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LEGISLATIVO E E�EOUTIVO DURANTE 1957' - A ELEIÇAO de i.nfantil, no Brasil,at,nge s,:m dúvi�a, é a precária portou dos EE.UU. 512

DA NOVA MESA DO LEGISLATIVO PARA 1968 a clfres alarmantes - es- ahm�ntaçao dada ao recém- tambores de leite em pó,, .. '

creve Edmar Morei, numa nascldo, sendo de destacar '

Quando do inicio de situação em que se en- Conquanto seja possí-' reportagem proibida, em o Ietre". nu� total. de 58:397
sua atividade à frente contra a municipalidade. vel ocorra sempre o im- O Semanário de 19 a 26 Mas enquanto lsso acon- quilos, leite êsse que
do Executivo, o sr. Wal- O receio do executivo possível, não resta a me- de ,D�zembro último, e tece, com pleno conheci- -- por incrível que
deniar Grubba alegava, ante ums atitude severa, nor dúvida de que desta ecrescente - "Em Ilhéus, menro dos dtrtgenres do pareça - oom 58 tarn-
como de praxe em tais oposicionista, da Oäma vez "o Judas" merecerá a Capital do Cacau, numa país, os dinheiros públicos b

'
.

d
.

easos, nada poder realí- ra, eclodiu quando, na um registro todo espe- estatística, que cobre de são distribuídos, visando ores �vana os, � que
zar devido a "sístemátí- legislatura do ano pas- cial de desmerecímento vergonha a Nação inteira, obletívos eleitorais,

'

às se des�J.na, por. iroma,
,ca oposição" da maioria sado, se procedeu à eleí- não só de seus pares

I
revela que de cada grupo várias qU,ifandas do ensino, à Comissão NaclOna,I deda Câmara Municipal; ou ção da Mêsa, e a sua mas de todos quantos de 1.000 crianças de zero à diversas "indústrias de Alimentação, achá-se

.,eja da bancada da Fren- presidência escapou das acompanham, c�m inte-I
a um an?! morrem �25. cari,dades", cI�bes.de fu- r e t i d o em péssimaste Democrática. Todos mãos da maioria por uma resse, os tr!i�a�hos da l�to, postnvernente, e :0 reböl, etc. HaJa. Visto o condições no armazem

quantos lhe reclamavam simples questão que até Oãmara.Muníctpal. .
firn da Raça. O grende fato de a Prefeitura do

d C' N· 1 démaior cuidados aos pro- hoje permanece "o se- Di�trilo Federal, que não a ra, aCIOnar e

blêmas públicos, conhe- gredo púbJico" na politica Carta. 4 Consultas conta com recursos para Navegação Costeira, em
cíam-Ihe aquela respos- municipal jaraguáense. B .• _ Corupa +-, É indispensável a posse da Oar- inúmeras obra�'de Interês- Florian6pol�s, desde
ta ínfalível : "Nada pos- O mesmo receio se teira Profissional no exercício de qualquer em- �e da populaç�o, ter des: 16-6-57 (seis de Junho
so fazer, a Câmara é do percebe agora, quando prego. Nessa Carteira é registrado o emprego tmad�,' p.or força d� I�I de 1957)! _

contra!" a Câmara irá votar a ocupado, com assinatura da firma empregadora da Galole de Ouro, 1 ,Ora, a Câmara, eon- sua nova Mêsa para o
ou responsavel. Cr$ 2;'2.000.000,00, cons- Heverä, acaso, alguma

quanto nunca fôsse "sís- período de 1958, embôra
í "

A IM C'd d
�
.' tentes . do orçamento de fôrça mlsterlosé que so-

temàticamente" oposícío- nenhum receio cabe ao .. ":...1 a e. -- A convocação para o Serviço 1958 para donativos da- brepondo aos rr:ais sagra
nista, mas apenas exer- Executivo pela simples MIlItar nao ímplíca na perda do emprego que es- quela natureza, segundo o dos Interêeses 'da coletl-
cesse de cumprir a sua prova que lhe foi torne- tava, exercend.o no áto da convocaçao.

. .
mesmo Edmer MoreI. vidade, determine tamanho

obrigação de controlar, cida por todos c, senho- J.f ,- RetorCida - :roda e qualquer proíbíção de Pois bem. En qua n r o descalabro edrnlnlstrettvo?
fiscalizar, os átos do

exe-,
res vereador,es que nuno, passagem

por propriedades com, l!le?l�as severas milhares de crianças mor- Que o diga o Senhor
cutivo em beneficio pü- ca regatearam seu apôío, a?s contraventore.s deve ser comu!llca,�a � pol�: rern, no Brasil, à míngua Mínistro da Educãção e
blico, a Câmara Munici- seu voto a todos os pe- eia :antes da publíoação do respectivo Proíbe-se de recursos e de alimen· Söúde a quem o caso
paI mostrou-se não só didos formulados pelo na Imprensa. tação, O Ministério da diz re�peito.
atenciosa para com. o sr. Prefeito Municipal no •.A. - Corupá -" É reconhecido juridica e extra-

;, Prefeito Municipal, como que de bom e bem piei- juridicamente o direito a9 sossêgo e o dever que
até mesmo muitíssima- teou em beneficip públi- se tem de preservar a tranquilidade ,alheia. Em o

mente ''éamarada", ,con- co. nosso Direito são descritas nQrmas protetoras da
descendente, fornecendó Entretànto, às vésperas tran�uilÍ(;lade,_ do sossêgo, da segurança e da sau
ao Prefeito Municipal da eleição da nova Mêsa de 6:6s yizi�hos. (Código Civil . .arto 554) a lei das
tudo quanto êle dela pe- da Câmara Municipal, contravenções art. 42. O Decreto-Lei nO 3.688, de
dia, sem restrições, haja não deixa de ser curio- 3/10/41, é 'bem amplo por- sua vez ao preceituar:
visto apenas o caso da- so robustecer-se a per- "Perturbar alguém, o trabalho ou o sossêgo
queles dois.polpudos.cai'.- gulitll''Sul'gida 6otn.:8'que� alheios-; .. 1-1i • abus8ntto'�-de'tnlttrtim1!ti'tM',8&a.
gos municipais, criados Ie "incidente i.nesperado'> ros ou sinais acústicos. - Não procede, por outro
recentemente por anuên- ocorrido em. inicio de lado, 8 sua alegação de não poder sel' responsá
cia "valiosa" do legisla- 1957: haverá outra vez vel o que ocorre em sua casa durante a
tivo. Não há que acui!lâr, um "companheiro" da sua ausência. Sendo o senhor o chefe, é o senhor E' um hino' do civili· Estamos lendo e esta
a Câmara; "ao contrário, maioria a �urar a chapa o responsável por sua familia. Seus vizinhos tem zação, um' cântico de mOli! sós... Entretanto,
hoje' já, não pode o Pre- e deshonrar, uni tácito o direito de processá·lo. Use o bom senso, pois a progresso, o qq_e escu- uma infinidade de peR
feito lançar mão daquela compromisso de lealda· cortezia, a educação, é imperativo a qualquer tamos palpitar humana- soas Agitam-se ao nosso

eva�iva de culpá-la pela de para com os seus.pares? pessoa civilizada.
.

mente nas páginas' da lado ... Já não sentimos
______________________• • Qbra de Augusto Sylvio - o livro nas mãos, não

O que se procura reverenciar, na maIorIa das "O Engenheiro Misae!". vemos letras, nem pala-
vêzes, são os haveres, o cargo, e não propriamente Nada mais humano, vras, e abandonando

às pessoas. mais vibrante, poderia nOS60 • próprio mundo,
Que o digam, em abono do quanto dissemos, desdobrar-se diante dos vivemos ao lado de to-

ELON JlÚ:N:m:OR
as escolhas que recaem, todo ano, nos nossos go- nossos 'olhos à leitura dos aqueles aêrea ficU-

========:!

vernantes, nos eventuais detentores do poder e em deste livro. cios ,e, paradoxalmente, '

SEGUNDO "O SEMANÁRIO" de 12 a 19 de quantos argentários que por aí vicejam, muitos dos Em êxtase contempla- tão reais. Sentimos que
Dezembro último, "Os alunos que terminaram êste quajs divorciados inteiramente das coisas do ensino. mOEI a sublimação de um eles respiram, que vivem,
ano o curso na Escola dê Veterinária de Niterói D

.

d
.. .

f l'
.

1 que sofrem, que vibram,emalS, entre 98 pnmelros, quais os que oram, rea Ismo superIOr, co o-
impondo suas idéias,escolheram para seu paraninfo' (por unanimidade) o longe das pompas e dos cargos, distinguidos pelos rido pelas nuánças ori-
como se houvessem re-Sr. Nelson Rockefeller. Devemos guardar-lhes os jóvens finalistas? e possível que haja exceções à ginais das profundezas . � ..

nome� ,- aconselha -:- co.m, � f�rrete do nosso regra, pOlém raras, raríssimas. , psicológicas em que o cebIdo o sopro dlVlD.O de

de8�re�o. TurAma Joaquim Sllverlo,� co�o deve ser. Cabe, pois,:- ao professor, desde os b'ancos romancista mbrgulha, e um deus desconhec�d,o.
apehdada a desses probres rapazes . primários aos acadêmicos, advertir aos jóvens dos de onde trás, como os I Prend�-nos, subJ!l�a-

, O FATO de o homenageado ser o Sr. Nelson !�conven!entes de uma e,s�olha q�e : n�!> .

vise o pescadores de pérolas, nos a flgQ.ra de Slgls

Rockefeller, magnata das mil e uma indústrias e
verdadeIro sabe� ou o �erlto verdadeiro, mculcan- as preoiosidades que munJ? Kleber, � eterno

ligado a nosso país por interêsses vários, tem dado do-lhes o. respeito a SI mesmos e lembrando lhes, permaneciam imersas e estudiOSO, que nao. cessa

margem a que o gesto dêsses moços, que bem poderá entre.? maiS, estas palavras de INGENIEROS: escondidas, para numa ?e. procurar o fim do

ser de pura gratidão, ou simples deferência para com _ .

O homem que se prosta' ante � ,nobreza de revelação maravilhosa, lDfIDltO ... �aUBa-nos�ma
\) paraninfo, tenha interpretações as mais diversas, maßlpan.sos pomposos, 10W.a fa��r carreira no f!1undo deixá-las cintilar a luz estranha pIedade a .Ima
algumas das quais, como a que vimos, desprimorosas convenCionai a que. sa':,l\lfl ,

a sua personahdade; do 8Ó1. _

gem, deste !elhmho,
para êles que 'entram' assim na vida pública sob �erece-o., �eu destmo e frequentar ante-salas para 'Filos6fico e sentimen- d?ente e fr�nzlIto, que

, .

' .'.' 'mendigar favores, aperfeiçoando em protocolos servis tal este livro de Augusto vive entre lIvros, como
gravIssIma suspelfa, o que e de lamentar.

d'
-

di' ,,. SI" .

to<; um eterno sonhador e
'_ ' ,

a sua con Iça0 e acalo . y VIO, mos �a-nos, com '

,

'

_

Dêsse modo, a não ser que estejam com �s

I
"Desdenhe a juventude êsses falsos va�ores raro vigor, a imagem que sente a. beleza de

consciências tranquilas - o que aéredUamos - que criados pela cumplicidade no enfartamento. Esqui- encantadora . de Misael, to�a� as. palsag�n:, s:compensação será capaz de sobrepor à o p i n i ã ovando-se dêles, o homem livre é an:o natural de o engenheiro de idéias g�lD o com a VIS a, o

pública, certa ou- errada, que lhes não perdoou a I todos os néscios que o admiram.
-

Respeitando a certas e infinitas'... E led? d� convalescente,
escolha, ainda que por desconhecer as verdadeiras virtude e o mérito, ao invés da nobreza e da influên- surge Misael, tão com· f Zlgue-za1uear d�S �orazões que os levaram a homenagear ö Sr. Nt>lson cia, os jóvens aprenderão a emancipar-se da servi· pleto e real, que chega. ejue'd p� as lca ça as

Rockefeller?, ,-

.

dão moral"., mos a sentir sua presen.
co orl as e so e recor-

esse é um dos perigos a que se expõem, cada "Não imites o servo qu� se e n v i I e c e para ça, adivinhando {} timbre tadas de. so�bras de

ano, muitos dos jóvens que deixam as nossas aumentar a ração do seu escudilho, Despreza o da 8ua vo� e ouvindo' o Jaranáp?lIs.. � encanta

univer�idades. E um dos fatores que tem contribuído corruptor e compadece-te, do corrompido. Desafia, pulsar do seu' coração. dora.a :lmplICldade des

para êsse abastardamento da dignidade, gerando sendo preciso. o rancor e a maledicência de ambos, Mas, não é apenas esta. sa crIa ura, qu� a�arece
acomodações vinculadas a interêsses materiais pró· pois nunca poderão·, afetar o que é mais legitima- figura, a principal, qúe calçada �3m relasd deximos ou remotos' - apan�gio dos utilitários e mente teu: a tua personalidade. Nenhuma turba de nos emociona; todos os cali�s c� o�, a ar�a as,

oportunistas - é, sem dúvida, a (alfa de recursos domésticos pode torcer um homem livre. e conlo .se outros personagens con- serzldas . E
.

emoclOnan·

financeiros por parte de muitos dos que se formam, uma piara' grunhisse contra o jôrro de uma fonfe seguem atrair-nos, pois te esse realIsmo suave

estimulados, às vêzes, pelas preferências poHtica� e, doce e fresca, a água continuaria jorrando sem ouvir surgem idênticos às es-
do auto� qu�. sempre

o pendor à- domesticidade., e, por fim, os próprios grunhidores acabariam por trêlas e expontaneos ,acompfn da al�gura co-

fora, então, do âmbito superior, assistimos, se saciar nela"( como as madrugadas. �oven e o Vl' o e que-
cada fim (Ie, ano, às vêzes com a aprov.ação dos "Algo necessita cada homem dos Mmais: res� E' estranho como a

rido Kleber.
.

mestres, senão estimulados por êstes, os apadrinha- peitoo Deve conquistá·lo com a sua conduta. Não é força \ do "talento pode E, ao_lado dessas Ima

mentos mais inoportunos, quando não suspeitos e' digno de respeitei aquêle q·ue atua conlra o sentir da transformar um ambiente ge�s tao soberbamente

imerecidos, frutos, também, da sabujice, da preferên- própria consciência; todos respeitam aquêle que sabe solitário, povoando de dellDeada�, de�luEIbram:
cia orientada e interesseira, nem sempre da adminis- jogar o seu destino sôbre a carta única da sua imagens um recanto nos as escrlçoes pu

tração sincera e expon�ânea. dignidad�". vazio. (Cont. na última pígini)

I
Fundador: ARTUR MOLLER

Câmara

(3QDsiderações
sôore. um ro'marice
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 26 1-1958 -

t;=:dital de Citaçao de
Herdeiro Ausente

Sul

PRESSENTIMENTO
Teu (Ilhar .de criança 'me entristece,
quando percebo, nêle refletida, .

rõda a beleza do esplendor da vida:
que tão cedo, afinal, desaparece!

Vejo, nêle, vibrando, resumida
mima expressão de comovente prece,
lua crença no amor 'que, hoje, te aquece,
e, amanhã, re fará desilddida!'

Por isso, teu olhar me põe tristonho t
Se êle, agora, reflete belo sonho,
há de, mats tarde, refletir a dor I

Pois, no futuro, o teu sublime olhar,
-quando fôres mulher, há de chorar,
amargamente, 'o teu perdido amor I

HELIO C. TEIXElRA

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

,

\

Agrade�imento
A Familia Harbs, profundamente cons�

ternada, com D falecimento de sua prantea
da mãe, sogra e avó

ANNA MOSER HARBS
ocorrido no dia 17 de Janeiro, com a idade
de. 79 anos.

, Vêm, à público, a�radecer comovida e

penhQradamente, ás manifestações de pezar,
.

recebidas por'ocasião do tão duro transe
porque passaram, pssim como a t-odos que
enviaram telegramas, cartões, corôas e

flôres, e 80S que com sua presença á câ
mara ardente -

e ao féretro, os confortaram.
Agradecem tambem, ao Sr. -:Waldemar

Grubba, pelos inestimáveis préstimos..

Estendem seu agr.adecimento especial
mente ao Revdo. Pastor de Guaramirim,
pelas suas palavras proferidas no lar e no

. cemitério,
À todos a nossa eterna gratidão.

Jaraguá do Sul, 2Q/l/58.
(a) Erich Harbs

•

Fecularia ,Rio Molha S.A.
'·Assemb/éia' Oeral Ordinária

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

-

Instrumentos

O Doutor Ayres Gama Ferreira .de Mello, Juiz
-c-,

de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado Pela 'presente ficam convidados os senhores
de Santa=Oatarína, Brasil, na Forma da Iei, etc. acionistas desta sociedade a comparecerem a assem-

FAZ SABER a todos OB que o presente edital bléia tieral ordinária ii realtzer-se no dla 26 de Abril
de citação, com o prãzo de trinta (30) días virem, de 1958, na séde soclat, pelas F 16 horas, afim de
ou dêle conhecimento tiverem, ou interesaar possa, deliberarem sôbre a seguinte ordem do díe ;
que estando processando-se ao ARROLA,MENTO 1.) Discussão e aprovação do balanço', demons-
dos benado esp61io deixados por falecimento de l. tração de lucros e perdas, relatório da di-
IZABÉL CHAVES, e tendo sido feita declaração de

.

retorla e parecer do conselho fiscal reterente
herdeiros, na qual consta a -herdeira de nome CE- -ao exerclclo encerrado em ôl de dezembro
OILIA CHAVES ALLES, casada com Waldemar de 1957; .•.
Alles, como ausente, pelo presente edital, chama e 2) Eleição do conselho Jiscal ;
cita a herdeira ausenta supra mencionada e seu es- 3.) Assuntos de Interesse social.
pôso, para no prázo de trinta (30) dias, se fazerem AVISO: Achem-se a disposição dos senhores
representar, ou comparecerem nesta Juízo, para acionistas, na séde social a rua Domingos da Nova,
falarem aos têrmos do dito Arrolamento, sôb as 102, os documentos a que se refere o ert, 99, do
penas da lei. E para que chegue a notícia ao conhe- Decreto-Lei nO. 26-27, de 26 de 'Setembro (te 1940.
cimento de todos, se passou o lJresente edital, que Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 1958.
será afixado às portas do Forum, no lugar' de oos- -

.tume e públioado pelo jornallocal "CORREIO DO Adolfo Antonio Emmendoerler - Diretor Gerente II
POV��:ón� J!!!!!I�e�� �rd���a:-�'. Ja;aguá do

Raimundo Adolfo Emme,�:�r�: ,�, :��.e�o,�, :éc:�: ISul. aos sete días de janeiro do ano de mil nove- i-
_...

centos e oineoenta e oito. Eu. Amadeu Mahfud,., Dr Fernando' A. • Spring.aon 1Escrivão. o subscreví. (a) Ayres Gama, Ferreira de •

Mello Juiz de Direito. A presente cópia confere com

o original, do-que dou fé. '

Jaraguá do Sul, 7 de j-aneiro de 1958.

AMAI)EU MAHFUD - O Escrivão

A diretoria da Escola Jaraguã
c o n v i d a OB senhores pais para a

reunião que será realizada na noite
de 7 de Fevereiro, às 20 horas, para
tratar de asauntos de interesse da
escola.

MATRICULAS:

As � a tr í c u I a s para o ano de

1958, serão nos dias 12, 13 e 14 de
Fevereiro.

-\

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

ClInica Médica - Clrnrgia Geral· - Partos

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

. '1_.11 _ I I_UI_U._III_ldI_IFI_,'I_III_III_I,I_1I

I. r: �tende chamados de dia e a noite .; I
.,.,... _'11 _III _ I •_ II._ It. _ III _ I •_ I'I'_ II. _ I 1_ ,�rJ

Em Gera I, espeelalmente.
-

Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 • 8
12 - 24 • 48 • 80 e 120 baixos

nacionais � estrangeiros

PiallOS - Harmonios
Instrumentos

.
PI Orquestras

Bandes e Jazz-Bands:
� Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones-Saxofenes
Baixos e

: Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EMFIM, TUDO QUE FOR DO RAMO V. S. encontra

para pronta. entrega na Expedição "LYRA" Musical
de Paulo Kobs

SÃO BENTO DO SUL - Caixa po�a_I._39_- Sänta Catarina
'1

de

Associação' Rural de Jaraguá· do
EDITAL DE QONVO,OAQÃO.
Assembléia Geral Ordinária

De acôrdo com o art. 32 dos Estatutos sociais
ficam convidados os Senhores Sõcíos . a se reunir
em Assembléia Geral Ordinária, Ia: convocação, no II====""""""""""""""�""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

dia 9 de Fevereiro de 1958, ás 9 horas, na séde Dr. Francisco Anlonió Píceíeae
social, afim dá deliberarem sôbre a seguinte ordem :MI:�D][CO
do dia:

, Cirurgia Geral de adultos e criança" 0.11--
. 10.) - Discussão e votação do balanço; contas . nica Geral - Partos - Operações -

.

e atos da diretoria 40 exercício de 1957 e do pa- Moléstias de Senhoras e Homens.
recer do Conselho Fiscal; �

'. Especialisla em doenças de crianças
2°.) ..:... Eleição da nova diretoria e QO oonse- Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

lho Fiscal; (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
3°.) -- Assuntos diversos.

.

II
JESÚS DE NAZARÉ das 15 8S 18 hs.

'

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro 1958. COHUPA, - SANlrA CA�AKJ[N.A
1

ALBANO KANZLER - Presidente
EUG'sNIO VITOR SCHMÖCKEL - Secretário

Musica

:.,..",..,...,..�,...,.."..,.,,�,....,...,...,.���..

.�: � ".-..
-

..
-

-- �..

Ir C1f1ii.'Ca
de Olhos - Onvidos - Nariz

e.
Gorgola �i

� DO ••� ••••11. AIIII1 B
�. MODBRNA B. PRIMOROSAMBNTB INSTALADA g
i A melhor aparelhada em SaDIa Catarina B

f� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" !l
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-Nitro]ino all! ''''a·. o mestre do pincel
. flfíl& •

éfim;1l7mOf
. I

para acabamento exteriort

NITROLlNß
• Tinta a óleo. brilhante para paredes, madeira,

.

ferro e todo o fim exterior.
• Bélíssimas e. variadas �ôres. Notável resistência.
• Exija tinta a óleo Nitrolina em tôdas 'as casas

do ramo.

Qualidade garantida p.la maior Indústria química nacional

CIA. NITRO QUíMICA BRASILEIRA

-

Av. Getulio Vargas, 668 - Caixa Postal, 27

Reaistro Civil
-

Revendedores autorizados para .Jaraguá do Sul'

Construtora e ComercialMAGlAR ,Ltda.

Aurea Müller Grubba, Oticial c;

do R e gis t r o Civil do
1('. Distrito da Comarca Ja
raguá do . Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem pata

casar-se:

edital N. 4.337, de 18-.1-58.
João Brico Lopes Moreira

e Elvira Zesulno
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e
resldenre em Joinville, Ji
lho de João Lopes Morei
ra e de. Maria Beatriz
Moreira.

.

Ela,. brasileira, solteira;
doméstica, domiciliada e
residente neste distrito, ã
Estrada Môrro da ßôa
Vista, filba de Lulza Ze
suíno.

Edital N. 4.M8, de 21·1·58.
Mario Camillo Demarchi

e Olga Rengel
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e
resideme neste distrito, na
Barra do Rio Cêrro, filho
de AOlonio Demarchi e
de Luiza Stinghen· De
marchi .

Ela, brasileira, solleira,

I d9'méstica, domiciliada e
resldenle nesle dislrifo, em
Rio Cêrro, filha de Mar
tim Rengel de Appolonia
PeUry.

E p,ara que chegue ao co

nhecimento de) 'todos,�inandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

- dixado dU.1 ante I \ dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
AU!( EA MÜLLER GRUBBA

Ütlóai

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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i(epatin(/ )/. S.
ela penha, que
contem extrato
i(ep6fico con

centrado, .nor»
intill�ll a8

.funções do

Jlgado.

WOLFGANG WEEGE
Diretor Presidente

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

efeito . Dispensa purgante e dieta l
SERVE PARA _ QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a Mia própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
� Compre hoje mesmo uma l.OMBRIOUElBA

.
.JUNCOU para o seu filhinho. '

E um' produto dos Laboratórios Minancora
jOINVILLEAsthma

Duerlen Rheumatiker
Fleisch essea?

I
NOVA

(i)��S8�@!SI@ti(il�iB��§8Il!E)�

I � JC'OTO PIAZERA
. i

DBFRONTE Á PREFEITURA - JARAOUÁ DO' SUL

fotografias em Geral - - fotocopias de Documentos -

.

� film�s__ e. Material Foto - Aparelhos e Acessórios In •

III A pedido. atende. a domicilio e tambem
I � em loctdidades vizinhas
<i88S8@11li11@!S@g�S8I!11!lJ(i)Sliilli!IIi .. <iBi@lliiS8�8B j !OWl<!) ..

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

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

FARMAGIA

I que dispõe de maior sortímen,
to na,·praça e oferece Ileus arti

gos à preços vantajosos
Rua 'Mal. Deodoro 3 • [araguá
����

Dr. Murillo Barr8to �e AZ8V8�O
I· ADVOQADO I

.Escruörto no prédio (Á Cornerclel Lrda)
Rua Mi!rechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

NA FALrA DE
AppeTITE

Magresa'
Cançaço
Pallides
Fraqueze

É iDd�eoaa".a
o (i�O do

IOOOlllO
DE ORH

<

Deutsche Beilage des "Correio do Povo''-
.�

IIIun i'z ipa Ikammer' Vende-se '1Indústria. e Comércio. W. WEEGE S/A.
Uma máquina pequena ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Die Wahl des neuen Vorsitzes- fuer 1958 - Die ueblichen pare beneficiar arroz, em -CONVOC,&4f1ÄO
bom estado. v

Ausfluechte des Praefekten widerlegt'
.

FßciJita.se o pagamento.
. São convocados os Snrs. A'cionistas desta SOw

Sofort nach Uebernahme den Herrn Praefekten ; im ver triff wiederum zu Tage, Tratar com o sr. Vitor ciedade, para a Assembléia Geral Ordinária a reell-
I

dermunizipalen Regierung, Gegenteil, die Kammer da
.

die Kammer in der Zimmermann nesta cidade zerse no dia 26 de Abril de 1958, às 14 horas em
.

war es ueblich vom Herrn zeigte sich nicht nur bereit ersten Sitzung kommenden sua séde social à Barra 'do Rio Cerro, afim de dell-

Praefekten als An t w o r t willig ihm alles zu bewil Monats ihren neuen Vor- berarem sôbre a seguinte ordem do dia:

verschiedene Klagen seiner ligen was er ge�etzmässig sitz für dieses Amtierungs 1. - Aprovação do Balanço e contas do exer-

Amtierung ÚI hoeren, dass von, ihr verlangen muss, jahr wählen muss. Damals cicio de 1957.

/ er nicht arbeiten kann weil sondern zeigte sich dem gab es unter der Mehrheit 2. - Eleição .do novo Conselho Fiscal,

die Mehrheit der Opposl- Herrn Preeíekren in einer' Jemand der seine Kollegen
3. - Assuntos de Interesse da Sociedade.

tion in der Kammer gegen derartigen weise "entge- aufs unkorrekreste hinter- NOTA: Achem-se à disposição dos ônrs, Acio-

ihn ist. Diese Ausflucht genkommend" das wir, ging. In diesem lehr fragt rlistas oe _documentos a que se . refere o artigo 99,
wurde derart banal, dass von der Zeitung, Grund man sich ob sich dasselbe do Dec.-Lei Nv, 2.627 de 26 de Setembro de 1940 .

.
\

man nicht mehr die Schuld hatten gegen diese Bereit- Trauerspiel wiederholen Barre do Rio Cerro (Jaraguá do Sul) 20 de

der verschiedenen Miss willigkeit der Kammer wird, was die Bevoelke lenelro de 1958.

etaende in der Handlungs Stellung zu nehmen. Erin rung ja zur Zeit erfahren
weise des Herrn Präfekten, nerr sei nur an die zwei wird.

.

sondern bei den Herren munizipalen Aemter eines Iedenfalls darf der Herr
Kammerreete suchte. Fiskals und eines Gehilfen, Präfekt beruhigt sein. dass
Jedoch weiss heute jeder mit fetten Geheeliefn, die er von der mehrstimmtgern

Buerger des Munlzlps dass von der Kammer, auf An- Opposition in der Kammer,
unsere Munizipalkammer trag des Herrn Praefekten wie im vergangenern lehre,
niemals gegen den Exe- geQehmigt wurden. it derselben Bereitwillig
kurív systematische Oppo- Vor einem Jahr, bei der kelr behandelt wird wie es

sition getrieben her, obwohl Wahl des leenrllch néuen zum allgemeinen Wohl
sie Recht und Zweck hat, Vorsitzes der Kammer, angebracht ist, auf dass
die Handlungen des Herrn schrie man Zetrer und er beim Abschluss seiner
Praefekten pflichtgemaess Mordio dass der durch die Amtierung keinen Grund
zu kontrolieren und zu Mehrheit· aufgestellte' Ken- hat irgendwelche Schuld
bestimmen. Niemals fuehrre dldet radikale Opposition in die Schuhe der Herren
die Kammer' solche sysre- gegen den Exekutlvmachen Kammerraete zu schieben.
mattsehe Opposition gegen wuerde. Dasselbe Manoe

gleichen besieht. Wichlig Wir werden darauf eut Cure seus males e poupe seu

ist eine im ganzen maes- merksam gemacht dass bom dinheiro comprando' na

aige Kost und das Fort die Tabletten
lassen aller Reizmittel. "E i "

Noch vor gar nicht langer U in.
Zeit glaubte man, dess Nicht zu vernachläsalgen der C. F. BOBHRINGER
Fleischgenuss eine der ist auch die arzneiliche & SÖHNE. Mennhetn-des
heuptseechllchsren Ursa- Behandlung. Das klinisch. bekannte und eltbeweehr
chen von Rheuma und erprobre und empfohlene te Asthma-Mittel wieder
Gicht darstelle. Heute wis- Togai hat sich nicht nur, überall erhaeltlich sind.
sen wir, dass dies doch bei allen rheumatischen
nur sehr bedin-gt rlchtig' Beschwerden, G I i e d e r-, -------!"""!"---�''''''!'''�- ......----

ist. Zu reichlicher Fleisch-· Gelenk- und Muskelsch- lí::::::::::::::::::;;;;:;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::�
,

,_ :b��s��S:lfii��:r��;N�:!�� �:��� s����:�a���� �:i H
"

��
ii

von F�eisch und anderen Hexenschuss, Neuralgien, ii \lr�nspdrtes -Pé eo Cg,' � ß Il
';, eiweisshaltigen Nahrungs- Ischias, Grippe und Erlfälf- ii

1

U
,

j; r s DluflnenSe U�·. li
rnltreln fuehrt nur in Aus ungskrankheiten. Togal-!: 'il ..-----------

nahmefaellen zur Heilung. Tableuen wirken schmerz II ., TAC
.

I!

Der, Mehrzahl d�r Rheu- �.�i1�end .und stellen Arbeire- ii Agente local: SÉRGIO THOMSEN II
meriker schadet em mees- Iählgkeír und Wohlbefinden 1.1. - Escritório Técnico-Contábil. "Thomsen" _ II'!
slger Fleischgenuss nicht, bald wieder her. Togai
wenn nur die Heupmah verdient auch Ihr Vertrauen! ii Rua Mal. Deodoro da Ponseca li

rung aus reichlich Gemüse, In allen Apotheken und li
(enfrente à Prefeitura Municipal) I.·:.�

Obst, Salaten und der- O r o g e r i e n erheehlích. ii' ..

I� Aceita encomendas e cargas pare qualquer 11
li localidade do país, com fréte pago e a pagar li

II e reembolso. li
ii Vende passagens 'aéreas da TAC e. Cruzeiro

I!I:'I:: do Sul, à vlsta e crediário, pera qualquerii I l'd d d u

"
ocal a e' o pa�. n

ii ATENDE à venda de pessegens aéreas ao ::

II exterior, pela ôcandlnevlan - Ibérla - Swissair. II
ii i!
ii Informações Departamento de Turismo TAC ii
II �:

�::::::::::u:::::::::::::."::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:;;;-=:::::::::::::::::::..-:::::JJ

4e ROBERTO M. HORST

II
II

li
II

Leopoldo Seidel, .11
corupa�

t Todesdanksagung

. �

IM U O A S
I . I

Frutiferas e

Ornamentais

Tlefbetruebt teilt hiermit die f'emtlíe
Herbst allen Freunden und Bekannten mit, dass
es Gott dem Allmaechtigen gefallen hat em
17. ds, Mts. ihre liebe Mutter, Schwiegermutter
und Grossmuller.

ANNA MOSES DAROS
im Alter von 79 Jahren zu sich zu I ufen,

. Gleichz�itig danken die trauernde-n Hinterblie
benen fuer alle erwiesenen Beileidsbezeugungen,
fuer allen' Beistand waehrend des Verscheidens
der unvergesslichen Verstorbenen, fuer die
Zusendung von. Telegrammen und Blumen,
Dank auch allen die der Toten zur ..,...fetzten
Ruhestaelfe begleitet haben, sowie. Herrn Wal
demar Grubba für seine unschätzbaren Dienste.

Im besonderen, Dank Herrn Pastor aus

Guaramirim fuer seine trostreichen Worte im
Hause und am Grabe.

- Jaraguá do Sul, 20 januar 19M.

Laranjeiras, Pe·
cegueíros, Ka
kisetros, Maci
eiras, Iabonce
beiras, . etc. Ro
seiras, Dahllas, .

Camélias, Co-
.

niferes, Palmei
ras; etc., etc.

!Jeçam Catálo
go Ilustrado

Iy::: ::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::."::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::= '.:::::::::::::::::::�

ii lO)lo IEIHCE I-ÀlITfIWANN ii
ii r

H ME�I�O CIRUBGI.l.O Iii
1 �

Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- It

sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II
IIi

CIRURGIA ..;_ SENHORAS -,_ PARTOS - CRIANÇAS E II

CLINICA GERAL 11'
...------....-·-----...

Longa pratiea em Hospitals Europeus II ' �-'<t"W'o(i)��
Consultório e rel'idência: II Dp. Rej.DOldo Mupa ..a 1

Tel. 244 - RU����u':_���� P",ôa, 405 �:. II ADVOGADO II . �
Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li I � • • .)l

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas irL}
EscritÓrIo ao lado da Prefeitura

_);}.

Atende chamados iambem'à Noite II '

JARAGUÁ DO SUL
.

ti... "1

11;;;;;;;;;;;;;;;;;==================11 �:::==:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::.j; ���<i�

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

I (antiga residênCIa de Emanuel Ehlers)
Clinic,a geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- PartoF Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - Bisturi-elétrico . Eledro-cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e azuis.

Im Namen der Hinterbliebenen

: ERICH HARBS
"

Apotheke "Scbulz"
..J&RAGUA. D� SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN'

.

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

am _Qesten zu den, geringsten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\C o R R E 1,'0 O O P"O 'V O Dormindo rolou
.

. sôbre o filho, ,ma-
A-N-O-xx-x-v-n-I---.-JA-R-A-O-U-Á-O-O-S-U-L----O

...

O-M-IN-O-O-,-26-'-O-B-JA-N-B-1R-O-D-B--19-õ-S---,
.....

S-A-NT-A-C··A-T
...

A-RI-N-A----N-.-.-.9-7-2 tando-o _ no Ie ito '

RIO - Maria Ribeiro másio,' compareceu 80

Considerações sôbre um, romance L O C·A·I 5 de Souza, de 16 anos de 21 Distrito Policial e aflita,
i d a d e, v i e r a c o m e chorando a todo mo-

'-'Sem dúvida, o Aniversários:' Transcorre 08 pais do interior do mento narrou ao oomís-
homem tem a sua fami.. hoje a data natalícia do Estado do Rio, indo todos sário Bessa o que ocor

lia, tem a sociedade, sr. Osny MÜller, escrivão morar em Caxias. rera na madrugada de
vive em determinado da Delegacia de Polícia Depois de algum tempo ontem em sua casa.

ambiente .•. Certo. Tam- desta cidade e do sr. Heinz ali, veío a conhecer Arnô \
.

bém aspira ares relígío- Zahler, - residente nesta dos Santos, elemento de
'- No dia 4 de novem-

sos. Certo também. Mas cidade. maus antecedentes e por
bro ultimo (dois meses)

a diferença entre o ho- ..",
_ . quem apaixonara, aea- nasceu o seu fHho, que

mem anterior, de ôntem, Am�nha a srta. Elvlra bando por ser por ele recebeu o nome de José

e o homem atual, de Rau, Illha do �r. Waldemar seduzida. Carlos e que foi registra-
hoje, é esta: O primeiro Rau, comerctanre em Es- Não demorou muito a

do pelo. operário, d�ndo-
estava entrelaçado com

treda Nova. união entre Arno e Maria. lh�, ?SSIm, a paternídade
o "seu' mundo, como uma Dia 28 o menino Celso, Justamente quando sen- legal.

.

folha no galho da árvore. filho do sr. Alfredo Vasel. tia os primeiros sintomas Ouíestíno porem pre-
Já o homem de hoje se de gravidez,. o amante parou lhe r{ovo golpe na

vê colocado num tabu- Dia 29 a· sr�. Auróra aband?nou a Jovem com- vida, e na madrugada de
leiro de xadrez, ameá- Ana Barrel, esposa do sr. panheíra. Certo tempo ontem o garotinho acor

çado: por todos os lados. Àlvin Bartei, induslrial viveu Maria de Souza dou pondo se a chorar.
O mundo que se criou nesta cidade e o sr. José passando privações de

já não o .protege, ao Nilo da Cunha. toda a natureza, até que Era o sinal de que que-
contrário. Mas esta amea- conheceu o operario Ní- ria alimento, como aliás,

Dia 31 a srre, Iria Salier, d G P 1 fazia todas as noites. A
ça permanente é sublí- residente na Barra do Rio

co emos omes ascoai,
mada pela permanente Cêrro.

,indo os dois morar num mãe levantou-se e deu lhe

, solidariedade. Não há barraco da rua Barra o seio. Mas o sono era
------...

---.......-....-Ioutro caminho"...
_ Dia 10. faz anos a sra. Mansa, na favela de Vi- forte e ela dormiu até

� � . Alice Pedri Rocha, espôsa gário Geral.
- âe manhã, quando perca-

�
.

Clube Atlético Baependí � Estas são 'palavras que do. sr. José ,Rocha, bar- MATOU O FILHINHO
beu alucinada, o que

I f nos obrigam a pensar
beíro nesta cidade; o sr. I M

.

R'b' d S
ocorrera: ela propria

G lt d C I
' Alberto Murara, residente ana I erro e ouza, tinha, durante o sono,

ri o e arnava que nos transportam ao em Nereu Ramos e a srta. acompanhada do seu a- rolado sobre o filhinho,
� âmago das questões Ií- Erica Erdmann, filha do esmagando-lhe a cabeça.

A Diretoria do Clube Atlético Bae- � I
,. E

.

E d

l/ pendi, tem a grata satisfação em convidar osõtíeas, que são ana- 'sr, rvm r ma�n.
seus dignissimos associados e suas exmas.

.� Iísadas e díssecedas pelo A Iodos os aniversa-I
I

Iamillas, para o grandioso � escritor, o qual seguida- riantes os cumprimentos

:B A I L]E § O C IA L
� mente nos - transporta do "Correio do Povo". !
� hàbílmente : ao mundo

I
'

� à _
ter lugar no próximo dia 8 de fevereiro, � metafisico de nossas

_ Casamento: Realizou-se

� com inicio às 21 ho-ras, abrilhantado .por � próprias idéias. 'ontem nesta cidade o ca

I
excelente orquestra da cidade -de Joinvile, � ',. .

sarnento de Gustavo Bod- \
noitada essa que se constituirá nó GRITO �. Em. ult�ma análíse : A denberg com a srta. Pau
DE CARNAVAL do C. A. Baependi.

I
imagmaçao fecunda, o ltneKrüger.

.

A '�eserv-a de me�as terá inicio à par- estilo correto, a varie,
tír do día 3 de fevere.l�o, na Empresul com dade dos temas, a exu- ----,------� o snr, Alfredo Krause. � b' â .

d t� ,
_ � er nora os e:Q1as, a

______.........-..... ...........:...__�, exuberância da lingua
mjiEli!!!li!ii5E!i!iii5!!!i�I=!I-!t==fI! IIm. :ii!i!!!liE!!!ll!EE!I!ii!i!!!1I gem, a experiência inte-

id,. I'n lectual do �utor, trans-
IIIF'-' r.rll"!Js (Sezões,- M,alárias, .U f,ormam esta obra de

I �U' � �lßpaludlsmo . III Augusto Sylvio - "O

I_Maleitas,
Tremedeira

I E h' M' I"
'"

_ ngen eIrO Isae -

,- ?URAM-�E RAPIDA�ENT� C�M -

_ num desses raros livros

'Capsulas Antlsesonl'cas m queridos, que relemos

I M inancora" I �itas 've�es e
_ co�

...

iii
Imenso carmho, à pro

1_ Em Todas as Boas Farmácias
lU cura dos personagens

I É um produto dos Laboratórios

MINANCORAI
que aprendemos a que-

II 1'er bem, e que chega-
m -=- Joinville - Sta. Catarina - mos a evocar cóntinua-
iiil!\!!lli!!!�lii!!i!iiiiEiiiilli=Ii===::=iii!!Eiiiii_i=a:I!-Ii!i!!!llI:;; mente num misto de

nostaJgia, de _ ânimo e

saudade.

(Continu.�io J. 1a. página) sociológicas que �eus
.

d 1 personagens expoem,�8ntes a terra, do SQ o tornam-se um, poucoíneulto, das estradas nossas também:
poeírentas, dos vales, da ,,_ Tu me encheste
serra, da natureza toda, a existência vazia, com
os atos hu�anos, seus mundos novos, Mlsael"...
dramas,. heroísmo e be- "Ele continua a sorrir.
leza, alícerçaudo o po�· Aearícía-Ihe meigamente
ma em prosa que realí

a mão :

Z�n;t. os, �onstrutore� d� -,,-4-l() teu pensamento
clyl�Izaçao, n.a .'dl!i�II é de todos, teu é só o
atívídade de dístríbuír o teu sentimento. Se que.
progresso. res que o ideal seja teu,
A erudição de Augusto sinta o Deus que tu

Sylvio, sem fastio, con- pensas. Não existe outro
segue maravilhar - nos ideal do que a própria
desde o primeiro instau- pessoa humana" ...
te, conduzíndo-nos por E observemos a pro,
todas veredas da arte,

I
fundidade que suas idéias

com tal segurança, que atíngem também no se

as idéias teológicas e guinte periodo:

Ginásio São Luiz
,

AVISO

I..
) �_.
a

, A Direção do Ginásio
São Luiz comunica aos
Srs, Pais e alunes o se

guínte :

9let}ina de .!l1ndrade

Despedida

ALIVIA AS
,

CÓLICAS

y\ \
UTERINAS

� Combate as

.� '" 'rregulanda_-
.....__ LJ--�-'- es das fun-

ções periódi
cas das senhoras.
É calmante' e re·

guiador dessas funções.

10.) Os exames de 2a•

-época (admissão ao Glnä
sío, ta, 2a. 3a. e 4a• séries
ginasiais) 'serão realiza
dos, nos dias 10, 11 e 12,
de fevereiro próxImo vin
douro .

Na impossibilidade de
despedir-me pessoalmente
dos inúmeros amigos que
aqui deixo, . faço-o por
meio dêste jornal. Apro,
veito também o ensejo
para mais uma vez agra
decer às autoridades ecle
siáslicas, civis e ao povo
em geral o apoio dispen
sado à minha pessoa.

.Irmão Evaristo Pio

20.) As inscrições para
os respetivos exames' de
verão ser feitas antes do
dia 10 de fevereiro.

Avó, Mãe, Filha I

.

Todas devem usar
.

a FlUIO-SEDATINA !

3°.) As matrículas para
os diversos cursos Pr.imá
rio e' Ginasial estarão
abertas a partir de 1°. de
fevereiro.

A DIREÇÃO
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li .a ••�. e I. UIe_ 111-- II
!l ' li

fi - JARAGUÁ DO SUL -', II
q fi
h U

. ii Medicamentos e Perfumarias II

ii 'Simbolo de Honestidade li
ii ConfianAa e Presteza ii
I' 'I II

ii A que melhor lhe atende ,il
II .

e pelos menores preços ,ii
li_

•••_••• • ..... ••• .... ,.._ ...jj� _ _ . .. .__ ' ._n. .. _ ......

Gur i ti b a, janeiro de
1958.
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II Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II
II

.

:M:A�H.][Z:: JO][NVI][,1L]E ii
ii ii
iii Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: ii

-.

I Uma linha completa de motores naCionais e estrangeiros .àe· alta e baixa li

ii
_ rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE M�DI- ii

II ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS li
!I PARA'O LAR .. Sortimento compléto e variado' de LUSTRES, CASTIGAIS LO- II
fi OS, de ARANDEL,AS, MATERIAL ELETRICO em ,geral para instal�ções de i!
ii luz e força de qua'lquer capacidade. Contadores OE á prazo. II
!I A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de il
II instalação de luz e força. � ii
�

_ II

�" ••• ••• • __ __• .. iJ
• •. _. __ • ---. _ •••��--••••--••:;t'

N. da R. _,. Esse ro

mance já se encontra à
venda também na Livra
ria da "Gráfica Avenida",
local.
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/P=============a,.
PARA FERIDAS, 1
E C Z -E, MAS,
INFLAMACOES,
c_ O C E I R AS,

.

F R I �E I R AS;
ESPINHAS, ETC.

Q:=============���

Lavando COrTl Sabão (Marca Registrada)

.Virgem Especialidade
economisa-ae tempo e dinheiro' •
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


