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JULGO logo compreender quem são. Do
lado de lá da janela, o céu de dezembro parece
renovado' pela luz cadente. A noite desce sôbre
tapetes de púrpura. Contra o céu as duas figuras
adquirem uma auréola dourada. Aproximam-se de
minha janela. Olham me.

Os sinos dê Natal hão calado há pouco no

ar, e a minha sala está cheia de viva poesia. O
coração, o amarg.o coração dos días comuns,
rende se_a uma doçura estranha, secreta. E assim,
é com neturelídede que penso que aquêles dois
tenham vindo do reino das lendas para renovar
um milenário milagre de amor. Tudo é natural
ag-ora: as leis dos dias comuns' estão suspensas
para mim. Os dois batem levemente à porta:

- São êles! São êles I - continua li sus

surrar, agitado, meu coração, enquanto abro a

•
porta. Sim, talvez sejam êles. Procuro olhá los
bem: são jovens os dois. O. homem é alto e

moreno, com a barba longa de uma semana, seus
olhos são suaves e têm um ar embaraçado. A
mulher, pálida, com os olhos sempre baixos na
sombra do pano cinzento que lhe cobre a cabeça.

A PRESENÇA DE JESÚS tornarão a partir dentro de poucos instantes que
procurarão na noite o fundo de uma gruta, e ali
nascerá o Menino, pera a salveção do mundo.
Sinto que não' os posso reter, que não devo, pois
,o milagre deve realizar se pera aprofundar Q.
'exemplo dado pela Divindade à Humanidade.
Também eu - sinto-o como nunca - faço parte
desta Humanidade.

Então uma alegria sern nome me invade o

coração. Sinto me transfigurado. A lenda deu-ma
força de descobrir a realidade; a fé me fêz en

contrar com Deus. Sinto ii necessidade de dar
graçds aos dois silenciosos peregrinos do céu.
A princípio minha voz sai, com esforço, mas
depois, pouco a pouco, as palavras sobem-me
aos lábios, escorrem dêles.

- Eu sel quem sois, Eu o sei. O coração
me treme ao falar-vos' assim, só com a minha
pobre voz. Eu vos amo. O presente mais belo

- deste Nátal é esre lnstente da vossa presença em

minha casa. Eu o sei, eu o sei: estais fora do
tempo, mas sempre vivos, na Historia dos
Homens. Vinde todos os anos visitá-los para

(Continua em outro local)

E quando passa por mim pera ír sentar se a um

canto, ao lado do homem, seus olhos se abrem
completamente, .por um momento, e se fixam
sôbre os meus livros, as f1ôres no vaso ... Sinto
me constrangido e satisfeito ao mesmo tempo.

A minha convicção se aprofunde cada vez

mais: - São êles I São 'êlee ! - insiste meu

coração. Eles que vêm de Nazareth e vão para
Belém. O tempo e o lugar estão mudados, mas

esta noite a viagem dêles é sempre aquela. Pa
raram na minha -cese como tantas vêzes ne

história.
ôlnro que o coroção dêles está sondando o

meu. Seus olhos me vêem como a um dos el
bergadores de Belém. Alguém deve nascer, e

.êles me perguntam' se-� um lugar em minha.
casa.

.

Mas eu sei que isto é um símbolo. Sei que
tornarão a partir dentro de poucos instantes, que
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quentar, com proveito,.

O N T· A -L
as escolas de ensino

- comum (anômalos do
físico e da Intelígência]
ou cujas condições não
aconselhem o seu con-
vívío com os alunos des
tas escolas (anômalos de
caráter. O ensino' emen
dativo visa adaptações
ao meio social tendo por
()qjetivo habilltar o�lu
no à prática de UDl. trs
balho, .ou profissão com
que possa I>lover

.
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pró p r i a subsistência;
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Aproxima-se o dia de uheírínho será um ma" Negra, pois ha 4 as compras para aubsís- balas. uma garrafa de

Natal, e em todos os Ia- gestoso e 1 r o n d.o s o (quatro) mêses que não têneta c1EY�lJa-f�lia, lU} Capj.}é, um.eame de pi
res do mundo; as ale- «Weihnaclitsbaum» e 80b recebem seus minguados grande comércio e in- nheiro, pSI',. engodo da

griás dQ_s' preparativos, sua copada, uma imensi vencimentos (setembro a dústría, e móra em casa garotada, e OB presentes ...
a certeza da Noite Feliz, dão de presentes, aos dezembro), e agöra, pa-ral alugada. Os vencimentos óra os presentes!!! Um
feliz no recesso do lar seus familiares· e a tirar 8S últimas esperan- não dão para os gastos avental para a velha
a familia reunida, a es- seus filhos. Sôbre a mêsa ças dos funcionários, normais, mas com a mãe, um corte de Chitão Essas classes especíats
perança de días melao. - do hall, montes" dê tele- operários e inativos, engorda de um porqul- para a esposa, para sí destínar se ão a débeis,

, res, a confiança no co- gramas --e
-

cartões de VETOU a lei da Câmara nho no terreiro e com a um par de meias, e para cegos, surôo-mudos, am-'
ração, nas palavras e na «Boas Festas». Ele tem Municipal, que determí- venda de umas galinhas, 08 filhos umas roupínhas putados,

.
amblíopss,

.

se

capacidade .dos homens. tudo para ter um Feliz nava ,3 concessão de Vl}f levando a vída. e alguns brinquedos que mi surdos, portadores de
Um Feliz Natal é o que Natal. E, o terá I A man Abono de Natal (um oro Tem nome honrado, é sobraram no Natal pas- defeitos de prolação e

todos esperam.
'

são da tradíéíonal família denado) a todos. desconhecido e escorra- sado .,e que foram caprí- tracomatos.os,· ficando o

Mas em Jaraguã, aqui estará toda iluminada, O Zé Barnabé, funcio- çado longe das eleições. cbosamente consertados Poder Executivo autori-
em nossa terra, as pers-

1
cheia de gente, e a ale- nário Municipal, nasceu Tem mã.e, irmãos, sobrí- e renovados para este zado � expedir a res

pectivas são as máis gría imperará. Será um de pais póbres e operá- nhos, espcsa e filhos. Natal. Por sôbre a mesa pectiva regulamentação
negras possíveís, para l' eliz Natal. rios, desde, criança co- Terá um miserável Natal as contas do

Armazem'l
da mencionada lei

.os funcionários Muniei.' Mas isto tudo é com o nbeceu as' argruras da o nosso Barnabé. do alfaiate; daluz, a no-
,

•

pais,. operárius. e inati· Prefeito Municipal' de !Vida de póbre, seus pais O jantar de Natal, com tmcação do despf'jo por -----"""-----------

vos com o ,Natal que se Jaraguá do Sul. ..

1
apenaslegar,am-Ihe suor, rótulo de ceia, terä para falta de pagamento, tl o

.

apr�xima. .

. Como diziamos no ini lágrimas e trabalho. E é torná·lo diferente um Jornal com a no/ticia do Normas para a
Mas, para' o Prefeito cio désta crônica, as funcionário Municipal, magro caldo de Cascudo, VétQ ao Abono de Natal

,

.'

Municipal, são as me- perspectivas para os ganhando. misero venci· 3· õo 4 bananas, 100 g:-a- As Q.ove horas �a noit.e, regularização
Ihores, pe�pectivas de Funcionários Municipais mento d9 Cr$ 3.500,00 e mas de nóses e casta- todo mundo val dormir,
um Natal feliz e cheio é a mais Regra passiveI. quando tanto ganha. Faz I nhas, cinco cruzeiros de nãi) se t.em visitas, e, o do forae.ci.m.ento de
de alegrias! coitado do Barnabé, con· ...

O Prefeito de Jaraguá,
-A 'Ca'"mara de Vereadores de, J"aragua',

fis: ao travesseiro amigo gasoliaa e óleo aos
é nascido em berço de O as suas mágoas e chora
o.lIrO, filho de afortunada

.
-<.. .'amargamente Rois sabe veículos do Estado,

família nunca conlre'ceu Pres,·dente Juscel.·no Kub.·tschek e Br-as.·l.·a ;qúe' não receberá seus

a talta' de recursos, quer ' . vencimentos antes de 31
na sua feliz e despreo- ,de Janeiro, que o Abono

cupada infância, quer Na última �e�são da Barreto de Azevedo, ser dentro da 'balança co" de Natal não veio, que
como solteirão, quer co-- Câmara MUDlclpal, o contrB; a proposição, pois mercial. A preocupação IS&US

filhos e sua esposa
mo chefe de familia. Te- Vereador José Pasqua- éla visava enaltecer a na construção de Brasi· mereciam melhor sorte

ve, e feliz dele, os pais, Uni, na hora do expe- construção de Brasilia, lia é de exibicionismo e um pouco mais de ale

para mourejarem no diente, pediu a palavra I
e não a mudança da Ca- fantástico. Não interessa grias neste Natal, e que,

arduo trabalho, e lega!· e requereu, f2_sse envia pi�al d!l República �al'a COMO e cQm que SA- sempre foi um bom fun
lhe uma situação econo do um telegrama de o IoterIOr do pa-is. DIsse CRIFICIOS?o povo d�ye cionário devendo pois,
mica sólida, um grande aplauso e solida!iedade não podar co�cordar ser co�strtl.tla Brasl11a, merecer por parte de
comércio e uma produ- ao Presidente KubItschek, com este enalteCImento. mas sim que ela .seja �eu chefe, o Prefeito
tiva indústria, além d9S pela construc�o de �ra- já que � situação atual construida, t'l que 08 Muniuipal - um poüco
latifundios de

_

'grande silia, como vêm fazendo do BraSIl, no que se re-. extrangeiros que venhlIm mais d.e consideração
valor. a maioria das Câmaras fere ao valor aquisitivo ao BrasiJ.,,,e, que vJl$ita- recobhecimento� bumaJii�
Tem o' dinheiro fácil Mu[}ieip8Ís d§' todo o do cruzeiro ao par da! rß� Brasillo, ao voltarem dade, miséricórdia' ou

dos lucr08 do Comércio Brasil. moedas extrangeir1is, o park, suas terras, façam caridade, pagàndo ·Jhe ao

e da Indústria, tem o
.

o alto custo de vi<Í3, e �8' 'maiores"
.

elQgiôs ao menos um mês de ven-

nome 'honrado; conheoi- Posta a proposi{,lã() em o desaparecimento do seu idea'liza40r, pelo ciQlentos antes da'8 Fes-
do e bàjulado. Tem mãe, discussão, nen�u� dos ,mercado �lé� dos gên�- a�rojo da óbr� e a mag·. tas, pois só assim teriam

. irmãos, sobrinhos, espo· vereadores solICitou a ros de primeIra necessl- Oltude do proJéto. os de sua familia, um

Ea e filhos. T-el á um palavra. Posta em vota- dade, dA ferro para Natal mais coodinzen$e
Feliz Natal o nosso Pre- ção foi a �e8�a aproo const.I'Uções � para a in- Disse ainda o Verea- com a dignidade huma.
feito. A sua Ceia de vada por maiorIa. Vot�ra dústrla, do c��ento e de dor Barreto de Azevedo, na, e com a categoria de

'Natal, com perú8 e per· contra o vereador MUflllo outros materIalS de c0!ls. não ser oontl'ß a cons Funcionário Municipal.
nis. será regada a um Bar.reto ode Azevedo, que troção, � fruto exclusl\�o trução de Bra8ilia, em Mas, apezar de tudo,
bom vinho extt'angeiro, tão lógo e�c.errada a da ��sla de constru�r 20 ou 50 anos, mas sim por certo o pobre Bar
as frutas, chl)colate� e votação pedIU a palavra BrasIlla em 5 anos, ansla contra o absurdo de se nabé, de ;coração dese-

,

conservas virão nas vá para declaração de voto. ésta que vem afogando fazer parar' o Brasil jará ao seu Prefeito um

fias . Cestas e Super Em desassombradas pa- o Brasil e o desmorali· para se construir Bra- Bom e Feliz Natal � um
Cestas, o tradicional pi- lavras, disse o vereador zando perante -o mundo, silia. (Conllnua em out:o loca0

Do ,Prefeito e
I
o do Funcionário M"uni.cipal

O Governador Heriber
to Hülse a'ç'aba de baixar
normas regularizadoras,"
através das quais todos
os veículos das Repartições
públicas est.aduais se su

prirão de gasolina e óleo,
mediante apresentação de
�equisição e atendendo ao

�e.rv,iço, exclusivatntD.e.
É esta outra norma que
víza a' bôa .. organização
dos serviços públicos, vis-
to que a primeira linha
por finalidade por côbro
ao uso de veículos públi
cos para fins particulares.
As m�didas tiveram pro
fundo acerIo e deveriam
ser imitadas por determi
nadas Prefeituras que uti
lizando indiscriminada
mente de bens públicos,
oneram o erário público,
desvirtuam ii verdadeira

-

finalidade da entidade
politico - administrativa e

comprometem a adminis
tração de ul11a colerividade.
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CORREIO DO POVO

Aspirantas da 1958 - IVO SCHlUCKET"

CORRflO -UO pouo
"

S�O-CIA·IS A Academía M i I i t a r gressar na carreira mí
das Agulhas Negras, Re- litar. Os nossos cumpri
zende, Est. do Rio, rea- mento ao Aspirante a
lizou é. 19 do corrente, o.ficial Ivo Schíochet e

fAZEM ANOS HOJE': DIÄ 1°.: às 10 horas a solenidade seus dignos pais Basilio
,- A sra. Wally Wolf dé entrega 'de espadas e 'Adelía Schiochet.

- O sr. Alfredo Vasel, Fiedler, espôsa do sr. aos Aspirantes a Oficial No convite recebido,residente em Rio Molha. Ronaldo Fiedler, índuetrlal de 1958 - Turma Mon- lemos o seguinte: ReceDIA 13: -- Renato Henn, filho estabelecido em Estrada tese - das armas Infan- bendo a nomeação de- O sr, 'Bertoldo M. de Felix Henn, casado Schroeder. taria Cavalaria, Artilha- aspírants a oficial doSoe: orJfi!ar����ida Uda. Doering, comerciante em com Tecla Müller, realden- - O sr. João Maria ria, Engenharia e lnten Exército, assumo o com-Estrad� Irapocú. tes em Matelândla. dos Santos. ) dência. Jaraguä .do Sul promlsso de cumprir ri-
,

DIA 14:, _, AMANHÃ: ,- O sr, S i I v e s.t r e que sempre se faz pre- gorosamente as ordens
...... O garôto Lauro Mül-

_ •. ,

"

ôtolnekt, resldente '

na sente aos graudes acon- ,das autoridades a queler, filho do sr. Miguel - O sr. loão Jose ßer- Barra do Rio Cerro. 'te'êimentos, por seus rr estiver subordinadO,,-deMüller, res. em Vila Nova, toll, figur� de desteqae' .::... O menor Irineu, filho lhos, desta vez o fêz respeitar os meus supe,
- Ricardo ôchtocher, em ,RetorcIda, ocupando" do sr. Batista Aráldi.' pelo jovem o bríoso- Ivo ríoree heriârquicos, de

em Nereu Ramos. atualmente uma das ca-
'_ Osmar Gascho filho Schíochet que na arma tratar com afeição os

- Orro Nagel, restden dei ras da C-âmara de V�7' do sr. João Gasch�, em da' Engenharia vem de camaradas e com bon-te em Retorcida., readores pela. l!I?N, Garibaldi. atingir o .oftcíal ato no dade os subordinados; e- O sr, Fld.elts. �arlos DIA 2:
,

.

glorioso Exército Nacío- de me.dedicar inteiramenteDIA 15: Hru.sch.ka, fUnCI�lJarlO �as _ A sra. Adêlia Lez l-nal. E' para "Correio do ao servíco da pátria cu-
- A garôre R e n a t e I d f R u <tas lera 'Y

Bleich, filha do sr. Rudol- ,ß' �s fla&, e trn
.

-

zaris, digna espôsa do sr. Povo" e para os jara- ja honra, íntvgrídade egua S/A ..
',' ,

,.

'

�

.l Vttõrto Lezzarts, industíel (Fuaenses motivo de 'J·ú- instituições defendereifo Bleich, resldenre nesta O cra tínho Ivom '"
�

cidade. A -,'d' r,lhe> r� . B, f _

estabelecido �E.sta. _pr?ç.a bilo �sse ° de ,v,er m�is I co.rn o. sacrifício da pró.t,a I, I. o 0. sr. a IS • e vereador eleito a prOXI-' um fIlho' desta terra m-jpna VIda.DIA 16: ta Areldt, -resldenre em
ma legislatura.

,

'

-- Ruperto, fnho do _sr. Estrada N�va. " Orsr, Arno MUller. in-Carlos Meyer.
.

- NatWlDo AIPerstaedt,! dustrial estebelectdo à rua O li1 t1l\IID11- t1l\ TI dJlilllli1lfh�_
' li1p 1crn�Q--,Jeanete W. Bräuer, Iílho do sr. �ustavo AI- Preso Epíréclo Pessôa. llli�u 1J.I.UIllcm �I.UIUl �� 1:.J)�filha

-

do, sr. Erich Th. perstae�l, . residente em lIdemar, filha do sr. Dia 17 do' corrente gia, onde este ano vêBräuer, res, em. Caçador. lrepcuztnho. ; Waldemar da Costa, resi realizou se em Floríanó. coroado de pleno êxito- Natália Zapella Petry, -

.

A ,sra. ,Alm,erlOda dente em São Francisco polis, a solenidade de os esforço'l deAenvolvi-'espôsa do sr. Nivaldo �oreJra da C_osta, .öa. �o- do Sul formatura dos cirurgiões- dos. Ao feliz ensejo,Petry, em ILha da Figueifa. cledade de Sao FranCISco
- Eleni Clara,' filha do dentistas de 1958; da "Correio do Povo", apre-DIA 17�' do Sul..

sr. GermanG dos Santos_ Faculdade de Odontolo 'senta ao Dr. Orlando- Théa 'S�hmidt, é'Spô .DIA' 25.: - RelJilda, filha do sr. gia' de Santa Catarina. Bernardino da Silva, no.sa do sr. AugusloSchmidt, ,',_ Ao Vva. Rosä La.(ftn, Herbert Buerger.
'

Dentre os 43 formandos, vel 'odontólogo jaraguaalto funcionário das Indús- residente em Retorcida. -:. sra. Calharina encontra-se C) sr. Orlan- ense os seus sincerostri�sReunidas laraguêÍ S/A. -:' )'vone, .filha do sr. 9�scho, espôsa d� sr., do Bernardino da Silva,' cumprtrn,entos e agradee elemento de' destaque Batrsta Araldl. . Joao Gascho, reSIdente filho do 'sr. Bernardino ce a gentileza do convite.na socieda'dejaraguaense. - Luizinho Nicolini� em Garibaldi. ''- •. H. da Silva, do comércio A turma Prof Dr. Newton'

-- WalJleide Walzko. filh.o :do sr. Julio Nic?lini, "

I r desta praç�. E' o sr. Oro O:Avila desenvolveu o.Te'cnl'co e'm
- O menor Mário, filho reSidente' em It�pocuzm�? I Nascimentos " lando Be,rDardino da Sil- seguinte progl"ama: Mis-do,'sr. José Kasteller. - O sr, Joao Verglho '

I ya um dos ex-alunos ,do sa em ação de graças,
DIA 18· Borges, res. em Corupá.. IId f1h d M' nossó glorioso Giuásio na catedral metropolita-Contab:-lll'd'ade� -,' O, s� José" Weiller

.

;
'.

-' A sra�� C I a r a da Sdt'leor' I o e arIDo
São Luiz, onde, ao con- na, oficiada pelo Rvdo.,,' .,"", ' 'e unha esposa do sr ·1 . /..

1 d P F
.

B· h··residente em Oaribaldi . "
.

C h"
.

Ferndndo Luiz filho de c Ulr o curso gma81a a e. ranC1SCO lzno IDl,' "�,
,.

Leonardo Vldãl da un a, o d' O N' 'I· 'P,rimeira turma sagrou romaria ao túmulo doDIA' 19· 'd 't' G
.. KO figo . .1 ICO UZ.ZI.

. .
' �, ,

,
. .

.

"�. -

resl en � em' uarammm.
Léa filha de Emílio G. se num dlstmto 2°. lugar, Exmo. Sr. Governador- Leito Relne.r,. fIlho , DIA 26: !

H kl'-.' recebendo a medalha de Jorge Lacerda, cerimô-ddO sr. Leopoldo 'DRell�e�_e _ O sr.' Roberto da eFlá:il�. filho de Hono- honra, ao mérito. Fez, nia de descerramento daa, exma. sra. "u ClOela
h P d' - em seg'uida com distin, placa alusiva a d08�ãoM h d n '.

r I Veiga Coutin o, ',raro e rollI , 'Yae a o KelOet" a LIa
_ 'O sr. Estefano Finta, R Id �. d f1h ção o curso cientifico, da Clínica Odontológicamente

� esludando. em São
d Gena IdO GKIC� .0, I o

no Colégl·O' 'Bom J""'s'us] G J LPaulo. residente em Garibaldi. e era o . KelDer.
. . .

'" pe o ir. ov
.. or�e a,

-- A srtêJ. Edeltrudes Kátia filha àe Gerhard na <lIdade de JOlDvllle e cerda e, cerlmÔnJa de.DIA 20: Lange, residente em Ira Krüger:. mais tarde ingressou na I grau,' no Teatro Alvaro
- Alfonso Sthal. pocuzinho. Lúcia, filha, de Marino Faculdade de Odontolo- de Carvalho.
- Vergilio Rubini, figu- , '. Bordolorti.'

ra de destaque da socie- DIA 27.
. . ,A Leonida Maria, filha de Normalistadade jaraguaense, residen - A sra. Emlha, espo

Antonio João, de Souza.
Ie em Rio Cerro membro sa do sr. José Kasteller.

Ollando, filho de Mar- Edir Otília Gascho
componente da firma Ru -, O sr. Felix Henn Jor.,

tinho Ferraz Acaba de concluir, obini Irmãos LIda. abastado la�rad�r resi.den- Anair, filho de -Vlclor C N 1 R
.

I--,..,_ Loreta, f,ilha do sr. te em Garlbaldl, pai de
Hansen.,

urso orma eglOna
B H I Heitor Luz, de Guarami.José Modestino Junkes. � runo enn, nosso co a·

'Rogé�iQ, filho de Rafael rim a srta. Edir Otilia _ Roupas de verão:- A senhorinha Esteli- borador.
L II' G h f·lh d·lét d - Grõçéls à sensibili-ta Salete Schmirt. .

....... A srta. Maria da une I. asc o, I a 1 a o
Cunha Araújo, residente

. J�ime. Jo��, filho de, Ye· casal Germano Gascho dad� da pele, quando faz
DIA 21 : em Itapocuzinbo. ' OICIO Carlt�L e Maria Schmitt Gascho, calor ou frio verifica-se
- O sr. Waldemar Rau, .. Rovena, fl�ha de Harry industrial estabelecido uma ·reação dO,organismo

figura de prôa no comér- DIA 28." Augusto AIV1ßO Konell. em Itapocuzinho. A ce- no sentidO de manter ein
cio local, pessôa muito I L :

- pEwal��, fllh� do sr., Fernando, filho de José rimonfa de conclusão torno do normal a fempe.
benquista na sociedade,

UIZ festIm. Tietz... realizou-se no dia 15 do ratura do corpo. Quando
onde desempenha há lon- DIA 29: A I c e b I a des, filho de Qorrente no Grupo Esco- faz calor, o excesso de
gos anos o cargo de Juiz - O sr. Osmar Borges, Bertol.do Paulo.. lar- Almirante Tamanda- roupas perturba a reação
de Paz. fiscal da Fazenda Esta- DarIO, filho de SIlvestre ré, da vizinha cidade, da pele, porque dificulta
- Ingo Seidel, filho do dual, que "ela sua capa· Oecksle�. .

.. época em que ao SArem a adaptdç'ão do organis:
sr. Leopoldo Seidel e Lin� cidade desempenhou di, Adal�lsa Ma�I�, fIlha d� proclamados os' resulta- mo ás variações da tem-
da Ristow Seidel, residen. versos cargos de relevo :vJarcehno Geneslo Araldl. dos fioais do curso cons- peratura externa.
tes na vizinha cidade de na vida pública do Esta- . tatou,se ter a srta. Edir Facilite o funciona.Corupá.' dq. O sr. Osmar Borges, Falecimentos Otília Gascho. obtido a

júbilo a08 seu8 pais e a - O sr. Rudolfo Harbs, é filho do sr. Heleodoro la. colocação, com a mé. m�nto da pale usaD-
todos os jaragunenses, residente em Estr.ltapocú. Bo.rges, funcionário esta-

OSCAR BRUCH dia final 92 do, no verão, roupasevidenciando a capaci- DIA 22: dual aposentado e grande À inteligente Edir e claras e leves, folga-.dade dos moços de nos· - João Schreiner, in- admiradordestesemanário. Repercutiu dolorosamen· aos felizes pais os cum- das� e porosas.�1il8 terra. A cerimônia de dustrial estabelecido Des, ...;_ A sra. Adele, espôsa te o inftlusto, passamento prjmentos efuzivos desta
colocação de grau ocor· ta cidade_' do sr. Erwin Erdmann. do sr. Oscar Bruch, ocor- folha. SNES.. ".

d· 19 d H B t� I·
. rido as 9,30 horas do diareu no la o corren- - onorato or � I�I,- OlA 30:

1'" do corrente, na resi. �
...............__...__

_,_..........
__

.

�__

,

__

__""�',���, no cine' Marajá, ten- residente, em Itapocuzmlio _;.. A sra. Minna Mo- U

d{) precedido a missa em e sócio. .

da firma Irmãos drock, espôsa do nosso
dência do sra. Vva. Adol-

"

d I B I fo Bruch. O eXlinJo -que

�
. Transcorreu· dIa 8, de dezpmbro .

J
ação e graças na gre- orto IDI.

: • � querido amigo Francisco
.ja Matriz de Noss� 'Se- - Gust�vo, filho do. sr. Modrock, industrial nesta, gozava de largo circulo as Bodas de Diamante do distinto .'

nhora da Gra�a, nla 20 Carlos HelDzle. cidade e vereador pela de amizades ein Jaraguá

I
casal Augusto e Helen a A Ipersded t, I.,r:ealizou·se o baile de - Dr,: Reinoldo Murara, UDNnaCaAmara' Mu'nl·cipal. do Sul e foi e.nierrado no

·d t h' 1 S- J
'

d t
' ,

1 Ceml-te',rl'o de ,'\Aassarandu' reSI en es no· osplta ao ose es a:formatura no Cube 24. jovem e bri,lhante causfdt-" f.a·d d P
..

d
.

-de Janeiro daquela prós- co estabelecido na, praça DIA 31 : ba, tendo recebido o ser- J. c� a e. or tão ausplC�oSa at� mUlto

',�'!tera cidade. ' "" de' Jaraguá do SuL É o . - Os gemeos Ahniro viço religioso pelo sr. Rev. � fIzeram' as bondosas mfermelras do fDr. Murara advogado, fi e-Adernar, �fHhos d� Pedro Pastor Kurh.

I hospital principalmente' a diretora D.� I:,.' Os cumprirnentós' ÖO
lho deste Município;,que Winter;'residelíre 'em Es· "Correio,.--do Povo" "

Inês. Pelos grandes serviços prestados'"Correio do Povo".
se projeta dentre -

os pro- trada- Jataguá. . apresenta à familia enlu-
d

.

f .1., ,fissionais pela sua cultura - A sra. Renata Burow tada os

,seus
sentidos p�. � ao dis,tintç casal e emaIS anu IRres' f-----�,--__._._.---;

e inJeligência, �mpr�stan- Huff�hüs8ler, dignf�sima sames. . �. fica·lhes muito,grato '�" Agradeço a SANT0 do sua valiosa colabora- espõsêJ do sr. Dietriêh - Vital José de Paula,

I r:.al .lto.lto
'

'�'ANTONIO MARMO I d d· com 67 an'os de I·dade. u,ustav,o. II persueut "

ção no fôro da Cormarca Huffenüss er, um os l-
a graça alc(Jnçada.

<le2aög��rí��oSJ�·r�e, 'fi; r�g�i�aiJ�°tci����r�!�SRe�� de-, ,J:�il�'�rfe��f�hfiJh,:, �
e

famll/,fI '.
. �M. L. F. '

lho do sr. JOßé l<élstetJ.er. ,nJdas Jaraguá S/A.. AnnHa Tomaselli. l �..........._...__---.:..� .

.

• . '. ..... • ..... � • '. ._;
- o','_'

,: � , •
"

(fundação: 'Mur müller - 1919)

Emprê.a Jornalística '.

"Correio do Povo" Uda.
- 1958 -

Díretor-Oerente.
Eugênio Vitor Schmöckel
Diretor de Redação:

flugusto Sylvlo Prodöhl

Aniversários

Impresaor:
Odilon Motta

Composição:
fldemar Grimm '

,I Rudlbert Burchahfàtflntanlo Mol eiras

ASSINATURA: .

,

f\nual . . . . Cr$ 100,00
Semestral. . • Cr$ 60,00

ANÚNCIOS:
. .

Mediante contràto e a
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em todos os Distritos"e loca
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pondentes em todas as cidades
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"CORREIO DO PÔVO" não
endosaa os conceitos emiti
dOS em artigos de seus cola
boradores.

Orgão' de maior peDetração
no interior do nordista

catarinlnSI.

IntE�g..-ando a turma Dr.
Antonio Siqueira de SOU·
za, da Escola' Técnica
de Comércio de São
Francisco do Sul, colou
grau como técnico em
contabilidade o joveIJ.l
jaraguaense Avelino Ri
cardo Hass, filho do ca

sal Herbert ,e W a n d a
Hass, atualmente residin
do em Sio Francisco do
Sul. O aconteci�ento
ressalta de importância,
pois o distinto formando
obteve dentre seus cole
gas um magnifico 1°. lu
gar, o que é motivo de

Praceito
.

do�

Avelino Ricardo Hass

, --�. ,.' -
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II .;:1,. Böcs Festas e Feliz Ano nODO xxi!:. I;. 00
oooooooo�oooooooooo�oooooooooo�ooOO�OO�OO�OOOO�iOO���ooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOEOOOOOO000000

I Lothar Sonnenhohl e Familia i Eugênio
eV:��hmÖCkel I Willy Sonnenhohl e Famil�a I

� , " , .. , ! , '. '

:
'.'.' '''''.' '.'.··i "", _. : .

I Alfredo Meier e Familia i A Associação Rural i João Lucio da C;sta e Família

00··_···
__·_·__·_·····················_·················-····_·_···········__ ············1 de JARAGuA DO SUL j ····················································11I ���� ��� �_���� _I :::::�:�:,:: :·�:n�::.��!:d�:. votos 1 ����.������� ����i� 1II José Albus e Família i :: �?I�ZS.F:,:p��o "ANO NOVO I João. Eissler .e Família 00

iI i : Alfalalarla •

.

. I--·�-·����-_·����·_---------�·_--------·-I
� Escritório de Advocacia

ii
.

. 00: Democrática 00
00 Admini�t.raliya e Fiscal i Aos seus amigos anunciantes e

.

00: Naeíonal 00

11
Contebllldade - Seguros ! •

'

'

001 00

.11... ���o�����:��n,t.e:: ...1
assinantes O,.CORREIO DO POVÓ" IL:':�J�����:����:'���.I00

.

� I �

I Co. Nacional 'de _
.

deseja BÔ�S FESTAS e III Bertholdo Neitzel I
II Seguros Ipíranga !li! .

FelIZ ANO NOVO I; e Famílía I'
11 . . . .------- . __ . __�.__ .

._
II

liiII!ii : : _

1I!iIII!l!.

00 NEITZEL - Corretores de : : 00

� Seguros Ltda. I A Liga Jaraguaense I Companhia IVláquinas Famac It
00 .. · .. · .. · .. · -.

· .. · .. · ··· ····· : de Desportos : ············· .. ··· .. ·

1; -

José Erschíng e Familia I através da presidência, Comissão I,. Alfredo Bruch e Familia 00

; 1 �;c��cSaej� �u!taf:;ti:�i��f��n�:.sporliva, j I
00

: cumprimenta as entidades filiadas e :
00

00 Alfonso Franzner e Familia i desportistas sob sua jurisdição ! Augusto Maurer e Familia 00
00 lndustrlal s em Rio Cerro !

-

- '! ' 00

� ·······l;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOO·OO�iliUioooooo�Iinl�OOOO!iOO�OOOOml··· : ; :

00 Oficina Mecãníca iOO. , .

' oot·· 00.
m Continental iOO SOCIedade Gráílca AVENIDA Ltda. �i Ingo ]{litzke I
w M � �
� de VIEGAND VOIGT :00 �: �

00 i� OOi e Familia . 00

� Rua Rio Branco 100 agradece aos seus distintos amigos e 001 I
� :00

f d d
00: � ,

� :00 reguêses a atenção ispensa a, 00: m:s

; 11 cumprimenta e deseja. ;,t ;1'
�

;
00 Bruno Maass 100 OOi 00

; e Familia I� .I! Bertoldo Hordt 00;� ::w FELIZ NATAL e
�::

e ·Familia
.

� ALFt\IATARIA lZS IZ.'S00 iOO Próspero ANO NOVO 00:. 00
00 � � Estrada Jaraguá 00
00 ItapocuZinho!� .

. IZ.'Sj .

00
00 :;OOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOO�l . 00
00····· .. ·······:···········

.. ··················· .. ········ · ···· .. ··· .. ······· ..

··�
..

i
·

·i···'·
.. ·· ··· ···· ·· , .. · .. ···· · · ·· .. · 00

� -: "
.

I00 :. :

00 ! i

m ALBERTO BAUER
l:: �

� e Familia CLUBE AGUA VERDE Arnoldo L. Schmitt �
00 1 00
� Torrefação e Moagem de Café e Familia 00 .

ij - j' 00
00 . :' �

L��!iOO!R,�oo�dl-
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OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOIOOOOOOOO�OOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000000000000000
00 . 00
00

'. 00

� ;
00 00
00 _ 00
� 00
00 (00
� �
00 00
00 00
� 00
� 00
00 �

; llIDl�lill§tf!21§ 1ReunIDln�21§ Jaramã §Q Ao ;
I Fundação de ROD. HUFENUE55LER ;
� 00
00 �

� �
I Deseja-iões ;
00 00
00 um FELIz NATAL 00
00 00
00 e prosperidade no decorrer ir

; do ano de 1959 ;
/1 ;
00 00
� 00
00 00
·00 00
00 00
00 00
00 /

' 00

� ;.
� 00

.

00 - 00

mOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOiOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO;
00 : :. 00
W Alfredo Krause e Familia i Fràncisco Modroek e Familia! Heinz Blosieíd e Familia W
00 ' : : 00
00 - : .. - �

- .. - - .. --- .. --- --- -.--- - .. i ·······················,··························00-
m Altino Pereira e Familia ! Germano Gascho e Familia m
00 .: Transportadora Andorinha

,

�
00·······--·--····-···-·······-··················------ - ---.- - -.--- .. -.--

[
-- -- --- - �.···-·-··-····-···············----·····00

� ': de MAIOCHI BARG & CIA. LTDA. 00
fi

. Albrecht Gumz e Familia :, j, G. Rodolfo Fischer e Familia 00
00 j,: . 00
00 __

'
-

- j .•.............................. - - - .. -- - 00

m Farmacia Nova
Roeder S. A. Agricultura

. i Guilherme Moell�r e .Famílía ;
00 de Roberto M, Horst : Proprierário do BAR SIBERIA

. �
, 00 -- -- - _ ..

:..... INDÚSTRIA e COMÉRCIO ; .' ·················-····················-···········-·00

m F. Frederico Moeller e Senhora j Rio Cerro I Gerhard Roeder e Familia �
00 j j 00
00 -- .. -.-- -- .. - .. - --.-.- -- .. ----- - i·-·-········---·-·-·-·· ···-····-······ .. ·······-·--· --

�-
-.-.- - ; - - - - 00

� Hartwig Raduenz e Familia .. 1 Henrique Wolf e Familia I Schulz & Cía.. Ltda. ;
00 j j. 00

��OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�,
00 00
00 '00

I IAN§ IEYE� I
00 �
00 LOJA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS �
00 TUDO PARA O SEU AUTOMÓVEL' �
00 00

� Rl,IlI Mal. Deodoro, 185 - Telefone, 299
.

;
� .

JARAGUÁ DO SUL·
. deseja uni FE.cI� NATA.c e 00

00 00-
00

00'
. prosperidades no decorrer 00

� do ano de 1959' m
00· 00
00 ' .... ",

.

. '§i

L����.��m. 1
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CQRREIO no povo TERÇA·FEIRA DIA 23-12-1958
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_oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooo�oooooooooo�oooooo�oooooo�oooooooooooo�oooooooooooo�OOOOOOOOOOOOOO�OO

I
-

BARTEL IRMÄOS :.
.

. : EUGENIO TRAPP I
00 Cumprimentam seus freguêses e amigos A IMOBILIARIA I : 00
00 almejando um 1959 c�m merecidas venturas.

de L1NO BARATO 1 F á b r i c a de Artefatos de
:

Cobre e Metal �
00 � INDÚSTRIA OLEIRA 1 Alambiques - Bombas manuais de Iodos os 00
�

h T h
� tipos e qualquer serviço de cobre :10 ramo W

.� Tel as francesas, el as chatas, Telhões e Tílölos i �t::a:S - Prefiram os artigos desta casa --'- Avenida Getulio Vargas, 79 - Fone, 207 i �
00 Aceite-se qualquer pedido. Entrega a domicilio. Rua CeI. Procópio Gomes, 152 00
� Rua Beníemln Consrant (prolongemenro)

Caixa Postal, 26 - JARAGUÃ DO SUL �2:aS
_

v D � JARAGUÃ DO SUL - ôenre Catarina 2:3l
00 JARAGUA DO SUL - ôema Catarina

: �
00 �. .... .. __ ... . . __ . ._ .. _. _ .. _. _ .. __ . _.: ....._"". ... o • • i .. . . __ . ..... _ .. __ ... __ . _ ... o _ •• _. _ ••••••••••• _ •••• __ •••• ::-••••••••••••••••••••••••••• 1.__ ... __ .. _ .. . .. o. _ •• • • •••• o __ o 00
00 iOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 00
00 100 001 '�
00 A Dlrercrla do :00 00: 00
00 ,. 100 11))}E11))llTI\A\§ JMT A\ W - Wn·IL1HIlEllMf §o "'o 00: Pedro José Garcia 00
00 Clube Atlético '00 11)) 11)) 1UJ PA IVll.ffi;&. IVll.ffi 00: 00
00 Baependi :� 001 Deseja a seus amigos e 00
00 iOO OOi freguêses um 00
00 100

G \)'é eu 00: FELIZ NATAL e 00

m aos seus essoctedös :; i�.��
-

�: prosperidades no decorrer m
00 amigos e benfetteres ioo

.

1958 0l � 1Q59 00: do ANO NOVO 00
00 iOO "> �

.

OOi 00
00 iOO � � OOi 00

. 00
·· .. ······ ........ · .. ·······, ...... · .. ···· .. ···· .... ·· ......

···100
. � QEG\S'\� �i

.. ··· .. ···· .. ····-- .... · .... · .. ···· .. · .. · .. · .. · ...... · .. ·······

�

m Bar e I� cumprimentam,. I ;:;
m Restaurante (II desejando BÔAS FESTAS e um feliz e próspero li Dr. Murillo Barreto �
00 BRUCH iOO ANO NO·VO a todos o seu� freguêses e amigos 001 m
00. Ii �: de Azevedo �
.m Deseja Aaos seus amigos !� �: �
� e fregueses um i� �: �

00 FELIZ NATAL e iOO IA Italt ;J "D. - a mais NATURAL e a mais NACION�L 00: Advogado �
00 prosperldades no decorre� i� OOi 00

1 ::.. �:�.. :��� iL!il��I���!l!l��L _............. � I
Las

• .
--

�

� Angelo Menel e Familia I ! Dr. Erich.�aufmann 00
00 .

i GUILHERME SCHMIDT: Médlco . 00

fI·-:-· .. ··· .. ·----r·--------···----..-·-------------·-----··----···-::----··-------.---------.--.-- i
FÁBRICA DE BOMBONS

- --." ,
;

-

--.:
� ..

:
-- ;

. 00 .Dr, Frãncisco A. Piccione e CARAMELOS 00

� e
.
Familia Ervino Brandenburg e Familia m

00 Rua Preso Epilácio Pessôa, 1855.
l1ti

00 D�8ejam a Iodos os seus clientes e amigos I JARAGUÁ DO SUL . Comerciante em Estr. ltapocú 00 .

-

00
'

BOAS FESTAS e próspero ANO NOVO �: 00
.

@li!!! •
•.. -: !I!lB

� -- .---, -··· .. ········r···· ---'" -. -- -- -- .. o - - ---. ---- ••• - - -.-------

-----.-.!
- - ---. - .. - - - - - --. - .-- -. - - - -- - - - - - .. --. - - - -- - .- .. - - - - - --

.. �
- .. -- - - - -. ------ - o

i······
.. ······ .' -- .. - _ - .. - - 00

-;- Botafogo Futeból Clube ! Dr. Arquimedes Dantas e Familia i Erico Burchardt e Familia ;
�

Barra do Rio Cerro !
\

Advogado _ � Padaria Central
00

00 _ _

;
- -. ----- .----. --- --- -- --- .. -- --- _.-- - ------. -': --- .. - -- - -. - - -----.-- ----. - -- - - - .. - - ------1--- -- ---.- - - --.-- - - - - -- -. - -- - - - - - - --- - .-. -

-::-
- -- -. - - -- - - - - - .. - - .-.- -- --. �

I Bruno WoU e Familia _I Dr. Waldem��coMazurechen i Erico
.

BIosfeld e Familia I
00

, .. - - - .. - - -. -. - - - .. - - - - - -. - - .. - - .. -- -- ---.- ---- .. -

-!
.-. ----- -, - -- --- - -- .. - -. - - - - - - -. -- - - - -. - - -. - - - - - - - - - .. --. - ..

-:-'.
- --- -

!
-------.- ---- -- -- - - - .--- -.---. ----. --- .. -- ------.- - _. -- .. - -- - .. -- 00

� Ary -Carolíno Fruet e Famllia! Walter Bartel e Familia ! Ricardo Roeder e Famllla m
00 - i : 00
00

- � -.-- -- -- _ --.--. i .. ·-----·-------------------------·--------------------··----··�·-··--·--···-···
.. --------. -- - .. - i -- - -- - ---- - .. --.-- - - .. - .. 00

I Ignácio Leutprecht e Familia 1 Walter Hertel e Familia
. i Sérgio Thomsen e Familia m

� ' -- --- --.! .. -.-.-- ---------- .. - -- --.--.- - .: -�-- -----------.-- --. - __ o •••

_-----
•• i .----.--.----------- .. ------.--------.-- .. -.--.- -------- .. - ---- ---------- -----.-:;

ri Roberto M. Horst e Familia I Viegand Voígt e F�milia I Angelo Píazera e Famílía ti
.

00
.

.

! \ i
. 00

�OO��������oo�.����oooo���
00 00

I CASA S�ON.NENHO-·HL ;
00 00
00 00

I Santo Natal -- Feli2 Ano Novo i00
�� Glória à Deus e �00
00� Pa;;c

.

à f)umanidade !II00
00I '
00

00 n958 n959 r ,�
00 . �-

�;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��oooooooomooOO�OOOOOOOOI��OO�OOOOOO�OOOOOO���OOOOOOOO��OOOOOO�OO�OO
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I Alberto Vasel e Famílía I ..
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m " : , ! � ti
I I Deseja aos seus amigos e Ireguêses

/

CASA REAL - de C. D. ALBUS I
�

Indústrias Reunidas '1' Ó
Rua Cei. Emilio Jourdan,_.!.141 - Iaraguä.do Sul

::B AS FESTAS e

':
00

Jaraguá S. A. Feliz ANO NOVO
�

�, ->,
• •

Deseja aosóseus freguêsee e amigos �
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.! prosperidade no ANO NOVO �

: /
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,

� Indústria de Calçados l. l
Mahnke & Cia. Ltda.
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� :: � ! Comerciante em Iereguezlnho ;
� Oswaldo Bloedorn e Familia I Eugenio Trapp e Familia ;
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00 Eurico Doubrawa e Familia i próspero ANO NOVO I' Ervino Hanemann e Familia ;00 I ! Estrada Jaraguá 0000 : l.. .. · : � �00 - i 'i 0000
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l: JARAGUA DO SUL -, Santa Catarina =l
(� .

. (d.efronte a Pr�feitura)' ��.
�; Fotografias'Art1stie;:-:-�oloridas à Óleo _

'. iI
'l� Filmes �as 1118iS. re.nom8?aS ma.reas, comuns �l'
l: ,e C,OIOfl_dOS - Ma t e rI at 'Fotográfico -':�
f: Aee�ssórlos .� Aparelhos Fotográficos - h

i� .ProJeto.res FIXOS _. Albuns em granite variedade l}'
t(.!:.: :::.'1A CASA FOTOGRÁFICA DB MAIOR SORTIMENTO BM

TQPO o NORTB DO BSTADO!

.(� VISITB-NOS PARA CBRTIFICAR SB! �k
1 Atende lambem. � dómícllio

. I 1or·*··.·····,r····.··.··�:!t�·�r�· ..·�:;c-·-:.··.·�.·�:';.,•••• ·,:"·�·�-:.••••�e"" ••••-:,,o••�:

A P'R"'E'SE'N'-ÇA" D'E·JE·SÚ·S· \1�ll1ogre.: Ningué� me.acredil�ràsee
..

u 'diSSerqu:e'
'. . ".

. ..

,.

�VI .'.. sim que VI Jose e Maria quando se ditl-
. ..'

- 1 ")
.

• giam a Belém... . . .

.' (Contlnuoçao (}a a. pagma
. Os. dois interromperam-me,,: le:vanlando.se

recordar lhes que n�o foi vã a vossa passag�m lénfamenle. Têm, os dois, uma e�pressão muito

naqueia nolte 10ngíIJqua de. vin.te séculos alrás. trisie. '

. ,

.
.

'.

Não tendes necessidade nem das nossas casas
- Não - diz ,o homem - não falevassim.

nem dos nossos albe'rgues. Tendes necessidade NãO sabemos de ,que' coisas eSlft,. fal-iÍndo.· ,espe-
sómente' do nóssö amor. JI,>SÚS não nasé�rámais rariios que. p\ldesse conceder·óo� "Um caillo por

senão naquela mística poesia qa lembrança, ou eSIZl noite. Somos càsados de pouco. Uma triste

. no Ministério dos Sa.:ramenlos. Vindes recordar- e'; louca.' história privoÍl-nos de casa Ie do pão.
nos a presença 'invisível de Jesú8.' Isto n!l dizem E:la; deve ser 'mãe muito breve. Não sabemos·

os sinos de Nalal, os presépios das crianças, o c.(>.mo ·fàzer. 'Ma� 'compreendemos' que aqui não

ar de festa que cobre '.0 céu e a terra. há lugar esla nOite, com todos. os seus parentes.
Chegamos, .alé aqui porque· necessitamos ser

ajudado�.. .

'.. ,:E /0 homem sorri com amargura ao meu

gelado espanlo. E prossegue:
-- NãQ,ßoJ;l1oS José· e Maria, sômQS' apeJlas .

José e Olga: .. Desculpe· nos. Feliz Natal.
ADIes' que' eU póssa vbltar a mim dd sur-

prêsa, c.hegam á ,porla·e saem na'·D'oite.
'

.

, A minha ·sala 'se faz triste de repente; e meu
cQração, por um instante, parece parar.

, Eu pensara na lend� e. I1(iO compreendera a

re,alidade. _

A poesia pode velar o amor, Jesús
eSlá, com q-uem ·sofre, e eu esquecera· isso para

;

render a homenagem. à sua Imagem abstrata.
J�sús ·esláva âlí,\ com aquele casal de jovens' !Sem
lar e sem pãQ, --aqueles jovens que eu escorracei
com a minha fantasii;l. A alegria qlle eu senUa
era falsa; porque eSlava veslida de lUz ilusória.
iJos� e Olga. perdoem·me. Sairei na imite. que se

faz sempr,e.mais chera de ·sinos e de ·Iuzes. 'Ca
mlnharei para tornar a enconlrá los, mesmos que
seja necessário' ,caminhar tôda a minha vida.

.A.S. P.

A mulher, a êste ,ponla. er,gue os olhos para
mim, sempre ,calada: olhos angustiados, tão an

gustiados qua.nto pu,ros. Depois olha o homem,
achega se mais a êle e inclina a cabeça. Parece·
me que quer interromper; me. Mas não o faz.

f
'

_ Compreendo, compreendo - reçomeço.
...... VÓS sois ii imagem da pobreza escorraçada
por todos. Mas agora também os hospegeiros
compreendemo' e assim tod'os os demais .. E por

vós que o aleu de hoje come melhor e compra
um brinquedo para as crianças. É por vos

\

que
nas casas do� ricos e dos pobres se reunem as

famílias. Também na minha pobre casa -- e olho
em lôrno - esta noite estarão reunidos .os rrieus

enles queridos. Não somos ricos, mas nos que·

remos bem. Comprei os brinquedos e as iguarias
.

de Nalal, com.o vêdes,. A minha :Sé;lla é u!"a das
muitas salas pobres, mas esta noite o arr,Jor e a

amizade farão que' se 19�ne rica. ,Estaremos to- r

dos alegres e felizes, esta noite, sob e�le teto,

Aqui terei minhas irmãs., minhas tias; meus sobri
nhos: Um Naral bendito, um Nalal de lenda e de

,� • .04
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lar e le§talUlrallDlte 66fUrr9
Schluss mit USA-Firma

dem Skandal �eio in
RIo Grande .

Llnrer neuer Fuehrung von Adolfo F.Fiedler
Der V��lein Wei�ßaG�ten VOR

larl 'florina do Sul'

Nährwert der
futtermisckung

Wie,der
Play-Boys

NITEROI - In der
GesetzgebenrJen Ver
sammlung gab es' jetzt
eine allgemeine Erleich
terung, als der Deputier
te João Camerano sAin
Gesetzprojekt zurückzog,
durch das zahlreiche
neue Planstelleu .geschaf
fen werden sollten. Da
sich sofort nach der
Vorlegung. dieses Projek
tes der, . Unwillen \ der

Bevölkerung und, Ider
Presse erhoben hatt-e,
hielt er es für geratener,
nicht mehr darauf su

bestehen.

Alles freut sich auf Weihnachten, das
liebste Fest, das Licht und Wonne in die
dunkle Winterzeit strahlt. Alles? Anch die
muntern Voeglein, die oft so lustig vor un

sern Fenstern zwitschern und auch im Win
ter treulich bei uns aushalten? Ach, nein,
fuer die ist der Winter eine traurige Zeit.
Auch Weihnachten mach fuer sie keinen Uno
terschied. Im Gegenteil; selbst da, wo man,

ihnen sonst mitleidig ein wênig Fútrer hin
streut, pflegt es in der Weihnachtszeit ver ..

gessen zu werden, weil ein [eríer von der
Eestfreude ganz hingenommen ist, Aber ein,
Land weiss ich, wo mann zu Weihn�chten
auch der Voeglein nicht vergisst. Im hohen
Norden liegt es . und heisst Schweden. Dort
geht am Tage vor.Weihnachten jeder Bauer
mit seinen .Kindsrn in die Scheune und holt
eine Garbe heraus, stellt sie am Abend unter
dem Jubel der Kleinen am Hause auf und
freut sich, wie die Voegel zwitschern werden,
wenn sie am Morgen den Reichtum entde
cken. In den Staedten aber sieht man Grosse
Wagen wie zur Erntezeit mit Korngaben he-'
lsden auf den Maerkten aufgefahren, und,
die Leute kommen und kaufen _ davon viel
oder wenIg, àber auéh die ,Aermsten etwas.
Besonders die Kinder sind eifrig und freudig
dabei und befestigen" die gekauften Aehren
buendel vor den Haeusern oder an den
Fenstern . .Am Weihnachtsmo'rgen ist 9S dann
eine Lust zu sehen, wie die- kleinen lieben
Voagel aller Art kommen und picken und
huepfen .. und flattern und dazu zwitschern,
als wollten sie .allen sagen, wie froehlieh' und
.d'ankbar sie sinq. Nun, ihr -deutsehen Kna-

',bé.1Í urid MaQg�dlein, moschtet ihr. nicht auch
.wie, die kleinen Schweden und Schwedinnen

.

die. VO�ll'el zur Weihnacht teilnehmen lassen
an der grossen Freude der Welt? Es waere.

kein grosses Werk; aber es waere das _

schoenste Fest noch reicher und schoener zu
machen, und eure Herzen wuerden noch
froher schlagen, wenD, euch aus kalter Win-',
terluft die Voegel ein froehIiches«Hab Dankt» "

und cFrohe Weihnacht:. zuzwitscherteIi.

Ein sehr interessantes
Vorkommnis im brasilia
n i s c h e n Aussenhandel
dürfte die kürzlich durch
die Verrnlttlung des brasl
lianischen Handelekontors
in New York erfolgte Be
stellung einer' New Yorker
Firma ao die Weinküferei
Dreher S/A. in R.io Grande =========;o..=--=-============�
do' Sul' darstellen. Wie
verlautet, hat das New Silos undYorker Haus 60.000 Kisten
riogra_ndenser Wein be-t Lagerhäuser'
stellt, die dernnãchsr verla-

PORTO ALEGnE .;den werdeo sollen. Carlos tS

Dreher N{>IO, der Prãsídent Die Bauten der Comissão
der brasilianischen Firma, Estadual de Silos e Ar- Das unwesen der soge
War selbst nachNew Yórk mazens nähern sích ihrem nannteÍlP)ay�Boysniinmt.

gerelst, um dort die Ver- E�de,. mil,. Ausn\�hme des .allmeshlíoh Überhand und
hendlurigen ueber., den SII?s 10, RIo Grande, Ca- leiàer wir nich mit der
Export des 'braslherrlscheri razlOho, Passo Fundo und
Weines zu führen. Nach ôanre Barbara do Sul. erforderlichen Energie
U e b e r w in dun g aller Diese wurden erst kürzl�ch dagegen vorgegangen.
Schwierigkeiten und Hin- ,begonne.n. Es handelt sl�h Vorgestern wurde sine
derntsse die sich der Ver- um 14 Silos Armezens. die
Witklich�ng díeses Ge- be�on�ers" f�r Wei�en un_d junge Fabrikarbeiterin

Der' Erfolg in. der schãftsprolektes eJ,ltgegen- SOJa emgerlchlet srnd, nie in Engenho de Dentro
srellten, iSI die Transektíon yeselzgeb..ende .Versamm- a�. einer ejnsaman StelleTierhaltung steht in en· I h t I t N 'hnunmehr endgültig àbgé" .

ung . a Je z eme. 1. ac
-

von drei díeser Indivi
ger Verbindung zu deu schlossen und 'wird wert- zahlu.ng. von 166 Millionen dunen üb f II dia Ihvorhandenen Futtermit- volle' nordamertkentsche Cruzeiros bew1llligt, damit. .er a en, Ie I. r
t�id. Dies gilt besonders Dollar' eintragen.

.

die, Bauten abgeschlossen nichts weiten antaten, SIe

für die Kleintierhaltung. ��rden können. In den

I
aber vollk�Íllmen e.ntk.lei-nächsten Tagen werden deten . und dann ihreJ6 kleiner der Organís. h- d " .

EI k
.

-

mus der Tiere ist, tim so Peliomeyelitis �:�eria�su:;t�1: me�h!��-I ��sche mitnehmend, in

grössar soll auch. der sehen und pneumatischen
einem Auto davonfuhren .

Verd a uu ng' s koe ffi zie nt Der Gesundheitsmlníster Gerãte
_

erwartet, die aus In Tijtica sprªnge� zweider .Funermischung sein. benachrichtigte durch ein �eut�.cflla�d k�mme.n. I7s dieser JUlIe,ndliehen ausFür Hühner is� z. B. das Telegramm den ôreets- ISt fur die ,Silos 10 RIO. '. ,. . _.

Vorhandensein ·von tie- g()uverneur Ienlo Quadros, Grande, Porto Alegre, e�nem �ag�n und zer

rísehen und pflanzlichen 'dass fuer den Sla,al São Pesso Funao und Erechim rissen eme lungen' Dame
Eiweissstoffen, iOd, qer 'Paulo 30.000. Einheile ... bestlmmr.

.

die W�sche, so' dass iM.
Futtermischung -von be- Imp(stoff geg-eo die I?olio- Obetk�rper eIithloos�tsonderer Bedeutung. Dies me y e I i I is, bereifgestellt ---__;_--�---'"''''''-__

um so mehr, um' 80 wurden. Die ersten 10.000 wurde, und f�hren dan�
hOChgezüchteter die Jitas,. DOI!!en werden bereits in

�

Der Kaffeeabsalz mit, ihrem Wagen fórt.

88
'

P .�..
·

fi·
.

"U'
sen sind und umso grös- der nrechsten Woche auf Auf ihren LambreUas

. ", ersooen 'as 0ln.' .rloron· ar ser deren P'roduktionslei· dem. Luflwege in oS ã o Mit'· Beteiligung der
u.ud ihrén Wag'e"n 'br'l'nge'n'U LI O Ostung i8,&. Der Stärke, Paulo einlrefl�n. Herren F r a n c ÍI!I c o de .

b
Vilamin', Mi.seralstoffge· Paula Vicente de Azeve- di�se Play-Boys das Le�

vcearrCArG300,..2°.(tAFP') _ l�'�en'sm.·lt·t�I�,rel·se
halt der !uttermiSCh�ngl

. do (Fioanzsekretär),Wal. ben ihrer M'itniauRêhen
m�ss gleIChfalls ge�lsse �putol'k Illurde gB'elaeO ter Ramos Jardim (Land· ständig in Gefahr:"
Mmdes&grenzen uber- U . w

.

u I wIrtschaftssekretär) Re·
schreiten. Da die Anfor- '-- nato Costa Lima (Vorslt, -'--------

Ein Grossfeuer vernich- Bekanntlich häufen sich derungen an eine FuUer- Techniker der "Socie- zender des, Brasiliani- _
'

'

Cete am gestrigen Nach- von
.

allen Sehen

.die I �jschun� grosso sind, dade Interplanetaria do schenl �affee -

Instituts>i
Gicht - eine Krankheit

mittag in Chicago das Komme��are und Beseh- gmgeB Ui den letzten Rio de Janeiro" sahen und Odallg de Camargo d '·8 -

h'
'

••?
werden uber das von der Jahren die Pflanzer während de, Nacht vom Viana (Vorsitzender des ,er .elc en •

Lyzeum cNossa Senhora Bd· U" h d "b "O N b 1 D
'

un esreglerung zur
.

n- Immer me r azu U er, (J. ovem er zum . e· Handelsverbandes von Gicht gut vielfach als ehiedos Anjosll. 88 Kinder, zeh ulld unter falschen Fe'rtigmischungen zu zé.mber den, Sputnik an San tos) fand gestern Krankheit .reichér Leute. Wir
Schüler und Lehrer ka- Voraussetzungen vorge- kaufen, _ da sie hier die unserem HimmeL Sie nachmittag, 16 Uhr im wissen aber heute; dass dies
men in den }i'lammen nommene Einfrieren der Sicherheit haben, daiS erklärten, ,dass sie uno Finanzsekretariat e'i n e

n� sehr bedingt richtig ist.
um; - Das Feuer haue Lebensmittelpreise. We- das Futtermittel auch gefäbr zwei Minuten ei� Versammlung statt, bei ��� ::�llenz�o�������:t
sich so rasch allsgebrei-' Digstens wird dia Mass- wirklich all die Nähr- nen leucbtended Punkt der über Probleme be- Wohl kann, bei bestehender
tet, dass alle Versuche, nahme der Bundesregie- stoffe únd Spurenelemen- 8ahen, dersich mit gros- züglich des Kaffee-Ab- Anlage, eine zu gute Lebens
die KIOder eines Klassen' rung von vielen Seiten te enthült, die der Tier- ser Schnelligkeit he- satzes de.battiert wurde. wejse den Ausbruch der Gicht

J k
.

t beschleunigen und denZustand
raumes zu reUen, schei- so hingestellt. etzt lässt örper benötIgt. weg e. Wie bakannt, hatten die schwerer gestalten. Aber auch
terten. Hunderte von sich auch eine Stimma Von 'den Regil;lrungsbe- bel einfacher Lebensweise
Kindern erreichten Doch aus den Kreisen der

I, hördE",n 'getroffenen Mass kann eine erbliche. gichtische
die Treppen und spran- landwirtschaft h ö r e n nahmen nicht den ge-

Anlage im Laufe der Jahre zu

d F S'l 'H D·· W'
.

·11 b h schweren Stoerungen fuehren.gen auch aus den Fen- enn onseca. e 1 v�, err, eiß. '1'
,

e gesc e e wünschten Erfolg auf die Ein klinisch erI?robtes. undstern des zweiten Stocks der Vertreter emes gros- Exporttransaktionen.
w,obei .. sie leichte und sen landwirtschaftlichen empfohlenes Mittel gegen

BI k
.

ht t
.

T Aus dem Leben, das nur Arbeit, Sorge und
� Gicht ist TogaI. Auch beischwerere Verletzungen oc es, rw e e ein e-

Pf f Rheuma, Neur�lgien, íschias,erlitten. «Wir waren am legramm an den Bundes' lichter uellung kannte, nahm GQtt der Herr Hexenschups und Erkältungs-
Si'ngenll, sagte ein Mäd' pdisidimten, in dem sich unsere liebe Mutter� Gross und Urgrossmutter Asthma krankheiten leistet TogaI vor-
ch-en, als wir den Ruf die Landwirte gegen das BERTHA THíEME

... ', '.�e.l)· Wen.d.eimeyer
treffliche Dienste. Togal- Ta-

«L'eu'er!» vernahmen.' - Einfrieren der Lehens- Wir werden darauf êusf bletten .haben UngezaehltenL'

8 k
Hilfe und Schmerzbefreiung,

Die. Schwester, die uns mittelpreise aussprechen. im alter von 7' Jahren, zu sich in sein Reich. mer sam gemacht das- gebracht! Togai hilft' Arbeits-
unterrichtete, .führte uns Sie wurde am 9. Dezember auf dem Friedhof die TabJeffen faehigkeit und Wohlbefinden
d fh-

'

h '11' d s in Corupâ zur letzten Rush bestattet. I wieder herzustellen. To ga 1arau lO sc ne ,m. a
"E f' " loest die Harnsae ..ure. Weit'Treppenhaus. Der Rauch Die tieftrauernden Hinterbliebenen dan- u- lO über 7800 Aerzte aus 46 Laen-

war hier jedoch schon so KrHßk�eilen des labaka ken aufrichtig und vom Herzen, allen lieben dern haben sich 'in lobender
dicht, dass wir eiligst iri Freunden und Nachbarn fuer Ihre- Muehe und der C. F. BOeHRfNGER Weise ueber die Wirkung des
den Unterriehtssaal' zu· Unter den Tabakkrank- Aufmerksamkeit welche sie uns in den letzten & SÖHNE, Mannhein, das. TogaI geaeussert. Machen Sie
..

'k t Al d" hel·ten, dl'e I··n··.· Brasl·ll·en Tagen zu teil werden lieseen. Wie danken bekannre und altbewaehr- noch heute einen Versuch!ruc rann en.
.

s le
A h Kaufen Sie aber nur TogaI.Feuerwehr kam, halten reçhtchäufig auftreten, besondars Herrn Dr. Francisco Piccioni' fuer te SI ma-Mittel, wieder In allen Apotheken Ufid Dro-

viele- schon dán Sprung gehört die Mosaikkrank· seine selbstlose Muehe, Herrn Pa8tor Robert überaH erhaeltlich sind_, gerien erhaeltliéh. . ,

durch die Fenster des im heit zu den gefährlich- Ki.ila8 fuer seine trostreichen Worte im Hause ,

zweiten Stook gelegenen steno Erkrankte Planzen und am Grabe, dem Kirchenchor luer séinem Ilf====�=====�========="'flSchulsaales gewagt. Der sinä ohne Berührung der erhebendenGesang Und nochmals allen Freun• Ap�tbeke "8Chul z'"
grösste Teil der L,eichen gesunden zu entfernen. den und Bekannten fuer die herrlichen Blu- Iwar nicht zu identifizie- Beim Entgipfeln und Aus.. menspenden' lind das letzte Geleit welche sie
ren. Die Beisetzung er- geizen zunächst gesunde nnserer lieben Verstorbenen gaben. Wer un-Ifolgte in den Nachmit- Pflanzen behandeln. Um d,ere Mutter gekannt hat, Weis was wir durch

tag8�tunden des h.eu�igen Keimlipgskrankheiten- �u

I
Ihren Heimgang ver]oren haben. .

ITages. Die Untersu<lpun· vermelden, werden dIe �orupâ im Dezember 1968. Das Symbol der Rechtschélffenheif, des
gen iiber, die Ul'sachm 'Aufzuchtbeete mit einer

, Die trauernde Familie Thieme. Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
des Feuers blieben bishSJ: 0,5,-1% igen Kupferkalk am besten zu den gering.ten Preisen bedient.
ergebnislQ.s.

"

.

brühe begossen. I/;;;;i;;=-=== �"-==-'--=====......==_;_ II

Ein in cler Gastwirtschaft best bék.nnter Na",e.

NEU EINGERICHTETE KNECHE
Offeriert, ferner:

.

PB INS T e WB I N B
In- und AusJaendische Getraenke

Ru. Márech./ DeoJoro

JARAGuA DO SUL.

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



aIube AtIétiao- BAEPEnDI
Icampeão jaraguàense'de futebol de 1958
o NATAL dolSatélite Impostos do sêlo
Prefeito e ... Americano· d(Continuação da la. página) O maior satélite' artí- e o conSUmo I

ficial da terra, pesando .

•. . . _

A N h' d quasi 4 toneladas foi Rep�rc�te .no come��lo cunvo a atençao para o
no 1 ovo c eio e

.' e n. índüsrrte o projeto dl'SPOSI'II'VO consttrucíonel
grandes realizações e de colocado na órbIta lunar .

h d
'

CA
".

bô dmí t
-

E pelos Estados Unidos. O enesmm a o a
.

amara que- expressamente veda
a acmmrs raçao, . . que aumenta conslderavel- VI'aeAnCI'a de lets de lmposadormecerá nesta doce presidente EIsenhower, tU .

tos d AI
fio

-

'1 A ióformado do lançamento vem e os rmpos oe o se.o tos, em qualquer exercício,
I us o .. ,

do satélite declarou nu-
e do con�umo, com ;UJa sem a imprescindivel ho-

Na comparação do .-

d dí 1 arrecadaçao o governo mologeção orçementärte.
Natal déstas duas perso-

ma reumao e IP. om� -

pretende aumentar o funcio-
nalidades, perguntamos â ta� que � extraordínärlo

nalismo civil e mllltar da esse postulado básico, na
aquela que foi eleita feit? abria novas opor- U

.- ===========================
,

•
1'" tunídades a08 EE. UU. e

mao.
. .

existência -dos povos Ii-
com o voto do jara- t d h id d Enquanto se verificam
guaense pera bem admí. a 01 a a

_ um�Dl a e na
acalorados debares entre

vres, traduz uma gar.antia .

HH tr tf'\\ ll'II ({]j'rJ=ll��.n Inístrar o Municipio, fazer e�p orlaç�o .

o es���o os representantes do povo
de direitos individuais cer-

I 'l.J'UflUl.&, ��U>\JI

Justiça na Prefeitura SI era:. novo sat I e
foi enviado ao Senado u� lOS e lmpostergevets-que lEunC'llrn�tlO r-.n

Municipal sem persegui- será vísível �oment� no f" I O d d M d N
-

� AU> �'U'
_ .

. sul dos Estados Unides o ICIO pe d r em os a carta, agna a açao, Ideada por D. Eugenio,çoes políticas: Acaso a
t á'f t b llh Advogados do Braail, no entre nós, consagra e de- IE t � n

condíção de ser humano, e er or e r! o. ao
qual li entidade se man i- fende. O Poder judiciário, S aulUlalJl Bispo de Natal já está

de homem com vergonha ent�rdecer. Os cientista.
festa sõbre a ínconstítu- como guarda da Consrl- em funcionamento a prí-

na
.
cara, de chefe d. auss.ldnala�á quedos E.ta�os clonalldede da cobrança tuíção e das leis, já repe- Váriol átos foram le- meíra Bacela Radiofôni-

lami1ia, de esposo e pai, m 08 J po em enviar de aumento de tmpostos, líu, em oportunldades vá. vadós a efeito na capital ea da Emissora de Edu-

de quem tem compro-
um ho.mem ao espaço, prerendidos pelo- prolétos

.

lld d d do Estado em cumpri. cação Rural. Sobem a
m S o oblema alDda � '" '" nes, li ave I a e e textos

milhares o número de- míssos á saldar, de quem _a pr enviados ii Câmara pelo fiscais, à margem do or- mente ao programa el�-
tem que comprar pars

nao slolu.monado é o que presidente da República. çamenro. Seria um exem borado para as solení- alunes da8 «E�cola8 Ra.

poder S8 alimentar, é se re aciona com a sua .

pio pernicioso, alem de dades. ?o. II Congresso díoíôníeas», espalhado.
diferente entre o Prefeito volta a terra. Diz ainda que a cobrança f1afirrante lIfirravo a Justiça Buearístíco Estadual. con- por todo o interior do

e seus Funcionários ???
_� de novos tmpostos não é preserva-se em tentativas clave qU9 marcou época Rio Grande do Norte. A

S� ao Pref�ito 'bUS ven I possível por não figurarem violadoras de um direito na história de Santa Ca- experiência do prelado
ctmentos n�o fazem.falt!i' O nervosismo na lei orçamentária já fundamental do cidadão tarina. Estiveram na de �atal é a. única no

a08 operäríos, a08 ínatí- sancionada por Iuscellno, quaJ o de
.

sofrer imposi� capital, patticip!1nd� do �r��ll. e permite al�abe
vos e 'aos funcionárIos faz engordar? tendo em vista os díspo- ção Iributária em virtude Congreslo . o BISpo de tíza.....e ·propormo�ar
êle é Indíapensävel. O. sifivos constitucionais. A de álo regularmente expe. Ma.riDg�, • Dom· Jayme I,educaçao d� base. a um

operários 'e funcionários Reuniu·se, em'Paris, um Federação das Indústrias dido com observância dos LUIZ uoelho, Dom Ma- ,número mUito malo,,- de

prestam serviços diária congresso de cientistas e do Distrito Federal e o requisitos orgânicos que noel d� Silveira Del�<>;ux, pessoas.
'

men�e, tem poil!! o direito provenientes de Iodas as Centro Industrial do Rio lhe imprimem eficácia, li- Arceplspo de CUl'ltJba;
de iec.eber o qu� lhes é regiões da França com a de' Jãneiro já >distribuiram qUidez, e respeito. A in- Dom Geraldo' Proença
devido. Ordenado é coi- finalidade de discutir o à imprensa uma nola em dústria, numa tal even Figaud, Bispo de Jaca
sa sagrada. No entretanto problema da obsesidade. que, como emidades re- tualidade, que espera não rezinho - Paraná; Dom
o Prefeito não autoriza A conclusão dos trabalhos presenrarivas na'. esfera ocorra, usará de todos os Vicente Scherer, Arce·
o pagQ,mento dos funcio- foi desanimadora: igno- sindical e. civil� menos meios judiciàis adequados bispo de Porto Alegre e UMA comerCIaria de
nários e operários ha ... ram·se as causas precisas como uma adverlência, do à restauração da ordem outros altos digoatários Lúcerna, Itália. regressan;
m'ê iii es. Oonvenhamos, que delerminam a obsida- que como um apêlo, soli- jurídicd� afora oulros que da igr�ja.· cat�lica ,de do das férias encoOlrou
isto é desumanidade, é de e, portanlo, é dificil cifam a atenção dos Po se: veia na conligência de S60 Paulo e RIO de Ja· no seu aJ?artamenl,o, bell)
falta' de hombridade,' é' prescrever um tratamenlO deres Legislativo e Exe. adórar em l�gftima defêM. n�iro., inclus�ve 8. Emb disposto em um arlístico
uma pouca, vergonha! E realment� eficaz. Todavia nenCla _Dom Ar�ando vase, um grande ramo de
ainda veta a· Lei que os cienlistas foram unâni- ,�!!'!!!!11!!'!!!!11!!'!!!!11!!!!1!!!!1!!'!!!!11!!'!!!!11!!'!!!!11!'!!!!!!!'!!!!11�!!'!!!!11!!'!!!!11!!'!!!!11!!'!!!!11!!'!!!!II!'IIIÍIIP.!!'!!!!II!!'!!!!II!!'!!!!II� Lomb�rdl, Embal�ad(:)l' rosas ,vermelhas acompa-
concedeu Abono de Na· mes em ófirmar que geral- da .sa�ta Sé, �unclo nhádas do seguinte bilhete:
tal para 08, funcionários, mente uma pessôaengorda IAPostólICO

no RIO de, "Senhorita não nos

operários e inativos, por motivos de ordem
MAGROS' Ja!leiro. �. Emi�ência conhecemos. Éu entrara

sugerindo que os Verea· pSicológica. Por exemplo:
,.

'.' " velO a FlorIanópolIs co' nesta casa para esvaztá la,
dores que votaram a lei, as pessoas de tempera· �,

.

..., \. mo repres�ntante de S. S. mélS . quando vi a sua

façam um empréstimo mento nervoso e facilmente :_:•.'.'-.. C'RACOS ;í•.�.'�-. o Papa J�ao XXI�I'A ho�. fotografia sobre a radiola,
em qualquer Banco local excitável estariam mais "!' a- � PE!d�ndo na resldenma, não tive .coragem de rou.

paraÉpagatpentlo ddo AdbO SUjei'las ao ma] do dque 1 oflC;:1 d� .

Governador bar·lhe nem me8mo um

��iabr�!�umu o o etil- ����r�ramq�:cir.:�n�:' es·

IVrANAO 1,0 'L
'. na

.

gronomlCa. ��Sf���. sb���t������:
lhe estas fIores que .Ihe
explicarão melhor do que
eu o amor que sinto pela
senhorita".

Aos nossos Assinantes:
Pedimos a todos os nossos prezados

assinantes, ainda em atrazo 'com o paga
mento de suas assinaturas, a fineza de nos

enviarem com urgência, OB seus débitos, a

fim de evitar a suspensão do fornecimento
do nosso jornal.

EII.resa Jornalística "Correio do Povo.. lida.
Eugênio Vitor Scbmöc/cel

Diretor Gerente

Escolas
Radiofônicas

Foi buscar lã. I' •

3(epatina )i. S.
ela penha, que
contem 6trafo

J(ep6fico' COlt..
. t:.nhvltlo,.no� i

,

m:a'll�. tu. I

/J.tn��s tio

J!gatlo.

TEMPORAL Causa
Prejuízos DO Aero

porto de Joinville�------

.......................I � e iacllcadét
DOI CUOI de
fraqiJtla, pali
_.�e
fastio.
Em lua 16r·

ilnd. e D l ra aa

Vauadaw de

.16dio. ,tloifliD.. G1icerofoar.toIt
'PepeIu, DOe � Cola, etc. de

.çio proa&. fi eficu aoe calOS

.. ,fraq_ ....ral_as. Vana-
4iiI .....iDdioiuIo para� ma

tIheNa e� Nado eu& f6r
.aula 1icla0iada .,. s.w. ·Pu·
.blica.

Senhor, saja faita a Vossa Yontad� Forle lemporal caiu na
tarde de 18 do correnle
sôbre a cidade de joinvil- ,

lé. No aeroporlo do Cu
batão uma parede do han
gar do Aero Clube de
joinville desabou, danifi
cando li aviões de treina
mento daquela entidade. '

.

Os dirigentes da enlidade
já-Iomaram as' providên-

ii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;o;;iiiiiiiiiiiiiilii.il'
cias pa ra _as repa rações
do estrago havido.

A floresta representa
para um país, o que
o sangue representa
p a r a o organismo.

Da vida, que sp conheceu. o trabalho,
cuidados e o cumprimento do dever, Deus
nosso Senbor, chamou para o Seu Reino a

nossa querida mãe, avó e bisavó

Bel'tha Thieme, née Wendelmeyer
com a idade de 78 anos. O seu sepultamento
deu-se a 9 de Dezembro de 1958 no Cemitério
Municipal de Corupá.

Profundamente consternados
agradecer. de . coração a todos os

vizinhos, o desvêlo e cuidados que
taram nos derradeiros dias.

Agradecemos em especial ao sr. Dr. Fran
cisco' Piccioni pelos seus incansáveis serviços
profissionais, ao Rev. Pastor Rob�rt Kinas pe
las oonsoladoras palavras, em casa e perante
o jazigo, ao Côro da igreja pelas canções sa

cras entoadas, e mais uma vez a todos os

queridos amigos e conheoidos pela oferenda
de Delas e ricas fIôres e que acompanharam
o féretro de nossa querida extinta à derradei
ra moradia. Quem conheceu nossa mãe, por
certo avaliará a nossa perda com o seu de
saparecimento.

Cornpá, Dezembro de 1958.

queremos
amigos e

nos pres-

Bar e Res�u�an.t� .':Puli" II Salãriol'I'Mínimoagora sob nova dIreçao profISSional de "

ADOLFO L. FIEDLER Nas esferas especialíZéi
dillS confirma·se que a de
cretação do salário míni
mo será mesmo no dia de
Nalal, dependendo· entre
lanlo das comissões re

gionais, das quais poucas
concluiram os seus traba
lhos, enviando-os ao Mi· I

nistério,· devendo' o novo
salário mínimo vigorar a

partir de Janeiro de 1969.

Ndme tradicional de hospitalidade
em Santa Catarina
-x-

Oferece nova e remodelada cosinha de 111. ordem.
__

'

Para as Festas: Vinhos finos, Fiambre _

Bebidas nacionais e estrangeiras
A en'utul. I.mi'i. rbi.me II' _

.. �
Rua Marechal Deodoro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A t d t·f t· O c' t d
'

· Registro' Civil Em. S. Paulo.. umen o, as ar� as pos aisr SI' uS a os maIs AureaMüllerGrubba,Oticial
I R i s t C 'I 'd faiscas elétricasVAI

..
PARA Cr$ 4.,00 O PORTE DE UMA

nil b I- d 'd' p'
uo eglsdroC lVI o

.

ii ß tCiI OC O illC ;p. Distrito a omarca Ja- t dCAnTA SIMPLES '

a: �.. �' ,. � raguá do, Sul, Estado de
'

ma aram uas

, Está sendo preparado Essa noticia ínforma
.

.'

'.
Santa Catarina, Brasil. mulheres

um ä�mento na�. tarÍlas que o porte de'uma car- São Pau lo e, Santa Cat�rlna. com os ra!a�:�;�ód�e ��hl���c�� s. PÄULO, 12 _ As 14 -C,postals e telegrflflCas pa- ta simples irá a Cr$ 4,00 índices mais. elevados de AUabelização documentos exigidos pela lei horas de ontem, durantera toda a naçao. A re-
é d C � 2"'0 .

f' d h bíli t 1 d bt r
. .

r d e que e r'IP ,u,· . 1 Im e se a 1 itarern para o empora que esa ou
,por agem

.

01 ID orm"a a Um onüscolo publicado pelo Serviço de Es- á
'

d
. .

de que existe uma co atualmente. Apesar do
t tí r d

�

Ed ão Cultura denominado
casar-se: na rea o' dístríto do

missão" estudando o as- sigilo com que estão '�i:J�:e :Stat1s���Ç do Ensino Primário Funda- Edital n. 4 524, de 17-12,58. Ipir.a!lga - e arredores,
sunto no D.C.T. e lev:an- sendo cercados 08 tra- mental Comum", demonstre que o maior contígen- Moa�ir Bass�ni e ����;���i:e n�a:foe�::�f�tamen�os foram realiza- balhos, tlivers(:)s períõdí- te de discentes está concentrado em São Paulo, ErlC6. �artIDs .

. de Maria Luíze de Souza,� .

s�bre despezsa aosl eos 'ã se. m.anifestaram emb.ora pel.te.nça a St8. ca.tarína o meJhor 1.ndice Ele,. !Jr�sIleIro, 8.01.t�lro, d

..

e. 44 anos casada si:(,.',H retos e movímentos J. de alfabetização Iogo apQs a Capital da Bepüblí- Ierrovíärío, domíeílíado
t ·d'

"

O 'Vdas agêDCl'S8 à respeito, " , ..
'

".
'

.
.

.

'., . . .
'

U Jd d e resldente em Ourltíba ua o na rua uro er-n .•
'

,

'

" �.
,- I ca.: Em seguída estão aI; 10 prInCIpaIS OI a 8S

.
' d 32 q I dí t ít

em ordem descrecente de efetivo escolar. fdIlhoAddel. ,JOSBé Bas�ani e U�a da:�ar8�:8 ql�!1 80�e e IDa assam. ' ,
y.

PROVADO O PROJE'TO 195/58 Unidades da Matricula Quota de 'Ela brasileira solteira sucedera� ._por algumA .'", que Federação inicial alfabetização domé�tica, domiciliada � teAmp?, atíngíu 'a depen-
· C C· t;· E t d sa P I 254624 625 residente nesta cidade dêneía em que ela secria novas omarcas e .ar enes no s a o M�o aGu o

. 961'197 52'9 filha de Alexandrina Ca: �ncontraya com suas
.

.. I
IDas erais . ,

M r Iílhas Edíth de 5 anos e,

,. A Assembléia Legisla-, O mesmo acontecendo Rio Grande do, Sul 587.922 60,4 zas ar IDS.
Tiana Teresa de 14 anos, .

-s: tíva do �stado,. em S!s: a�. projéto que teve a I Par�ná _ 3�O,30� 51, t Editaln.4.525
..d,e 17-12-�8., Maria. Luiza partícular-são realizada día 14 dês- dICld1-10. em favor de Bahla ,31�.838 26,0 Rudolfo Fiseher e mente atingida pela des.le mê�, ap�ovou o pro- sua ap�oyação, o voto P�rnambuco. �9'.479 32,9 Anna �a!l-emann . carga elétrica, tevejéto de LeI 159-1)8 que do �resl?ente da Casa.. R�o �e JaneIr? 294.417 55,0 Ele, brasIleIr?, .s�lteIro, morte imediata, sofrendocria Comarcas, desanexa Díseutíndo a propost- Distrito Fed�ral 278.379 67,1 lavrador,' domícílíado e as menores queimadurase cria oficios, reajusta ção de origem governa- Santa Oatarína 255.399 62,9 residente neste distrito, generalizadas.proventos e regula' a mental, blaram os depu Ceará 200.441 28,1 em Ribeirão das Pedras, Iaposentadoria dós Ser- tados Romeu Sebastião filho de Augusto Fischer Também no municipio, ventuários da justiça e Neves, João Oolodel e - e de Clara Dumke Fis- de Santa Isabel, nodá outras providências. Lenoir Vargas Ferreira.

O ORLANDO
cher. bairro denominado OuroSeis emendas apresen- A bancada . petebista r Ela, brasileira, solteira, Fino às 15 horas de

.: tadae à proposição go- fez declaração -de voto, • doméstica, domiciliada e ontein Teresa Sizukovernamental foram der- em que deixou Inserto B 'd·· SILVA resídeate neste distrito, Dói d� 22 anos solteira
rot�das nas comissões, na a!a �08 trabalhos, su� a ' , e,m Ribeirão das Pedras, residente n.aqueie bairr.o:mal.s aprovadas em pIe- coerenCla .com_ que fS-

I

_
fIlha de Gustavo Hane- quando trabalhava numa

',nárlO. com. o voto da sentara a �Ireçao Reg�o- Pela Faculdade. mann tl, de ,Agnez 01- lavoura local, f?i vitima-PresIdêncIa de Mesa, nal do �ar�do Tra�alhls- ,;. denburg. da por uma faisca elé-
uma vez que a votação t� BraslIeIrC� secçao de de Odontologl� Edital n. 4.526, de 17-1258. tdca, morrendo instata-acusara empate de-�otos. Santa Catarma. de Santa Catarl- Jóão 'Gonçalves e neament�.

na, acaba de con- Herts Nagorski
cluir o seu cur- Ele, brasileiro, solteiro,
so, O sr. Orlando industriário, domiciliado
Bernardino. da � residente nesta cida�e,

. " fIlho de Marco SerafImSIlva, CU] a: nota Anacleto e de Augusta
Regressaram à Floria- estampamos na Gonçalves. O Papa João XXIII con·

nópolis, procedentes do página sociais.
.

Ela, brasileira, solteira, feriu os cor!"e�pondenfes
R d d doméstica, domiciliada e barretes vermelhos a. 20io, o (ioverna or o

'Estado é o senador Iri- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!II!!!'!!! relJidente nesta cidàde, nOVOS cardeais, da Igreja
,A Rede Ferroviária neu Bornhausen, afim de Dr. Fraacisco Antonio Piccioae I

filha de Willy Nagorski Católica, e os felicitou
Federal iniciou ha pouco, participarem do Congres.

.
.

]H:ltD�Có e de Cecilia Nagorski. pelo ing-resso no senado
à tarefa de investigação so Eucarístico. Aqueles Cirurgia Geral dli ,adultos e criança_ C11- _ t para que cb"l�uc: ao c�. religioso que, em �D1.aodas causas de baixa dois homens público. nica Geral _ Partos _ Operaçõel _ nhecimento de todos mandei com o Sumo Ponl{fl.c�
produtividad� e dos aci- catarinen.es se'encontra.' ,Moléstias de, Senhoras • Homens. passar u presente edital qUt .r��e a vida espiritual dos

-

dentes de trabalho na8 {'am há dias na capital EspeclalJsaa em doenças de crianças será publicado pela impren- fIeiS de lodo o Mundo.
estradal federais. Um fe.de'ral tratando de al!l- Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS sa e eil) cartório ollde sed

_,_

Crupo especial constitui- sunt08 ligados a adminis· (Clara Hruichka), das 9 a. 12 hi. HOSPITAL atixado dU! ante I � dias. Si
'qos de ele��nto� da tração do �itado. Segun- JESÚS DE NAZARÉ dai. 15, a. 18 bs. :lIguem souo::r de algum im-
Rede e do M\mstérlo do do apurou ii reportagem Co_upA - 8�rA CAXAlIitJ:N.A peeiimento acuse-o para 05
Trabalho

. j.á reáli�o� o &,overnador e o sena-
---

tins legais.algumas YI81tas a oflC!- dor assentaram profun- _---------- -.
AUREA MÜLLER GI�UBBA

11&8 �a Central do Bra.lI, das mudanças adminis� I . _IlO RIO, devendo esten- trativas, afim de conso- Orgaostier seu tr�balho a todas lidar a posição da UDN
.

as lerrovlas para um no plE'lito de t 960.
levantament6 completo
das condiçõel!l de higiene
., segurança do trabalho
dos ferroviáril)s no psis.
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Novos Cardeais da
, IgrtHa Católica �

Denúncia _ ,

contra Juíze$
,do Trabalho

,Acidentes
Idaeu Bornhausen
Senador

"nas
: "; ..

:ferrovias
'. '

e Harmonios "BOHN"
i . � i l ::l

Pa.lo Bornhausen
voltará a ocupar
uma Secretarra
FPOLIS, 19. - Segundo se

sabe, o sr. Paulo Kondel' Bor
nhausen deverá, no próximo
Inês de janeiro, assumir a
importante pasta da Viação
e Obras Públicas, a fim de
dar fiel cumprimento ao pla
no de obras e equipamentos,
elaborado e aprovado pelo
govêrno.

RIO, 13 - O ministro
do Trabalho recebeu dos
procutador�8 João An
tero Carvalho e Dorval
Lacerda, representação
no sentido de que seja
aberto lnquérito admi
nistrativo e rigorosa sin
dicância para apurar &11

denúncias do líder dos
bancários feita contra os

membros do Ministério
púb�co.

'

Acabamento perfeito
Soneriàade agradavel

Preços modicos
Não crê na Har.olios: 12 modelos,

especiais para viagcm,
Trat�-8e - de iniciativa esta�ilização C apelas e Igrejas
tiue, ,a par daquelas que Oraios: São construidos
anuncia para o raapare- Falando a imprensa, o em 7 disposições a

Ihamento material das governador eleito de S. e5ccilha dos interessados
estradas de ferro. Diz o Paulo, (Ir. Carvalho Pinto, Catalogas Gratis
comunicado que no ter- declarou que não acre-

Demais' intormações..eno da produtividade dita (referindo,se ao Pla-
já. se conhecem resulta- no de Estabilização Mo- com o Representante
,dos ponderáveis desse netária) nas medidas Geral para os Estado�

empenho, citando como unilaterais para resolve- de S. Catarina e Parapá
melhoria, por exemplo, a rem a situação econômi· PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - Saß Bento do Sal,
Rede de Viação Paraná- ca e financeira do paia Estado de Santa Cataorina
Santa Catarina. assentando a paz social. :....

.

•

-=

NA FALTA DE
� ..

,.

APPeTITe

__ __ _ ..__ -...:.- __ __ :;:.. ;ir.·•••••·.: �••••••••• i.l:p=-····-----------···------ ...

-------ll ::::fíI �

fi ThTQ) ]8'1[» Tfr18I Tfl' A1IJfM A W�T fi: elIDlea de ,Olll.s - Ouvidos - larll e Gargauta �l
U' lLJIll\.o Jl\.lL'l., l&ß\ !VllAJ.\U� ii DO .......II•••• 11 �} 'I� ltIGDICO (;IBURGIA.O fi MODBIlNA B PRIMOROSAMBN!B INSTALADA :1
ii . . . t! A melhor aparelhada em Sanla Catarina :�!! Formado pelas Faculdades de MedIcIna das Umver- 'I Rua Abdon Balista (Defron'e a liA NOTICIA" :1ii sidades de ColÔnia (Alemanha) e Pôdo Alegre II l \ J -O I N V I L E - . �1II S .....H R "I NÇAS .. II ::� ...:;::1'1 CIRUROIA -

&.;oi... O AS - PARTOS - CK A a.; 'I '\i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�f:·-

'ii CLINICA OERAL' ,,:
----.__.._. --

-..-...�
tl

,I h

ii I Longa praliea elll Hospitals Buropeus II..

IIII 'Consultório e residência: ,H nII Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 465
II Rua Presidente Epitáció Peeôas N°. 704

!I CONSULTAS:
'I" (antiga residência de Emanuel Ehlers)ii Pela manhã: das 8 1/2 ás lt horas II Clinica gerai médico - cirurgla de adultos t' crianças

11,.1 ,Pela t",rde. : �as 14 1/2 ás 17 1/2 horas li - Parto� • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia ;.. Bisturi-eLétrico - Eiectro-cauterizaçãoI Atende ch�ado8 tambem à Noite II - Ráios Inira-vermelhos e aLuis.

�:::::::::==:::=::::::==:::=:::=?::::::=====:!:::::::�::::::=::J) r- ...; .... ....

Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA DE 8AUDE

.

'/,"II!:'';��
I "

Mqresa
Cançaço
Pallide2
fraqueza

É i.cIi.pe.......
o uoo do

,,O O O L I, I O
DE ORH

/
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.?-\.ssociaçãq Rúral de Jaraguá do Sul
Dr. Antonio Alir Dias Raitani

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Câmara . Municipal de . Jaraguá do Sul ��-"<!I�
Cure seus males e poupe. seu
bom dinheiro comprando n;t

EscolaresBolsas FARMACIA NOVA

Visto: João Lúcio da Costa
Presidente da Câmara Municipal

de ROBERTO M. HORST

O Exmo. Sr. Dr. Celso cluí d'oravante um ser-
Ivan da Costa, DD. Se- viço permanente de as
cretário da Agricultura, sistência aos que se de
atendendo a um apêlo dicam ao serviço de
da Associação Rural de amanho da terra. Tendo
Jaraguá do Sul, por oca- como séde de suas ati-

.

sião dos festejos do Dia vldades a Associação
do Colono, acaba de de- R u r a 1, ao engenheiro
signar para Jaraguá do agronomo poderão ser

Sul o sr. Dr. Antonio dirigidos os pedidos de ......�
Alir Dias Raitani, que análise de terra, verífí
na qualídade de enge- cação de doenças e pra
nheiro agrónomo, irá gas na agricultura e

prestar aos nossos lavra- quaisquer outros escla
dores e aos pecuaristas recimentos sôbre agrí
inestimáveis serviços na cultura e pecuária.
melboria das culturas e

consequente aumento da "Correio do Povo" que
produção agrícola. O Dr. vê nesse.' novo serviço �.

es das fun-
A.nt?nio Alir Dias Raíta- u.m increm�nto e m�lho-I ::. :: cöes periódi-

.

Dl Já demonstrou a sua na da agrícultura jara- _

..-:-----;< d hcapacídade profissional guaense abrirá as suas
-

-

. �as as sen oras.

quando no exercício de páginas ao distinto en-
- E calmante e re-

seil cargo 110 vizinho genheiro agrónomo An-
-

guiador dessas funções.
muníeípío de Guarami- tonio Alir Dias Raitani,
rim. Estão de parabéns para que, através da im
os lavradores [araguaen- prensa local possa den
ses e de parabéns está tro de suas atribuições
a Associação Rural de lorientar e esclarecer o

Jaraguá do Sul que in colono de Jaragná do Sul.

De ordem do snr. Presidente torno público
que, as matriculas com onus do Município (BOL
SAS ESCOLARES) em estabelecimentos de ensino,
deverão ser requeridas à Gâmara Municipal, até
31 de Dezembro do corrente ano, instruidos os

pedidos com certidão de nascimento, quando iní- �--<!��

cial e atestado de promoção- se fôr renovação. ISécretaría da Câmara Municipal de Jaraguá
do Sul, em 9 de dezembro de 1958.

Renata Wunderlich
Diretora da Secretaria

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos

I
Fósforo, Cálcio, ArseD1ato

!!III ••r_______ e Vanadato de s ó d I o

TODICO dos cODvalesn8ntes

t ßgrildl!eiml!nlo Tonico dos desnutridos
.

Rua Mal. Deodoro 3 . [araguä

�����t��l·
CONTÉM

.

llvó,. Mãé. filha í .

. Jodas_ dávem usaF,
:·a HUX.1iEDATINA !,

EICELEIT&S
ELEMF.IiTOs TOIUCOS

ocorrido no dia 4 de dezembro com 33
anoa de idade.

/.:::::::::::::::;::::;::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::-'::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::;':::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::;;::::::::::" As Iam ílías enlu tadas vem externar

ii 'h por íntermédío deste, seus sinceros agrade-
I! A V I 5 O II cimentos às pessôas amigas e vizinhas que
li v II prestaram seu valioso auxilio e a conforta-

I! II ram durante o transe que passaram assim
Nos terrenos de de-

II. II como agradecem a todas as pessôas que clividade fortes as pas-
:: A Diretoria da Comunidade Evangélica de Rio da Luz I, li envíaram flores, corôas, cartões e telegra- tagens, quando explora-

i!,l avisa aos interessados que procederá uma reorganização no cemitério IIII mas e a todos que acompanharam a extín- das convenientemente,
da mesma, devendo os familiares dos mortos antigos, rsedificarem os ta até a Bua última morada. com ajuste do número

!i túmulos caídos, pondo-os em alinhamento. II Outrossim externam o seu reconheci- de cabeças de gado à

II Se os mesmos ·não reedificarem os túmulos arruinados até ii mento ao Rev. Pastor Karl Gehring pelas t���, ;��!!'!�:-�c���
iI fim de outubro do corrente ano, a Diretoria ordenará a demolição dOI mesmos. I! suas palavras confortadoras proferidas na trôle da erosão. Em al-

i! A mesma Diretoria proíbe o levantamento de um novo II residência e no cemítérío, guns tipos de solo urge

!:i." túmulo, sern prévia licença do Presidente. I,:!'
que sejam feitas sulcos

( Bruno Vogel e F'ilh s em contôrno para eon-

il ass) Alberto Meier li
o

trôle da enxurrada.eau-

�;'��';�=��7'T�:=;==";=�J";-:-:;3'�'7i�=;==_:;=:=:::",==J ..."__.\•.•.e_E.r.l1.e.�.to.·.L.ell!l�.sllln:.a.�.n_e.F._llm_i.7i•.
a

•.1IIiI. ,I
sadora do desgaste.

OO�OOOOOO�OO�OO��OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOOOOOOooOOOOOOoooooooooooom
00,. ... .' 00
00 00

I .��j\ Demonstre Seu BOm GOSTO
�i'\ i

00 � . � Preferindo 1)S Produtos das � � 00
'00 � � � 9 00

I
� RE�\�

Bebidas Max Wilhelm S. A.
� QEG\S\�

I
� 00
� Indústria fundada em 1924 . 00
00 .I.ragu. do Sul Caixa Postal, 22 Endereço Telegráfico: "EMEDOBLEVÊ" Telefone, 222 < 00
00 00
00 - .....� 00·
00 00
00 Conta com larga experíêncía e profunda prática no ramo .

i �I PRODUTOS FABRICADOS EM· ESTA�ELECIMENTO, COM INSTALAÇÕES MODERNAS E 1{IGIÊN;lCAS- i.r
� 00

m .�
I -, 11
; �

,00 00
�

-

00 I
00 �

I CO. assoe. IIWIMIII Lida-: Ind. de Bebidas e Conexos 1'1
II cUR I T I EIA Rua Oap, Souza Franco, 635 - Telefone, 484-36 End. Telegr. : "EMEDOBLEVÍl:" I
I WIIII - A LARANJADA QUE REVOLUOIONOU O MEROADO PARANAENSE . I
; Laranjinha "MAX WILHELM" o Refrigerante que mais se vende em Santa Catarina e no Paraná ;
00

I

00
00 ,00

1'1 Filial: RIO DO SUL _. Rua XV de Novembro, 1.111 Fone,468 II
00. �

\moooooooo�ooooOOOOOOOO���OOOOOO�OOOOOO.�OOOOoomOOOO�MOOOOOO�OOOOoooooo�oooooooomoooooooooo�OO��00000000000000,

Profundamente consternados comunica
mos a todos OB nossos parentes, amigos e

conhecidos o falecimento de nossa querida
espôsa, mãe, filha e irmã

TECLA LESSMA�NVOGEL

Os Pálidos, Depauperados,
I Esgotados, Magros, Mães

I que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga
nismo com o

Conservação
do Solo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'TERÇA-FEIRA DIA 23:'_12_-_19-68 �_�---���---
C�JRREIO DO POVO

i
.������������,�-�����������

r
Sociedade Grófica �AVENIDA

� UllmGRAIFU rArlElARHA U\VRARn� I

.' �
Lida. I

-

IMPRESSOS DE TODO GENERO Livros Comerciais Materiais Escolares

Papéis de todas as qualidades _-,Grande sortimento de Artigos de Escritório - Baralhos
- Albuns para Iotograílas - Pratos de Bandejas de papelão e demais artigos _do ramo

CARTOES DE, FELICITAÇÕES DE TODA ESPÉCIE PAPEL CELOFAN_

..IaraguA do Sul Telefone, 251 Avenida Getulio Vargas, 350 Santa Catarina

do
-

Sul 1�_""iiI!!JI{iBI,,�@IIlI!""''__IfIBI@B�H8(i' Reg istro C ivi I

I
FOTO PIAZERA I Aurea Müller Grubba, Oticial

.-
- DEFRONTE Á. PREFEITURA - JARAOUÁ. DO SUL � cio R, e g_ ist r o Civil do

Fotografias em Geral - fotocopias' de Documentos _ li 1('. Distrito da Comarca [a-
til filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

I
ragua do Sul" Estado, de

� . Santa Catarina, Brasil.
111 A pedido, atende a domicilio e tambem faz saber que comparece-João Lucio da Costa, Presidente da Câmara i em lo-::alidadss viZinhas

,
rarn no cartório exibindo os,

Munlclpal de Jaraguá do Sul, em virtude do dlspos �@l8älli8!!l@l!l!.�4118:i!11i!1I(i@@Ie>(!l��SEJlI!§JIS� documentos exigidos pela lei
lo no § 2 do art. 66 da Lei Orgânica dos Munici-

. Art. 30, _ Fica o Chefe do Execuuvo eurorí ifirn de se habilitarem ?ar;;pios do Estado de Santa Cerertne, faço saber que a '

C� M' I I' I zado a abrir o crédito necessário pera o fiel cumpri- casar-se:
amare umcipa votou e eu promu go a segumre ei:

menio deste lei.' Edital N. 4520 de 6-12-58.
Arl 40 - Esta I.ei entraré em vlgör ne data, Hilario M�estri e

de sua publicação, revogadas as disposições em Laura Okonska
, . /. .

contrerro. Ele brasileiro solteiro
Sal.a de Sessões, ; 6 de dezembro de 1958 moto;istl:l, domlciliado �

JOÄO LUCIO DA COSTA residente nêste distrito,
Prestdente da Câmara Municipal na Barra do Rio Cêrro,

Câmara Municipal de Jaraguá filho de José Maestri e
de Maria Liberata Cago
netti,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
à rua Benjamin Oonstaut,
filha de Constanty Okons
ka e de Paula Okonska.

Edital N. 4.521, de 6 12·58,
Pedro Schier e

. Augusta Dana
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado I:l

residente nesta cidade,
filho de Germano Schier
e de Maria' Schier.
Ela, brasileira, solteira;

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
({"::=::::::::: ::::::::::::

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::;:::::::::;::::::::::::::::::::�:::=:::::::::.::::::::::::_:::::::::\:::::::::,::::::::::::::=::::::::;_=::::::::::::::::::=:::;:::::=::::;:=::::::::::::::.� à Es trada Jaraguá - Es-
!! • I! querdo, filha de Benja-
II . 11 mim Dana e de Ana Dana.

II ','B'DBB,.8BNVJ ���a�Ji�4JJ;éddeo�oS���o8�
ii e Maria Martins
n

II He, brasileiro, solteiro,
..

-

�-- Industrläeío, domicilia.do
ii e residente nesta cidade,
ii filho rle Eurico Antor.io
ii dos Santos e de 'I'hereza

'11 MODÊLO ii de Jesús.
.

ii ii Ela, brasileira, solteira,
ii <:: LP·32-1 ii doméstica, domiciliada e

ii li- residente nesta cidade,
U DIESEL !! filhil de Isabel Martins.
11 ii
:: !! Edital N. 4 523, de 11.1258,

·I�.I.••!.: !i José EJpidio Schiochetti
ii e Ana Richert

II i! Ele, brasileiro, solteiro,
li ii mecânico, domiciliado e

li ii residente neste distrito,
i! n em Nereu Ramos, filbo
II ii de Narciso Schiochetti eli �:2J!!iiWy< �-. II de Oelestína Schíochettí.ii .. --- ---....:::�� ii "

li � -:......;.;:-_ � ;- ii Ela, brasileira, solteira,
ii \,

- ,_- ...-'_
- li doméstica, demícílíadá e

II .. residente neste distrito,
fi líder absoluto em economia I �:- I! em Três Rios do Norte,

• II ii filha de Floriano Richert
- ii -Boixo consumo de combustível e fdcU ii e de Emilia DemarchíII manutenção fazem diminuir dràstica- 11 -

li .. Ríchert.
ii mente tôdas as despesas do Mercedes- ii

II Benz lP-321. Seu motor Diesel é aper- É O NOVO LIDER NAS EStRADAS
.. BRAS,ILEIRAS1 !! .

I; para qt:t .:i",� u,: ao co-

I!,! feiçoado e mais seguro. O novo i:1:
nhecimento Je todos, n.an.iei

LP-321 foi feito para dar, ao seu pro- passar o presente edital que

II prietário, ainda mais lucros no fim Fati,.••• ec.nomla, i: será publ.cado pela illlpít:n-
II -I contarto •••,ura.·'" ii . ' ,

II ..e cada viagem.
,,- 1! sa e em cartono ouue ser �

ii <». Motor Diesel OM321, de 120 ;(SAEJ, ii afixado dui ante 1) dias. S.
== E

.

.
.

com sistema de combustão por ontecä- !i 1 soub cl'
'

II maIs... mora de alimentação continuo. !l a guern souocr e arguni ),1;-

i! • líder em confôrto (�) C6mbio de 5 marchas, totalmente sln-
ii pedirnento acuse-o paI a no

II

I'd cronlzado. Mais f6rça no arranque.·. jj I fins iega·ill.
II • • er em -segurança ./'

malar capacidade nas subtdes. '

i! AUREA MÜLLEr� GRUBBAII • lider em todos os serv."os '3' Cabine com neve desenho: tão confor-" <

II'" � tóvel como um corre de passelaI Possui ii . <'!,·.i

II i.; técnica alemã em caminhões brasileiro" ampla fanela traseIra, cinzeiro: porta-
. ii

!i luvas com tampa, gandlos.cablde, etc. II -_----�-----

fi .ERCE.DBS ..BENZ_.DO.__ ,B�.LVS.JL !l
II

�\

.

- i II
II c' IA6RI()ß.flTf�'OJ!OAMINHÃO BRASILEIRO PÂRA�O_,fS.JJiAJ)��A.t{U1BAlJ dili

---
/' .

ii
U CONCESSIONÁRIO AUTOR/ZADO� ij
!l I.

i! "
II Comércio e Indústria. - li
1.,

.

• / \. li

It --- -GERMANO STEIN S. A: II
II '. r ii

II .'"

Rua,- Dr. João Colin, 259 JOINVILLE II
.. ,II

�::::=:::==-====:::::::::===::;:=====:::===:::::::�:::=::==::::::==::::::::=::::�:::=:::::::===:::========--==========::�========-�===:::::==::==:::!} ------------.-------

LEI Nr. ,18
Concede subvenção de Cr$ 100.000.00 à Socie
dade Valo Agricola e Indusiríel de Irepocuzinho.

Art. 1°. - Fica o Prefeito Municipal aurortzado
a conceder a subvenção de Cr$ 10() 000,00 (cem mil
cruzelros] à SOCiedade Valo Agrícola e Industrlel de
Itapocuzlnho, situado no local do mesmo nome.

Art. 2°. -=- O pagamento deverá ser efetuado
até 31 de dezembro de 1959

c

Campanha de'
Educação
Florestal
o Serviço Florestal

atenderá a todos os
interessados em assun
tos relacionados. com
silvicultura, tanto na
parte !"eferente a con
sultas, c o m o p a r a.

obtençãol:de mudas e
sementes.
Para melhores escla

recimentos consulte o

"Acordo' Florestal".
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possível com a vinda de vagões culo carregamento
não poderá ser adiado em virtude da elevada estadia
cobrada pela Estrada de Ferro. Eis porque, mais
uma razão de mantermos o trânsito livre em qual-

Aos quatro díes do mês de novembro do ano quer época, salvaguardando assim 08 legffirnos ínre
de mil novecenros e cinquenta e oito, pelas sete ho resses dos colonos e das pessoas que tenham qual
ras, na Sala de Sessões, Edifício da Prefeitura Mu- quer outro Interesse econômico naquela região. So
nicipal, reuniram-se os vereadores srs, João Lúcio licitou e obteve a palavra o vereador sr, Raimundo
da Costa, Pldélls Wolf, Francisco Modrock, João Emmendoerfer, discorrendo sôbre o mesmo projeto,
José' Bertoli, Murillo Barrette de Azevedo Mário Ni- disse que é perfeito conhecedor dessa estrada, isto
colini, Durval Marcatro, Raimundo Emm'endoerfer e porque tem comércio e tnteressee econômicos nessa
Erich Batista. Presidência: João Lúcio da Costa; região, e- aürma: essa estrada' foi de particulares até
Secretaria: Francisco Modrock e João José BertoJi, dois anos atrás, quando foi incluida no Plano Ro
êste designado pela Presidência na ausência do 10. doviário, mas as verbas da Prefeitura destinadas
Secretário efetivo. Lida e posta em discussão li ata pare sua con�rvação ou macadamízeção ainda não
da sessão anterior, foi a mesma aprovada por una' foram suficiein'es, por isso deve ser interditada em

nimidade, sem emenda. EXPEDIENTE: Requerimen épocas de chuvas; com um aparte do vereador sr.

to do sr. Oscar Kreissig, encaminhado à Comissão Murillo Barreto de Azevedo, que disse, uma vez que
de Legislação e Justiça; oficio expedido de n. M4/58; é uma via pública, porque o Prefeito não a conser

idem da Diocése de Joinville. No Expedlente pediu va, colocando macadame em roda a sua extensão?
li palavra o vereador sr. Murillo Barreto de Azevedo Repondendo ao aparte o vereador sr. Raimundo Em
encaminhando um requerimento sob n. 24, asslnedo mendoerfer, alegou e deficiência da verbe da Preíeí
também pelo sr.' Fidélis Wolf, Vtce-Presldente da tura. Disse ainda ter entrado em entendimento com

Câmara e o sr. Mário Nicolini. Palou o vereado er. vários colonos, moradores daquela localidade, que
MuriJlo Barreto de Azevedo, em nome da bancada também estão de acôrdo com o referido projeto. A
da WDN, reclamando, em termos ponderados a sltua- Presidência encerrou a discussão e pos em voreção, !!::================,=,=====�
ção do funcionário sr. Lourenço Gressinger. situação sendo o mesmo aprovado por cinco votos contra

deplorável em que o mesmo se encontra por cause três. Parecer da Comissão de Finanças, referenie ao

de perseguição polülca, em se tratando de um fun- projeto de leí n. 21', que isenta de emolumentos as

cionár.io exemplár que honra a municipalidade. Re- plantas e licença pera a construção da Igreja Matriz
queren ainda que íõsse nomeada uma comissão para ·São Sebastião; foi aprovado por unanimidade. Pare
verificar na Tesouraria da Prefeitura, as folhas de cer da Comissão de Finanças sôbre o projeto de lei
pagamento e Livro de Pontos. Usou da palavra o n. 19, que concede subvenção à Sociedade Valo
vereador sr. Ptdélls Wolf, solídertezendo-se com o Agricola e Industrial de Itapocuzinho. O Presidente
requerimento do vereador sr. Murillo Barreto de Aze- passou a Presidência para o Vice-Presidente, para
vedo, sugerindo que esta comissão, uma vez nomeá- em plenário justificar sua Emenda -de Cr$ 70.000,00
da pela Presidência se "irigisse ainda hoje à Teseu- (setenta mit cruzeiros), ao projeto de Ieí de autoria
raria da Prefeitura, a fim de não tardar o esclareci- do vereador sr. Raimundo Emmendoerfer. Eselare
mento do assunto. O Presidente deferiu o pedido, cendo o Presidente, vereador sr. João Lúcio da Coe
nomeando a comissão seguinte: eurer do requeri- te, em plenário, que o Valo de lrepocuztnho é de
mente, vereador sr. Murillo Barreto de Azevedo, Fi- grande e incalculável' valor econômico para toda a

délls Wolf e Durval Marcarro, tendo o último recu- populeção.; cujos beneficios atlnge -quese a todos,
sedo, nomeou então o vereador sr. Raimundo Em- além dos 70 moradores entre os sócios e não sócios,
mendoerfer, que também releltou, acontecendo o mes- uns com águll pera arrozeira, com industrlazinhas e

mo com o vereador sr, Erich Batista. O Presldente outros com a água para seus animais. A produção
surpreendeu se com li estranha atitude dos vereado- de arroz, em consequencia do Valo, aumenfou consl
res da bancada do PSD, recusando-se ne partlctpe- derevelmenre, atingido ao ano passado cerca de de
ção duma comissão que nada mals quer do que um zesseis mil sacas, aproximadamente. A tendência é
esclarecimento positivo da Tesouraria da Prefeitura. de aumentar êsre ano mais ainda. Eis porque apre
ricou assim incluido o nome do vereador sr. Mário sentou ao projeto de lei Cr$ 30.000,00 de autoria do
Nicolini. Requereu ainda o vereador sr. Murillo Bdr- vereador sr. Raimundo EmmeDdoerfer, sua Emenda
reto de Azevedo, que fôsse incluido nessa comissão Cr$ 70.000,00, perfazendo assim um lotaI de Cr$.
o Presidente desta Casa, cujo requerimento foi posto 100.000,00, o auxilio da Prefeitura para o Valo de
em discussão e votação, sendo aprovado por unani- Itapocuzinho. Disse ainda, que o govêrno do EstadQ, Imidade. Com a palavra o vereador, sr. Durval Mar- através de S. Exci-a. sr. Heriberto Hülse, e não es

carro, justificou sua rejeição, dizendo que só teria quecendo o Ex-Secretário da Agricultura sr. Mário
participado desta Comissão se o requerimento fôsse Orestes Brusa, houve por bem conceder um auxilio

redigido em moldes diferentes. O vereador sr. Rai- de Cr$ 260.000,00 à mesma Sociedade, que já cons

mundo Emmendoerfer, disse que, sendo vereador há truiu, graças ao auxilio do Govêrno do Estado, cIn
quase quatro anos, sempre procurou respeitar êsse co boeiros de pedra, para melhor resistirem à er.

Legislativo, também com o antigo Presidente, verea- chentes que se verificam anualmente. Por isso nada
dor sr. Ney Franco; mas quanto a comissão reque· mais jusro do' que conceder êste auxilio àquela So
rida pelo vereador sr. Murillo Barreto de Azevedo, ciedade, que tanto contribui economicamente para o

não foi negada pela bancada do PSD, e sim por p.ngrandecimenro de nosso Municipio. Com a pala
motivos particuhnes, o que é o seu caso pessoal, vra o vereanor sr. Raimundo Emmendoerfer, congra
devendo seguir viagem. Alegou ainda que a comis- tulou·se com a Emenda apresentada pelo Presidente
são não poderia ir à Tesouraria. enquanto o Prefeito sr. João Lúcio da Cosra, e confirmou, que efetiva
estiver àusente, A Presidência esclarecendo, que ja- mente aumentou consideravelrpente a produção de
mais a Casa ou uma comissão nomeada por ela se arroz em Irapocuzinho, e·acredita que a produção
dirigiu às repartições sem previamente haver se en- êste ano irá além de vinte mil sacas. Parecer da
tendido com o Prefeito, portamo não motivo de re- Comissão de Legislação e Justiça, ao projeto de lei

clamação ORDEM DO DIA: Parecer da Comissão n. 24, que isenta do Imposto de Indústria e Profis
de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei sões ti fabrica de material elétrico de Romeu Bastos.
n. 13, qu� concede auxilio à Vva. Laura da Silva, A respeito manifestou·se o vereador sr. Durval Mar-
que aumentou o auxilio para Cr$ 2,600,00 (dois mil d
e quinhentos cruzeiros), ao contrário de Cr$ 1.500,00 caUo, dan o seu parecer favorável à aprovação do

(mil e quinhentos -cruzeiros). que o autor do projeto referido projeto, porquanto já se encontra estabele
havia estipulado. Com a palavra o vereador sr. Rai- cida e funcionando éI referida fábrica. Acrescentou
_mllndo Emmendoerfer, que disse ser desproporcional ainda a Presidência que, de acôrdo com a Lei vi
o auxilio ora concedido, já que havia dentre os ina- gente é dado o prazo máximo de seis mêses para
tivos da Prefeitura vários que não recebiam siquer a seu funcionamento, caso contrário perderá o direito
metade. Solidariezou-se o vereador sr. Durval Mar
callo. O vereador sr. Fidélis Wolf,. com a palavra, de isenção. Encerrada a discussão, em votação, foi
disse, tratar-se de um justo auxilio, já que era con- aprovado unanimemente. Parecer da

-

Comissão de
cedido a umd Vva., ao passo que os inativos tinham Finanças, referente ao Projeto de Lei n. 20, que orça
oportunidade de ganharem alguma coisa em outros e· fixa a despêsa do Municipio para o exerciéio de
misteres. Pediu e obteve a palavra o vereador sr. 1959 O
Murillo Barreto de Azevedo, que disse também não

. sr. Presideate não pos em dIscussão o re-

concordar inteiramente com o parecer da Comissão, ferido projeto; autorizou à Secretaria que extràisse
_ sugerindo que se fixasse em Cr$ 2.000,00 (dOis mil :>ópias do mesmo para que fossem entregues aos

cruzeiros), o auxilio por ser esta a importância do vereadore.s a fim de se inteirarem melhor no assun
salário mínimo da região. Com a palavra o verea- to, dado a sua importância para o Municipio. Ove·
dor sr. João José Bertoli, lamentando exis�irem ainda reado sr. Raimundo EmmeDdoerfer, conaratulou-sefuncionários na Prefeitura, mesmo inativos, perceben- er

do menos que o salário mínimo. Deveria a Câmara com a Presidência, pela feliz idéia. Pediu e obteve a

interceder para que fossem melhorados seus veuci- palavra o Vice-Presidente, sr. Fidélis WoU, propos
menlos. Aparteou o vereador sr. Raimundo Emmen- constassem em ata -nominalmente os vereadores que
doerfer, esclarecendo que são bases, estipuladas pelo votaram contra o Projeto de Lei n. 13 da Interdição
próprio Instituto, não cabendo a responsabilidade à de estradas. O Presidente deferiu o pedido. solicita0'Prefeitura. Parecer da Comissäo de Legislação e Jus
tiça, referente ao projeto de lei n. 23, que propõe do os nomes dos vereadores. que votaram contra, e

interdição de determinadas estradas. Com a palavra lIssim se mantfestaram: Fidélis Wolf, Murillo Barreto
o Vice-Presidente, §r. F. Wolf, relator do projeto, ma· de Azevedo e Mário Nicolini. Nada mais havendo a
nifestou se contrário a qualquer interdição de. estra· tratar o sr. Presidente declarou encerradá a sessão
das, prossegUindo que é de opinião que o trânsito d d
deverá continuar livre ainda mais tratando.se de vias

convocan o os srs. verea ores para a próxima, a

públicas. Quan�o em_ épocas de chuyas com estra- realizar·se no dia 11 do corrente, com a seguinte
das rulns.o seu trânsito é dificil, ninguém, pa_ssela Ordem do .Dia: Trabalho das Com'ssões.
por um slmples prllzer. Viajllrão par:lInto, aqueles que
rem extrema necessidade e seria inlusto se Isso fôs
se v�dado. Ainda mais" sabendo-se que .naquela lo
calidade produz-se bananas, sua venda somente é

Câmara Municipa,
Ata da sessão de 4 de novembro de 1958 Caxias Sport Club

ITAPOCUZINHO. Santa Luzia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convidados

os srs. sócios desta sociedade para se reu
nirem em assembléia geral extraordinária,
na séde, em Santa Luzia, no dia 26 de De
zembro de 1958, com inicio as 20 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte ordem
do día:

1°.)Reorganização das atividades sociais;
2°.) Prestação de contas;
3°.) Eleição da diretoria e conselho físcel;
40.) Alteração dos arts. 1 a 6 dos Estatutos.
Pelo comparecimento, antecipadamente

agradece
-

ESTEFANO NORILtER - Presidente

NOTA: Não havendo número legal na
hora .aprazada, haverá outra com 10 días
de intervalo. (N. 256)

MUDAS
FrutJferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci
eiras, Jabofica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co·
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leop�ldo' Seidel

Corupa

°LiiimifEfif SiNANCOORAA I
Vermifugo suave e de pronto Iefeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

�roteja a saúde de seus tílbos e a loua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma LO.BBIQUEIRA

.
.mA.COU para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE(-

.- --.

Associação de P r o t e ç ã o e Assistência
à Maternidade e à Infância

Assemblêía Geral Ordinária
De aeôrdo com os estatutos soeíaís, ficam

convidadas as sócias desta sociedade para parti
cipar d" Assembléia Geral Ordinária, a se reali
zar no dia 1°. de Janeiro de 1959, às 15 horas, na
séde do Clube Atlético Baependí.. mediante a se-

guínte ordem do dia:
'

1°.) Prestaçlo de contas do exercicio de 1958
2°.) Eleição da nova díretoría e do CODlI. filcal
30.) Assuntos de Interesse socíar.
Não havendo número legal na hora apraza

da, haverá 2&. convocação, meia hora após, quan
do a assembléia funcionará com qualquer núme
ro de sócias.

Pelo comparecimento, desde já agradece
OTTILIA ERSCHING NICOLINI • Presidente

Jaraguá do Sul, 22 de Dezembro de 1958.

MILHOES

Sala de Sessões, At de novembro de 1958.

João Lúcio da Cosra, Presldenfe; João José
SerroU e Pr.nclsco Modrock.

Ie PUSOAS Tb USADO CO.
10M BE$UtTADO O POPUW

I)EPWATIYO

ELIXIR 914
a lIfU ITACA 1111 e 888A11S.
o Pt...... 1Iaoo. o c.,..... o
.---co, oa Pu..".... a Po'.
Predua 00,... o .

.....0. Cepelne Queda d9 Çabe
te A....ta.. AbortGt..

C.sulte o mHico
.toaM o popula, depurativo

ELIXIR 914
..........90 ...,,,AMIno. A.rada.
... como UtR l&e6r. Aprovado COo

Il1O auxiliar AO tratem.nto da SI
IIfLIS. REUMATISMO da me.
•• o,I••m. p.lo O. N S. P.

Dr. Murillo Banato da Azavado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio "A Comercial Úda" ,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca No ..122
'ar.,uA do Sul
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L E I N. 1 9

42.0,)0,00
50.400,00
73200,00
1.200,00

Orça a receita e fixa a despesa do Municipio de Jaraguá do Sul. para o exercício de 1959.
JOÃO LUCIO DA COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Ja- 1

raguä do Sul, em virtude do disposto no § 2, art. 66 da Lei Orgânica dos 1 O
Municipios do Estado de Santa Catarina, faço saber que a Câmara votou e ·1 00
eu promulgo a seguinte lei: 1 00 1

Are. 1. - A receita geral do Municipio de Jaraguä do Sul, para o 1 00 2
exercício de 1959, é orçada em Cr$ 6000.000,00, a qual será arrecadada de 1 00 3
conformidade com a Legislação em vigor e obedeoendo a seguinte classificação. 1 00 4

1 13
TOTAL 1 13 1

1 2
1 21
1 21 1
1 21 2

2

Codiuo Geral

0111
O 12 1
O 17 3 -

O 18 .3
O 25 2
O 27 3

1 21 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1

2 01 O
2 02 O

• 12 O
4 13 O

4 14 O

4: 15 O
,

6 12 O
6 21 O
O 23 O

DESIGNAÇÃO DA RECEITA. Receita Prevista

REOEITA ORDINÁRIA TRIBUTÁRIA
.

a) -'- IMPOSTOS
Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto s/ Exploração Agricola e Iudustr ial
Imposto sobre Jogos e Diversões
b) - TAXAS
Taxa de Expediente
Taxa de Oustas Judiciárias e Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpesa Pública
c) ...,.. PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
Renda de Oapitais
d) - REOEI'rAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota prevista no art. Ui § 2. da Con-SL. Fe-,
deral (Combustivel e Lubrificante)
Quota prevista no art, 15 § 4. da Consto Fe
deral (Imposto sobre Renda)
Quota prevista no art. 140 da Ooustituição
Estadual 1.337.00000 2.049.000,00
d) - RECEITAS, DIVERSAS
Cobrança da Divida Ativa
MULTAS
EVENTVAIS

200.000,00
350.000,00

1.800.000,00
500.000,00
550.000,00
15.000,00 3.415.000,00

7.000,00
17.000,00
15.000,00
25.000,00 64.000,00

10.000,00
2 000,00, 12.000,00

12.000,00

200.000,00

500.000,00

2 4
2 40
2 40 1
2 8
2 84 '

2 84 1

� 9
2 94
2 94 1
2 94 2

2 94 3

2 94 4
2 94 5

a
3 O

350.000,00 3 02
10.000,00 3 02 1

100.000,00 460.000,00 3 03
. . Cr$ 6.000 000,00 3 03 1

3 04
3 04 1
3 04 2
3 04 3
3 04 4
3 04 5
3 3

TOTAL GERAL DA RECEITA

� Art. 2, - A despesa geral do Munteípío de Jaraguá do Sul, para o

.Ixercicio de 1959, é fixada em Cr$ 6.000000,00, a qual será efatuada � a

seguinte classificação.
O. ADMINISTRAOÃO GERAL
O Legislativo
O O Câmara Municipal
O 00 Pessoal Fixo
O 00 1 Diretor da Secretaria
(j 01 Pessoal Variavel
O 01 1 Remuneração aos Vereadores
O 01 2 Representação li Câmara
O 02 Material Permanente

.

O 02 1 Aquisição de moveis e Utensílios
(I 03 Material de Consumo
O 03 1 Material de Expedienté - Livros
O 04: Despesas Diversas
O 04 1 Serviço Postal, Telegráfico etc.
O 04 2 Assinatura de Orgãos Oficiais

O EKECUTIVO
O 2 Governo
O 20 Pessoal Fixo
O 20 1 Subsidio ao Prefeito
O 20 2 Representação ao mesmo
O 22 Material Permanente

.

(t �2 1 Aquisição de Veículos, moveis e utensilios
(I 24 Despesas Diversas
O 24: 1 Custeio de Veículos, moveis e utensilíos
O 24 3 Transporte do Prefeito no interior e fora

do Muuicipio
Diárias do Prefeito (no interior) quando a

serviço fora do municipio
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal Fixo

Esoríturärío Padrão Z 4
Material de Oonsumo

Impressos e material de expediente
Despesas Diversas

Serviço Postal
Serviço Telegráfico
Serviço Telefônico
Publicação dos atos oficiais
Assinatura de jornais

o 24 2

o
O 40
O 40 1
O 43
O 43 1
O 44
O 44: 1
O 44 2
O 44 3
O 44 4
O 44 5

o 7
O 70
O 70 1
O 70 2
O 70 3

O 73
O 73 1
O 74
O 74 1
O 74 2
O 9
O 90
O 90 1
O 90 2
O 90 3
O 90 4
O 94 1

24.000,00

150.000,00
24000,00

500,00

1.000,00

1.000,00
ioo,oo

36.000,00
12.000,00

3.000,00

300.000,00

20.000,00

10.000,00

28800,00

15.000,00

5.000,00
12.000.00
6.000,00

40.000,00
2.000,00

SERVIÇOS TÉONICOS E ESPEOIALIZADOS
Pessoal Fixo

Contador
Escriturário Padrão Z-13
Escriturário Pari rão zn (1) Padrão Z-lO
(2) Padrão Z'8 (1)
Material de Oonsumo

Livros e impressos
.

Despesas Diversas
Desp. de transp. de funoionários em s_erviço 2.000.00
Diárias a funcionários em viagens de serviço 15�000,00

Serviços 'Diversos
Pessoal Fixo

Motoristas Padrão Z-5 (8) 244800,00
Tratorista!:!, Padrão Z-H) (3) 108.000,00
Percent. de prod. aos tratoristas e motoristas 55.000,00
Porteiro Zelador Padrão Z 8 33.600,00
Despesaa de Limpeza da Prefeitura. 3.000,00

60.000,00
39.600,00

142.800,00

10.000,00

201.000,00

381.000,00

3 30
3 30 3

3 30 2

3 30 3
3 30 4

3 30 5

3.4
3 42
3 42 1
3 44
3 ,U 1
3 44 2
3 60
3 60 1
3 64
3 64 1
3 8
3 84
8 84 1

3 84 2
3 84 3

3 84 4

EXAQ-ÃO E FISOALIZAQÃO FINANCEIRA.
Administração Superior
Pessoal .Frxo

Teso-ureiro Padrão Z-15
Escriturário Padrão Z-22
Escriturários Padrão z-u (1) Padrão Z 10 (1)
Q�bras de Caixa ao Tesoureiro

Material de Consumo
Aquisição de Talonários e livros

Serviço de Fiscalização
Pessoal Fíxo

Fiscais, Padrão Z'12 (1) Padrão z-u (2)
Fiscal de Rendas

SEGURANÇA PÚBLICA E ASSIS
TÊNCIA .SOCIAL
Assistência Policial
Pessoal Fixo

Carcereiro Padrão Z 5
Subvenção, Contribuição e Auxilio
Despesas Diversas

Auxilio ao Asilo Oolonia Santa Tereza
(Leprosário)

.

Assistên<Jia Social
Despesas Diversas

Esmolas a Indigentes
Amparo a Maternidade e Infancia, Assist.
Médica-Farmaceutica e Hosp. a indigentes
Auxilio a Assooiação de Proteção e Assis
tência a Maternidade e Infancia
Sepultamento de Indigentes
Auxilio concedido pelas leis Mun. ns. 11,.
14 e 23/56 <,

EDUOAÇÃO PÚBLIOA
Administração Superior
Material Permanente

Aquisição de moveis e utensílios
Material de Consumo

Material didático em geral
Despesas Diversas

Aluguel do Prédio Escolar João Pessoa
Aluguel do Prédio Escolar Rio da Luz II
Aluguel de outros Prédios Escolares
Auxilio a alunes necessitados

. Beneficiência dos Professores
Ensino Primário, Secundário e Comple
mentar
Pessoal Fixo

Vencimentos dos professores das Escolas
Isoladas, sendo 2 Padrão cV» a C, $ 1.700,00
e 9 não titulados Padrão «T:. a Cr$ 1.500,00
Gratificação a Professores que regem CUI'
so Desdobrado
Vencimento de Professores Substitutes
Vencimento Professor de Educação Fisica
Padrão Z-6 �

Vencimentos dos inativos, 3 Professores
.Padrâo cT:., 1 Carcereiro Padrão Z'5, 1
Port. Zelador Padrão Z 8, 1 Tesoureiro
Padrão Z-17, 2 Escriturários Padrão Z-l1,
4 Fiscais Z·15 1 Z�l1 3 e mais gratificação
de Cr$ 200,00 a Alberto Rahn

Orgãos Oulturaís
Material Permanente

Aquisição de material para a Biblioteca
Despesas Diversas

Aquisição de Livros para a Biblioteca
Assinatura de Jornais e Revistas

Pessoal Fixo
Inspetor Escolar

Despesas Diversas
. Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Uontrfbuíções e Auxilios
Despesas Diversas

Bolsas Escolares a serem distr. conf. Lei
n. 2 de 26�1-1956
Auxilio a um Ourso Complementar
Auxilio a Caixa do Grupo Escolar Eueli
des da Cunha
Auxilio a Caixa do Grupo Escolar Abdon
Batista
Auxilio ao Ginásio São Luiz (S. Feminina)
Auxilio a Escóla Jaraguâ
Auxilio a Escola Técnica de Oomércio S. Luiz

SAÚDE PÚBLIOA
Serviços Diversos
Despesas Diversas

Desobstrução de Córregos e Rios
Drenagem de Terrenos e Alagadiços
Limpesa de Valos, Boeiros e Sargetas
Dedetização do Municipio

FOMENTO
.

Fomento da Produção Vegeta]
Despesas Diversas

Aquisição de sementes, máquinas e transp.
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
E ANIMAL
Despesas Diversas

Compra de remédios e inseticidas
Pessoal Fixo -,

Esoriturário Padrão Z

20.000,00

112.800.00
50.400.00 350.0000,00

3�.000,oo

2.080,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00
8.000,00

9.600,00 164.680,00

5.000,00

5.000,00

2.400,00
1.800.QO
1.800,00

10.000,00
3.600,00

380.400,00

10.000,00
18000,00

31200,00

392.400,00

3.000,00

3.000.00
1.000,00

6.000,00

1.200,00

100.000,00
4830,00

1.200,00

3 84 5
-s-,

3 84 6
108.800,00 3 84 7

4
4 9 -

4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
4 94 4

5
5 1
5 14
6 14 1

5 2

5 24
5 24 1

15 25
713.800,00 6 25 1

1.200,00
57.390,00
30000,00
50.000.00 1.220.420,00

-15.000,00
15.000,00
10000,00
50.000.00 90.000,00

5000.00

60,000,00

24.000,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



5 25 2
5 25 3

6 90
6 90 1

6 90 2
6 90 3

8
8 1
811
8111
8 13
8 13 1
81'
8 14: 1

8 2
8 21
8 21 1
fi 22
8 22 1

8 22 2

,8 22 3
8 8
8 8(
8 84 1
8 84 2
8 84 3

9
9 2
9 24
9 24 1
9 3
9 31
9 31 1
9 34
9 34 1

9 34 2
9 34 3
9 94 4

9 4
9 44
9 44 1
9 44 2
9 44 3

9 8
9 84
9 84.1
9 84 2
9 84 3

9 84 4
9 84 5

9 84 6

9 84 7
9 84 8

./
9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3

DIVERSOS
Despesas Diver-sas

Despesas Imprevistas
Aquisição de Placas
Auxilio ao hospital São José

54.000,00
37.000.00
36000.00

173.800,00 1100��OOOOOO�OOOOOOiUi�OOOOOOOOiUi�OOOOOOOOOOOOOOI.
I ERVINO MENEGOTTO I

127.200.00 � F E R R.A R I A �
00 00

I Fábrica de Carroça!? ;.
; Ferramentas de corte, etc. ;

OOJmm ESTRAD'A NOVA II,;
jARAGUÁ. DO SUL - SANTA' CATARINA

Cumprimenta os seus Freguêses

ii desejando lhes um NATAL· feliz 00
00

e próspero ANO NOVO. 00
� ,

. 00
�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOO�OOOOOOOO�OO�

Vacinação da
Vacina Salk
no Brasil

RIO - Procedente da
Europa chegou ao Rio
novo carregamento de
cultura de três vtrus con

Ira a poliomielite e desti
nado ii fabricação de ve

cina Selk no laboratório _-------------------
instalado em Teresópolis.
A produção de vacina
ôelk naquela cidade Ilu- I
minense sobe a mals de
50 mil ampolas, esperan
do se que até 1960 seja
Intelremente nacionalizada

100000,00
"

500.000,00

80.000,00
7.200,00
13.000.00 1800.200.00

1000,00

24000,00

418.500,00

Inseminader Padrão- Z 9 34800,00
Auxilio a Assoc. Rural de Jaraguá do Sul 50000,00·

Serviços Diversos de Pessoal Fixo
Zelador de Oemitério (1) Padrão Z'5 e

(1) Padl ão Z.
Escriturário Padrão Z-ll
Mecânico Padrão Z-10

SERVIQO DE UTILIDADE PUBLIOA
AllIministração Superior
Pessoal Variável

Pessoal do Serviço de Ruas, Praças e Jardins 100000,00
Material de Oonsumo

Para Serviço de Ruas, Praças e Jardins
Despesas Diversas

Oombustível para o Transporte do pessoal
e matéria 150.000,00

Oonstr. e Oonservaeão de Rodalias
Pessoal Variável

Depart. Municipal de Estradas de Rodagem 50•.000,00
Despesas Diversas

Para construção da ponte sôbre o Rio
Itapocuzluho, João Pessoa

.

Para pagamento da 2a. Preso da aquisição
de um trator 150.000,00
Reconstrução Estrada Tres Rios do Norte 200.000,00

Iluminação Pública
Despesas Díveraas

Iluminação Pública da cidade
Iluminação Pública de Retorcida
Energia vara diversos motores

ENOARGOS DIVERSOS
Indenizações e Restituições
Despesas Diversas

Restituições de Imp. de exaro. encerr-ados
Encargos Transitórios
Pessoal Variá vel

Ext-anumerärio Contratado
Despesas Diversas

Oorrsrrução de Prédios Escolares e Aquis.
Resp THrenos 50 000,00
Salário Família dos Funcionários Municipais 100.000,00
Oonstr de casas populares a Fuuc Muníolpate 88.000,00
Construção prédio Escolar de Tifa dos
Monos Lei n. 8 de 6/5/58. 50.000,00
Fremias de Sego e Indenização p/ Acidente
Despesas Diversas

Seguro contra acidente do Trabalho 80.00p,00
Seguro contra bens móveis e imóveis 20.000,00
Segur o dos Motoristas e Trat. no IAPETEo. 13.500,00

Subvenções, Oontríbuíções e Auxilios
Despesas Diversas

Oontr+buição ao IAPI, IAPETEC e SESI
Ooat. ibuição a LBA

.

Para custas e emolumentos previslo pelo'
Dt'c etc-Lei Municipal ns. 93&. de 1/4/42. 5.000,00
Subvenção concedida pj lei a diver. Instituições 9.600,00
Auxilio a Associação Beneficiadora das
Senhoras Evangélicas de Jaraguá do Sul
Subvenção do Jardim da Infância do

Grupo Escolar Divina Providência 6.000,00
Sub ao Jardim da Infância da Esc. Jaraguä 6000,00
Gratificação a 5 Diretores de D�qartamento 18.000,00

70.000,00
7.ooo,n.)

5.000,00

ESJÔMAGO. FíGADO f INTESTINOS15.000,00
9.000,00

200.000,00 769 100,00

TOT AL G E R A L' 6.000,000,00

Proporcionam bem-estar gerar,
facilitam a digestão. descon
gestionam o fígado, regulari·

zam as funções do �-
.

Ad. 3°. - Esta lei entrará em vigôr €"'1 1°. de Janeiro de �959, re·
vogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, 16 de dezembro de 1958.

JOÃO LUOIO DA OOSTA
Presidente da Câmara Municipal·

D••ReinOI�
II ADVOGADO' � l

Escritório ao lado da Prefeitura '. 1
1

,

JARAGUÁ DO SUL !
�,���������������

A spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C âmaras de är, Bombas para Bicicletas etc.
D esnatadeiras "WESTFALIA", Descascadores etc.
Fogões economicos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alimenticios e Oonservas em geral
H armonios "TODESCHINI" (Catalogo a disposição)
I magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA"

t.. arras para ágtla de Cristal e Vidro
Ao aol e Brasso (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALITA" e VENTILADORES
Máquinas de costura "VIGORELLI" "ELGIN" eZig-Zag
Novidades em get:al, sempre em stock
O leo de Peroba (para limpar moveis)
p anelas de pressão "MARMleOe" • "LARES' div. tam.
Quadros de Paisagens e Dores
Refrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
Selins para Bicicletas.I!'...,,�obrecapas .

Talheres lnoxidavel "�CULES" e "ZIVI"
U tencillos em geral, para Dona de Casa

.

Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
y píranga (Lustre para Sàpatos) "MAlWEL"
Z ivi "Artigos de Cutelaria em geral"

V.S. encontrará pelos menores preços da praça

na eonceítuada CASA REAL
C huveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINI" e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e outras qualidades

rtigos para presentes em geral (sempre novidades)
R adios "Siemens do Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de Côco
A luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e
• "STEATITA"

OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�EOO���OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO000000000000000000
00 .

00

I Empreza de Transportes "FREßZEb" 5. A. I
�

II"
MATRIZ: dARAGuA DO SUL I

.

i "ÍfSA __
,

-

Avenida Getulio Vargas, 472 -- Caixa Postal, 25 - Fone, 254·392 - Endereço Telegráfico: "FRENZEL" I
�

. Transportes' Rodoviários em Geràl �

� �
00 A G � N C I AS: CURITIBA - Rua João Negrão N. 1900 - Fone, 121

.

JOINVILLB - Rua J6 de Novembro; 786 - Fone, 632 - 00
00 TIMBÓ - F. Domning - IBIRAMA - BLUMBNA�. Rua São Pa�lo, 1184 - Fone, ,1414 - RIO",DO SUL - Avenida Pui Barbosa s/no 00'

m Transportes em caminhões próprios com entregas de domicilio a domicilio nas praças de OUR I TI B A, Izss OANOI�HAS, JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL, BLUMENAU, RIO DO SUL, INDAIAL, TIMBÓ e IBIRAMA. �II! Aceitamos cargas para qualquer parte do Paraná. e Santa Catarina com despacho ) l!!l

� Dispomos de amplos armazena para carga em trânsito bem. como perfeito 'serviço de despachos junto à ;
.

� Rêde Viação Paran" -Santa Catarina e... ;.Iaragu" do Sul ;
�, "FRENZEL" Traqição em Trerreporte Rodoviárib �
;OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO��OOOOOOOO�I��OOOO��OOOO��OOOO�OOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOoo�ool

·CASA REAL

LRua
CeI. Emilio C. Jordan. N°. 141 - Jaraguá do Sul

(defronte ao Cine Buhr)
N. 1.037

, .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NATAL
I E. V.S. I

REPICAM os sinos no mundo; anunciando
a mais bela festa do ano - NATAL. Nesta época
eonturbada em que rudo corre vertiginosamente
sem, ao certo saber onde chegar, em que uma

avassaladora elevação nos prêços dos artigos
de ptimeira necessidade espreme o orçamento
doméstico já muito depauperado, em que o cambio
oxila numa ascensão sempre crescente, em que

. inescrupulosos se prevalecem de inexperientes
para um enriquecimento fácil e ilícito, em que o

espaço sideral é obíéto 'de exploração, numa

cobiçada corrida de conquista entre as grandes
potências, os homens nesre Natal sentem uma

tnquleranre preocupação pelo dia de amanhã. Por
isso os homens em geral e o homem comum,
em particular, volta o seu pensamento hoje, mais
do que nunca, para as longínquas terras de
Belem, . onde, à despeito da Simplicidade do
acontecimento de então, reencontra a tão neces-

sária insplreção _ •. a tão desejada paz de espírito.
E na contempleção do quadro da Sagrada Família,
os seus circunstantes e a paisagem milenar,
evoca no homem a ternura e a compreensão, tão
mal usada e tão esquecida no presente. A data

.

natalina' faz nos voltar ao passado, cheio de
bondade, a lembrança dos bons rempos vividos,
a alegria em familia, o contentamento das crianças
ne sua manifestação mais inocente. Com a expo
elçäo do primeiro pinheirinho nas vitrines das
casas comerciais, reencontramos o espírito da
Natividade e voltamos as nossas vistas para os

que nos são muito querido, . sentimos um batido
mais forte no coração, ao deparar com a cena

cristão, o nascimento de Jesus. E sentimos mals
forte o bater do coração, qual sinos dentro do
nosso organis.mo, a anunciar que é chegado o

momento de quedar- nos perante a manjedoura e

dela tirar os ensinamentos que ela nos indica.
Voltamo nos, então, num princípio moderno de
perpetuação do nascimento de Jesus: expedimos
os multicoloridos cartões de bôas festas às pessôas
que nos são mais chegadas, multas vezes acom

panhados de dádivas. Montamos em nossas casas

o tradicional pinheirinho ao estilo europeu, todo
coberto de farta neve e de-coloridas bolinhas,
não faltando mesmo as velinhas de cêra ou a

aparelhagem de iluminação elétrica. Ricos, abas
tados e pobres, dentro de suas posetbíltdedes,
consultando o tão comprometido orçamento de
dezembro, encaminham-se na compra de presentes
ou utilidades. dos maís variados tipos, gostos e

necessidades. E, voltando-se. com o pensamento
pera o Senhor, as compras de presentes para as

criancinhas estão tendo um sentido de profunda
reflexão, pois, diante da realidade presente, pro
curam brindar aos inocentes seres, de brlnquedes
que na festa natalina não' lhes façam Jembrar de
que existem sputník's, bombas de hidrogênio, a

desintegração do átomo, canhões, tanques, revol
veres, foguetes interplanetários e outros brinque
dos belicosos que até agora só tem levado a

humanidade a lembranças tristes e a constantes
receios pela sobrevivência do homem sõbre a

terra. Vêm as reuniões em familia com CI come
moração da data simbólica, em que a Natividade
é e v o c a d a com cânticos caracteristicos e o

velhinho do Natal - O Papai Noel - o bom
Velhinho de barbas longas e brancas, a distribuir
os presentes entre os entes queridos em meio de
alegria e fraternidade. Desce a paz sôbre os

homens .de bôa vontade. Repete-se. mals uma vez

a Natividade. Novas esperanças são alimentadas
quanto ao futuro. Que renhe.nos melhores dlas.

Que haja entendimento entre os homens .. Que
haja fartura, ao envez de escassês. Que as

indústrias e os comérclos &2 ampliem e se de
senvolvam. Que os profissionais cumpram o seu

dever. QU,e haja salário mais condizente aos

trabalhadores. Que os lavradores tenham a sua

justa recompensa pelo seu labor. 'Que 05 governos
-

e os homens públlcoa- responsévets olhem com

mels carinho os interesses das coletividades.
Natal - Feliz Natal.

Que Deus abe,;ccSe este_'",
Nestll lincla est.fio cio IIno!
Possa II prese"ç. de Jesus Menino
e SUII Mie, em seu ler,
Muito leli% este N.tal tornar!

c o R R [, 10
.1

o POVO
o projéto de abono aos

funcionários municipais

Falta
.

de crédito ou de
competência? Sim ou não,
a verdade que 05 Iuncio
nários apenas tiveram o

cheiro de um proíéro bem
inteaclonado. Por enquan
to ficam com a esperança
de que o natal de 195ß
lhes renda, dO menos, os

vencimentos ou partes dos
vencimentos errezados.

A.NO XXXIX - JARAoui DO SUL (SANTA CATARINA) - TeRçA-FeIRA,.23 De DEzeMBRO De 19M· - NO. 2.01·6

I A Câmara de vereado- tranher as razões expos
res, atendendo a situação tas no véto, pois que si é
precária em que se encon- inconstitucional não 'havia
tram os funclonérloe quan- porque entrar em outras
to aos seus vencimentos, cogitações. Si solicita ao

aprovou em dies da s�- leg+slativo entabular em-

mana passada um proléto préstimos bancários, é l
que visava dar aos barna porque não é tão íncons
bés [araguaenses um Natal titucional e det vem a se
mais condizente com a

gunda extrenhese, que é
sua qualidade de funcio-
nário público. Daí surgiu a do Prefeito transferir ao

o proléro que foi aprovado legislativo o que � de

por unanimidade pelos competência do executivo.
pares do legislativo. Sou
bemos que em t 7 do cor

reute, o sr. Prefeito Muni
cipal vetou o mencionado
proléto, por considerá-lo
,inconstitucional, terminan
do por dizer, finalmente,
que o legtsletlvo procu
rasse as agências dós
bancos locais, afim de
conseguir um empréstimo
pare o pagamento do be
nefício constante do pro
léro em fóco. B' de ex-

Dr. Jõrn Soelter II
CIRURGlÃO-DBNTISTA

AUSENTE ATÉ
20 de JANEIRO-

NAIAl
Jesus nasceu! Na abóboda infinita
soam cânticos vivos de alAgrta;
e töda a vida universal palpita .

dentro daquela pobre estrebaria ...

Não houve sêdas, nem eetías, nem rendas,
no berço humilde em que nasceu Jesus ...
mas os pobres trouxeram 'oferendas

.

para quem tinha de morrer na cruz!

Söbre a palha, risonho e iluminado
pelo luar dos olhos de Maria;
cêdo o menino que está cercado
dos animais da pobre estrebaria.

Não nasceu entre pompas reluzentes,
na humilde e paz dêste lugar,
assim que abriu Seus olhos inocentes
foi para os pobres seu primeiro olhar l

No entanto, 08 reis da Terra, pecadores,
seguindo a estrêla que ao presepe os guía;
vêm cobrir de perfumes e de tíörea
o chão daquela pobre estrebaria ...

Sobem hinos de amor ao céu profundo,
Homens, Jesus nasceu! Natal! Natal!
Söbre esta palha está quem salva o mundo
quem ama os fracos, quem perdoa o mal!

Natall Natal! Em töda a Natureza
há sorrisos e cantes nesse dia .•.
Salve, Deus da humanidade e da pobreza,
nascido numa pobre estrebaria ...

Con sultö r lo : Rua
Epitácio Pessôa, 111

I 10 lado da Coleloria Esladual
'�==================

- OLAVO BILAC -

'PARA FERIDAS,
E C Z E M A S.,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPI N HA.S, ETC.

II
"Correio do Povo�'

Prêço desta
edição
Cr$. 5,00

COIIRA CUPA,
OUEDA DOS Cl-

BELOS E DEMAIS

AfECeOU DO •

CDURO CABELUDO.
TÔNICÓ- CAPILAR
POR EXCHENCIA

Lavemdo com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da ClA6 WEIlEt llNDl[J§IllAl JOiIDlvlille

o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


