidência na ausência realizar-se diversos tra- julho -pröximo.
do seu titular eleito. ) _.------ _. .. ._..__ .__ _�\ 1',·

..----·------··--·----···----------······----...
11

r--------- B '--'-1-·-- ii Dr. Orlando Bernardino IIerrenos em. rasl la a Cirurgião-Dentista li-

:1 .:

Da Companhia Urba-I Futuro Distrito Federal U Raios � ...... Infra Vermelho - Ultra Violeta iinizadora da Nova Capital (cêrea de 5.800 kmã.), ii - Prótese ....;... Clínica - Cirurgia - iido Brasil, foi recebido o estão desapropriadas ou ii '- ,IIseguinte oficio: sujeitas ao regime de IE Horário: na cídadafodos os dias (menos Iiidesapropriação, havendo ii segunda e sexta-feira) 1Em resposta à sua ainda uma faixa de, 30 ii ' Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas IIcarta de 10.3.59, o Pre- km. deálargurad ao retdor \l._. ..;; ... .... ::iisidente Israel Pinheiro dessa rea on e os er- "'=-•.••--.-.----------..---------.-.••.-.----

manda comunicar que renos estão sujeitos a
Z l' d

.... '

l·t P es·dente dosómente aNovacap pode um regime especial de e an es. e, el o r 1
vender terrenos dentro utílízação, � NovacaPIROTARY INTERNATIONAL I
da área do Puturo Dis- Ignora as firmas, bem
trito Federal, como o faz como, onde estão sítua-. Cidade de. Nova York, vap.ejisias de mobflías. É
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Em rápida palestra que
mantivemos com o abne
gado construtor, sr.

Parabéns, sr, Lázzaris: gostei, e gostei
muito do seu voto minerva em torno do tal
projeto de contratar um eng=. cá pera a terra.
A disputa da "pelota" redundou em 5x5 (UDN x
PSD), e v. s., acertadamente, votou pela rejeí
ção do projeto, rejeição defendida com todos

,

os "éffes" e "erres" pela bancada udenísta.
Gostei, e comigo gostou a assistência. Béla
atitude, sr, Presidente do PTB.

Causou profunda impressão não só nos
arraiais "políticos" mas também no selo do
povo, o último "T 30. - artigo do nosso eola
borador (que fibra tem o homem, caramba) -"�les não são de nada". E hoje, como Vocês
vêm, tem mais. Êta homem, para dar comichão
em muita gente que pensa ser dono não só da
terra mas também dos uossos narizes.

E por falar em narizes, o meu está pin
gando de tanto frio e, tanta gripe. Faz me

pensar, com tristeza, não pingar "gaita" lá nos
cofres da Prefeitura, onde grassa uma "gripe"
mais forte do que em tromba de elefante ...

E por falar em tromba de elefante, espe
remos a primeira e dolorosa "trombada" que
vai acontecer lá na ponte "Abdon Batista".
Como é, sr, Prefeito, v. s. quer mesmo que,

lhe "taco o eambuí"? Que coíss ? V. s. aplicou
dinheiro do povo (mais de cinco mil pratas) e
lá está a tela protetora enferrujando no Almo
xarifado (faz dois anos, ilustre edil" dois anos!
Que barbaridade!) ou a tela não exista maís? ..

Complexos, 8r.� P r e f e i to? ou é raiva, ódio,
inveja ou eequízoíronía ? Bom, depois não se

queixe ...

Digam-me uma coisa: o valente cavalo
do Schadeco vai ou não encontrar outro ad
versário para uma "largada"? Dizem que o
Lázzaris nio topa nova parada... Como é:
não há por aí um bom cavalo psrs enfrentar
o do Schadeco ? �.8peremo•.

,
,'Bom. Amanhã, domingo. o Bsependí vai

enfrentar o Vasto Verde, de Blumeneu. Torço
eä, o bem tereer, para que o Baependi dê
uma "valta" lava�em para conciliai" os "x 1
do Caxias, em Joinville.

Sr. Prefeito, um forte ,II shakhand" pela
reforma lá na rua Epitácio Pessôa. Pena que
é .ó um trechozinho bem michuruca. Mas vale
pela bôa vontade. Servus, sr. Prefeito, servus'
(mas nlo esqueça ali lâmpadas nas ruall, pagar
as baitas dividas da Prefeitura e dar um jeito
na tela p r o t e t o r a que já se está tornando
piada popular...) É preciso cuidar do prestigio,
sr. Prefeito,. do pre.tigio. O Evi Sinsval já
está com um bruto de olho encima do "cau80".
Bom, quem avisa, amigo é ...

D. ARAQUE

Febres (S'ZÕ'I, Mallriaa,
Impaludilmo ,

Maleita., Tr.med.ira
- OURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

"Capsulas Antisesonicas
, M'inancora"

,

Em Tod.. as Boas Farmicias

COIIRA CASPA,
GUfDA DOS CI·

nos E DEMAIS

AfECeOU DO '

,

, COURO CABELUdO.

PARA FERIDAS,'
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E , R A 5,
ESPINH.AS, ETC.

TONICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Lavando, COrTl Sabão (laare. 8ectstralll)

Virgem Especialidade
da ClAo WIEll1El H�DIU§IllAl · JoiIDlviHe

.0 ideàI para cozinha. lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma. •
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