
todos os seus assinantes, anunciantes e lei'"
mprimenta com votos I de ,muitas felicidades,' exle",:·

res, "Correio do Povo"
aos seus dedicados funcionários

Fundação:
Artur Müller

_,==:;::==:t:::============. _.c==============:;::=:;::======

Essa conclusão lógica à supbsi�ão dé uma concepção
bilateral e crúamente materialista, l'étornaria a sociedade
à bestiaHz.!1ção" da qual se afastou, ,(l�m lãbor cultural,
atravéa dos milêq.iOs. Queira, pois, cada um -de nós, em
seu devido lugar e consoante a� suas forças, 'Continuar a
obra, o labor, na grande Arquitetura da Humanirlação do
Gênero humano, prosseguir em o nosso labpr mesmo
quando nos eclinamos ao pessímísmo, Porque' pessímísmo
é, esseIV.Üa, sentímento paixão, vontade e desejo ardente
de meJ.íiörar a miséria 'da exist,ßncia '6 melhorar os pre
[uízos sofridos pela Sociedade; Está na natureza humana,
eIIÍ seu. íJltimo, de vepilrf\r a Grandeza e a Beleza' com
expolitâQea al�gria, e eUltlirar e8f'1a tendencia em contato

.f com seres, coisas e objetos, dia após dia, hora após hora,
numa veneração que não tem espaço nem fim.

São estes, os que sofrem, 'gerem e, soluçam que índí
, carão aos seus semelhantes o verdadeiro caminho do

,"���'�Iid!.UIn'aJft�mo a seguir, no d�senvolvlmento de um espaço
'" ol11'l 'Ivre e maior, sem o negatiVismo da miséria e o abstracis-

t�IWu o detHicado à glória de virtudes, inexistentes, hnpratica
S, devaneios de estéreis alocubrações dominicais . . .

nove

Dlreror-Gerente:
EUOÊNIO VITOR' SCHMÖCKEL

Quem passou pela vida em brànce nUTem,

Quem em pläeído remanso adormeceu,
Quem não sentiu o frio da desgr Ç8"
Quem passou pela vida e nãó sofreu.

Foi espéctro de homem não foi homem,
Só passou pela vida - n o viveu.

Nós, que cremos ser o Ideal a única realidade e a

única Verdade que e:xilste neste mundo mudavel e fugitivo;
que crêmos na confirmaiiIQ e na realização das suas pro
messas, na recompensa da Fraternidade humana, com� a

razão do Universo e a, Lógica da Deidade, nós sonhamos
esse sonho vívido .

êsse único sonho que pode verificar e

humanizar 'o home:n: "

- Afirmamos, sem temor. e o maís alto possível.
esta verdader lançarmo-nos por ela e com ela na arena do
combate, e, por de cima desta batalha confusa, tentarmos
penetrar pela meditação e pela iniciação individual no

Templo das idéias imutáveis, para aí nos armarmos eom
'08 }nfralfgiveis Princípios.

Donde haveria de surgir á Responsabilidade, se os

OOmlgos do Gênero humano cometessem herezia com a

mesma precisão com que as constelações alvorecem e

anoitecem? A última p1l.lavra dessa sofistica histórica,
serb!. necessidade e precià!o:

,

Pelo decreto n. 45 052,
de 1.5·1258 acaba de ser
criado o Colégio Militar
de Curitiba, que será ins
talado no bairro de
Tarumã, estando previsto
a sua instalação e funcio
namento ainda no ano de

D
.:
Iretor de Redação: Impresso na: 1969. O regulamento do"

,

novel estabelecimento ml-

AUO��TO SYLVIO P�ODÖHL Soc�tlacle GráFica Âyenit]a Lttl&. liter obedecerá ao Regou-

,
=;::======-===:=======;m;==::;::::::;=====IIJamenlo do Colégio Mili-

����n�o�������I����������������������S�á�b�a���o���3�d�e�j���·�·���.�1����������o�.�2�Ol�7�lrar
do Rio de Janeiro.

Orgão de maior pernetração no interior dó ngrdésté catarinense
1--------------------------------

A situação para com o nevel município de Corupá CALH'ORDA .,OU ESTRABISMO
TÊRMOS DO �CÔRDO ENTRE.CORUPÁ E J�RAGUÁ DO SUL

.
,,;'

.

ÁO ab!irmos esta col�na não sabemos, ao
Eis em termos Irretor- gamenlo' de uma dívida o Prefeito 'de CorupéÍ as- com o munlcíple de certo, qual � titulo que melhor poderia expressar

quíveís o acôrdo
-

firmado passíva do antigo dtsttíto, 'sume,' cçmpromere-se a .oris;rem; ", a conduta, o comportamento, o estado espiritual
;:entre'- as M�n.jciPaJjd�s BP. .i.I}.loat«o.te-u Cr$ _,-"" '.' Pretaüara- '.de- ..,.}àra -m-':;.; 'Transrtilr"lf1e -orais �!l�.l:tqmeJQ.... , tid»,:,�m�.. �&r-..t�,da.. melhor
de Coeupé e ]araguá do 82ã.lS97,50, constante das Sul: Iodos os veículos móvei� socle}la�e e que. a vonta'ile poputâr, baseada na

Sul, pelos seus respectt- relações anexas �oroeci- e urenaíllos exist�ntes na apar�nCIa ,exte�l,?r, �tJvou para �c��a\" ..fi. aus�er8
vos prefeitos, quanto a d�� pelo sr. Pref�lfo Mu- a) - considerar efetl- antiga lntendêncla de Co-

cadeira da mUnIClpS!ldade para �Irlglr os dest�nos
responsabilidade que cabe nicipal de Iereguä do Sul, vamente rransferldo a Co- rupá os quaís consoenre

de nOS83 terra. E, nao é a pnmerra vez que ISSO

ao Municipio desmembre- sendo Cr$ 295,627,30 de rupá no' alo da assinatura rela :ão anex� constam acontecE�: Já roi prefe�to uma vez. Já loi deputa
• • do assumir em relação á Reslos

.

a I?agar devida- deste. doc�ument? o saldo de ÇdOiS (2) �aminhões �o. Contl!l,!8 na �refeltura c�m� c_!lef� do execu
dívida 'passlve do prl- mente lDSCnt08, e Cr$ . . em dlnhetro exísrente no

uma máquina de escrever' tívo muníeípal. Diante dessa ínsístêncía na manu
melro, de acôrdo como 53b,070,20 de C?�la$ a entlgo..Dlstríto de seit

um cofre t�do o mobj(já� tenção do homem nos altos cargos públicos, era-
ficou abaixo firmado: Pagar do exercicio de munterpro no val?r de riG que 'guarnece aquela

mos quase levados a cre.r que se t�atava.de um
10, - O Municipio de 1958. Cr$ 63.��0,40 verificado repartição e mais as ter

ser humano de alta �apaCIdade, de dlscermmento,
Corupá assume iflfeira 2°. - Como compen- pGr ocaslao ,do :'encerra- de um homem que SI não teve para lhe comple-
responsabilidade p,elo pa- sação desse encargo que menta de' suas contas: (Cont. na 4a. página) tar a sua formação intelectual uma escola dos

,

,nossos tempos, ao menos teria amadurecido o seu
cabepal de conhecimentos e o trato social nos
embates da vida cotidiana, tão útil, tão cheia de
ensinamentos, tão proveitoso, a melhor escola
porque é a escola da vida. Quantas vezes, debru
çados söbre a escrevaninha, na tarefa. de revisão

I das linhas impressas, �a co�posiÇão dos artigos,
puzemo-nos a pensar SI o articulista não era se
vero de,mais na apreciação e na análise do acon
tecido, si a vesgueira, a ,estreitesa de el.'pírito, não
lhe tornasse a caolhar a me'ntalidade tacanha que
se lhe quiz irqpôr não era por demais dura. Sem
pre

. .:distingui�os no pre!eito as pessÔ8t1 privada,
SOCIal, e pébhoa e, o relevo que o cargo Ibe im
�unha, suj.eitava-o consequentemente 8 'reparQs
pehJs COChIlos bem ou mal intencionados. ,Alimen
.távamos sempre URla uma secreta esperanÇ'8· de
que algum dia havia de reinar: o entendimento, a
concórdia, a compreensão, que 'algum dia 08 pon
teiros dos relógios seriam colocados na estaca
zero para um porvir sereno e uma convivência
pacifica entre os cidadãos. Homens da "andere
Seite" com espírito mais arejado em :comunhão
de idéias com os nossos, nas reuniões sociais
debatiam a possibilidade de tal. intento�'Punhamo�
as nossas aúvidas nessa integração vertical de
cima para bàixo"

'

E essa dúvida agora foi desfeita. A certE'za
foi dem'onstrada com o seu primeiro Ato oficial e

públfco nps minutos iniciais deste Ano da Graça
de Nosso .SenhQr Jesus Cristo. Comemorava-se o
inicio de um Ano Nov·o. Ao apagar das luzes uma
onda incontida de ale�ria tomava conta dos' presentes ao Clube AtlétIco Baependi. Nascia como
diz o calendário - O DIA DA FRATERNIDADE
UNIVERSAL -. Abraços e mais abraços eram
tocados pelos presentes, presentes que não eram
só

.
PSD, UDN, PRP ou PTB, que não eram só ca

tólIcos, protestantes e espíritas, que não eram só
brancos, prêtos ou mulatos, que não eram só os
que rezavam por uma cartilha politica, que não
eram só o,s que votaram no Waldemar nas últimas
eleições. Mas havia fraternidade. Todos naquele
ill8tante, tinham pensamentos elevado� o mais
puro, o mais cristalino, o mais bem inte�cionado.

(CONTINUA NA 3a. PÁOINA)

Aumento do

capital social da
ede F.arroviária

Federal S.A.
Pelo decreto n. 45041,

de 1°. de dezembro último
foi aumentado o capifal
sociàl da Rede ferrOViá
ria Federal, 05 I A. de
Cr$ 60450.000,000,00 "

Sessenla bilhões e qua
trocenlos e cinquenla mi
lhões de cruzeiros - para
Cr$ 61.283 694 000,00 -

sessenta e um" bilhões,
duzenfos e oitenta e rr�is
inilhões e quinhentos e

. novenla e quatro mil, cru·
zeiros, assim distribuido:
Cr$ 176.041.000,00 de
propriedade da União
Federal; CrS 627.012000,00
periencenies aos Estados
e Dislrifo Federal' e

Cr$ 130 541.000,00 per
lencenles aos municípios.
O Estado de Sanla Ca
tarina subscreveu Cr$ ...
10.441.000,00 e o Municí�
pio de Jaraguá' do Sul
Cr$ 16,000,00. O aumenlo
em aprêço é provenienle
da arrecàdação de per

centagem do impöslo
único sôbre combustíveis

'

e lubrificantes Ijquidos e

.gasosos.

Trilhadei as
rI

"E'DA-"
para r z

/

\I

Capacidade até 600 sQCOS ,diárlos
com' motor a gasolina ou óleo 'crú.

Com ou sem Ensacador Exaustor da palha.

REPRESENTANTES:

Comércio .e lndústria'

GERMANO STElN ,S. A.

SECÇÃO MÁQUINAS
.

Joinville

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- Recebemos e agra
decemos os seguintes:
da ramilici Moacir Gomes
de Oliveira, de São Fran
cisco J do 'Sul; Gumz
Irmãos Lrda.; professor
Adolfo ôoerhe, Curitiba;
Mahnke & Cia. Ltda.;
Hans Bachl, Ioínvllle; As
plrante a Oficial Ivo
ôchtocher; George Wein
zierl e Femtlle, nesta ci
dade; Rolando Behrend e

Senhora, de Guaramirim;
Willy Sonnenber e Faml- árvores; é necessário

Orgão de maior penetração lia, de Iotnvílle; Paschoal dtspensar-Ihes cuida.
DO interior do nord6ste e Nicolau Apóstolo em

d
. . Eugên�reY���óe�::t,:öckel

catarinense. Florianópolis; do vereador I os espeeiere Angélica dos Santos,
!:======__iõiiiiiiiiõiiiiiiiiõôiiii sr. Edgar Müller, de Cê- com 39 anos de idade.
-. .

.

I Flávio Pedrorí, filho de
�.. _._ _._._ . .__ __._ _. . __ . .__� -_._. ._. . _._.._;.._._ _� __ :. Honorato Pedroti.
i?"·

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

'1\ Antonio Kochella, com

ii • !! 43 anos de ·idade.
ii li José Estefano Iegtelsky,
ii ii fi�ho de Wendelino Ie-

II R1:BDES�.BENZ li gíelsky.

ii t! ===========
ii
li
::

ii
ii
ii
n
li

ii
u
11
::
:1
ii

iI
H
II
ii

ii
ii
II
li
ii
II
ii

ij
li
i!

II
ii
:I

ii Baixe consumo de combustível e McU
II manutencão fazem diminuir dràstlca-

II m�nte tôdos as despesas do Merceqes-
ii Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper-

ii feiçoado e mais segure. O novo

II LP-321 foi feito poro dar, co seu pro- F."r•••• ecoDoml.,
!I·il· prietdrio, ainda mais lucres no firn COD"r'o • ••••r.DPlI

II ele cada viagem. ® Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE),
II com sistema de camb�stão por antec,,"

I! E mais... mora de aliméntação cdnllnua.
ii • lider em confôrto ® COmblo de 5 marchas, totalmente sln-
ii cronlzado. Mais f6rça no arranque •

li· :. • líder em segurança malar capacidade nas subidas.

ii • lider em tedos os serviços @ Cabine com no'/o desenho. tão confor-
i! tóvel como um carro de passeio I PossuI

ii �I; técnica alemã em caminhões brasileiros' ampla janela traseira, cinzeiro, porta.
ii luvas com tampa, gandtaSoc;obide, ele.

I!

II ii

I! l'IEBCEDES-BENZ _DO BBAS.L�BA � li
ii UBRJCA'TE_DO_I�.CAMINHÃO BRASILEIRO PARA ÄS .ES'IIAD�$A}lASILE('MI .. II
II /' CONCESS/ONÁRJO AUTORIZADO. 1\
ii I!

H �
ii Comércio e Indú�tria II� I!

II GERMANO STE,N S. A. ii
II II

ii RUA DR. JOÃO OOLIN, 259 .JOINVILLE "
ii i!ii .

.
_

\·t-::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-':::==:".:::::::=;:::�:::::::::::::::=::::::....::::::::=::::::::-.:::::::::=:::::::::::::".::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::p=::::::;::::::::::::=:&

AlCORRflO DO. POUO"
(Fundação: l'Jrlurmüller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

- 1958 -

Díretor-Oerente
Eugênio Vitor Schmäckel
Diretor de Redação:

f1uguslo SyJvio Prodöhl

Impressão:
Soc •. Gráfica Avenida Uda.

Impressor:
Odilon Motta

Devido os seus predi
cados de modestia e o seu

demonstrado devotamento
à causa pública onde se

houve com retidão, e cri- - a sra. da. Lulze
tério á frente da Fazenda Funke;
Municlpal do Estado, o -: a sra. da. Paschoa,
ilustre aniversariante será esposa do sr.' Eugenio
'alvo em a data do seu Pradi, em lrepocuztnho:

.
,

natal das demonstrações - o Jovem Orlando, fi-
É-nos grato registrar- de estima e apreço a que lho do sr. Francisco Mar

mera Municipal de Blu- mos pera o próximo dia faz lúz, e às quals I«SO· luní;
rnenau; dos preclaros Ir- 4 a passagem de rnats um ciais» se associa prezei- - a sra. da. Florida
mãos Maristas do Ginásio Bruch, espöse do sr. AI-
São Luiz; do sr. Lourinor ======================:1

fredo Bruch;
Seiffert (Dlsrribuldora Ca- Dia 7:
tarinense de Bebidas); Aos nossos Assinantes: - o sr. Llmberro znn-
Fidelis' Wolf e Familia; mermann, em Guararnirim;
Dr. Orlando Bernardino, Pedimos a todos os nossos prezados

- o sr. Vitorio Tecilla,
Capital; Georg Weinzierl I

em Barra do Rio Cerro'
assinantes, ainda em atrazo com o paga- D' 9

'

e Da. Neumüller. Ia :

mento de suas assinaturas, a fineza de nos - a senhorinha Isolde
enviarem com urgência, os' seus débitos, a Zapella, filha do sr. Pedro
fim de evitar a suspensão, do fornecimento Zapella, em Ilha da f't-

do nosso jornal. gueira;

Emprêsa Jornalística "Correio do Povo" Lido.

Pessamentos die Ano Novo
Os povos da terra Ialem a mesma lin

guagem: eis algumas expressões:
"Eelie Natal e Prosperidades no Ano Novo"
"'Fröhliche Weihnachten und ein Glueckli-

ehes Neues Jahr"
"Buon Natale e Eeliee Anno Nuovo"
"Felicee Pasouas Bueno Ano Nuevo"

.
.

"Jouevo: Noel Bonne Nouvelle Année"

"Merry Ghristmas And Happy New Year"
."Goio« Hristnosko« hai Felician Novjaron"

E todos oa povos se compreendem nes
ta irmanação cristã: "amai-vos uns ao ou
tros assím como Eu vos amei".

Não basta p I a n t a r

I

s O C I A I'S I

Composição:
lidemor Grimm

Rudlberl Burchordl

II Antonio MalhelrQs

I AssIN7ruRA :
flaual • • • • Cr$ 100,00
Semestral. • • Cr$ 60,00

ANÚNCIOS:

j
Mediante eoatrate e a

tabela em vigör
-

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19 IIf\venida Mal. 'Deodoro, 210

Jaraguá do Sul - S. Catarina

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

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

líder absoluto em economia I .

É O NOVO LIDER NAS ESTRADAS_BRASILEIRASI

f natelíclo' do estimado in

dustrial, nosso particular
amigo, sr. Waldir Rubini,
pessôa largamente rela
cionada em os nossoe

círculos sociais, economí
cos e industriais.

rosamente, enviando ao
distinto amigo e ex-cola
borador de nossa «Página
Esportiva» um punhado
de abraços com votos de
muitas felicidades.
Dia 5:

- A menina E I i e t e
filhinha do casal' Rodrigo:
Olair Nicoluzzi.
Dia 6:

Aniversários

Fazem anos hoje:
a senhorinha A r I e I e

Schmedler, filha do sr.

Frederico Schmedler;
- o sr. Ricardo Buerger;
- o sr. Henrique Kõster;

Dia 4:
- a sra. vva. Paula

Ferreira;

I-a sra. da. I?einilda,
espôsa do sr. José Ribei'ro;
- a srta. Olga da Silva,

em Guaramfrim.

WALDIR RUBINI

,.. Falecimentos

...

MOD·ELO
LP-321

DIESEL

CivilRegistro
,

Anrea Müller Grubba, Oticial
do I{ e gis t r o Civil do
I". Distrito da Comarca Ja
ragua do Sul, Estado de

'i! Santa Catarina, Brasil.
ii Faz saber que comparece-
u rarn no cartório exibindo osI!
ii df�cumdentos hexbi�lidos pela lei

=:I'!::'
a Im e se a 1 itarem para

casar-se:

ii
ii
i!

ii
ii

ii
:j
�i
;:

Edital N. 4.527, de 22-12·58
Orlando ôcarron e

Zenaide Clemência
,

Gonçalves
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de Fioravante ôcerton
e de Catarina .Batistela.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
resldenre nesta cidade, fi-·

ii lha de Arrur Gonçalves e

ii de Antonia Natter Gon-
I! Ili ça ves.
li

II
!!
!i

!!
ii

Eduel N. 4.528, de 23-J2 58

Paulo Sacht e

lolanda Ruth Rohweder

Ele, brasileiro, soIteiro,
lavrador, domiciUado e

residente neste distrito, em
ltapocuzinho, filho de
Germano Sacht' e de
Maria Sacht.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Guaramirim, filha de
Henrique Rohweder e de
Herta Fröhner Rohweder.

E. para que" chegue ao co·

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa ·e em cartório onde será
'ltixado JUI ante 1 '\ dias. Si
alguem soub::r de algum im

peepmento acuse-o para os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUßBA

Oticial

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I . FELIZ ANO NOVO I
I e maiores prosperidades para o ano de 1959

III
!1 desejam. �

; -r A REGEN-ERADORA 'DE' PNEUS ,I ;
I Dia e noite a· serviço dos senhores automobilistas I
III· Matriz:

.

..O i nV i •• e Rua Dr. Jnão Oolin, 2.769 Fone, 530 Caixa Postal, 460 I; filiais: JOINVILLE -- Rua 15 de Novembro, 533 '-- Fone, 461 PORTO UNIÃO .. Rua Matos Costa �

I '
Enderêço Telegráfico "TIREROLES" �

;OO�OOOO��OO�OOOO�OOOOOO��OOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOO���OOOOOO����OO�OOOOOOOOOO��
i r

I.

I. ·CURIOSID,ADES' I Vozes (i�u,ÇÃÇ!����OIN') CAlHORDA 00 'ESTRABISMO
Até setembro arrecadou-se Cr$ 7.548.012,40 (CONTINUAÇÃ'O DA la. PÁOINA)

tricos está se expandln- (ultra:passo�-�� a arrecadação prevista e orçada) E essa fraternidade, tão necessária e tanto pleí
do em rltrno apreciável. e a dI�poDlbIlI�ade éra de Cr$ 1.388.0�8,50, sendo teada teria sido completa, na mas ampla acepção
Segundo os relatórios do e� caixa Cr$ 1.144.735,50 e em depôsítos Bancá- da palavra, se o' diretor-gerente desta'. folha, sr.
Banco do Brasil de 1957, rIOS Cr$ 243.a!lS,00. Eugênio Vitor Schmöckel não se apresentasse ao
foram p r o duz i d Q 5 no Já. até outubro, o ;balancete. demonstrava prefe1to municipal, sr. Waldemar Grubba para, de
Brasil, no ano de 1956: haver Sido arrecadada a ImportânCIa de Cr$ . . . coração franco e trasbordante de alegria, imbuido
170,000 geladeiras, 600.000 8.3�2.290,50, e um sald� dísponível de Cr$ . . . das melhores íntensões comungando da sã maní
receptores de rádio, 100.000 1.1u4.1:;3,20, sendo. em caixa Cr$ 1.040.817,60 e elm Iestação fraternal da massa de gente que lotava
aparelhos

.

de
.. t�levisão, Depésítos Baneäríos Cr$ �3.33�,70. o Clube, extendesse, a despeito de tudo, a sua

260.000 hqUldlflca�ores, � até novembro navía SIdo arrecadada, em mão amiga e jovial para apresentar ao primeiro
140000 e n c e r a d e Ir a St! Cruzeiros nada menos de 9.179.005,10, superando mandatário do muníeípío as felicitações pelo íní-
50.000 aspira�ores de' pó, t:m Cr$ 2.32�.000,�0 ..8 arrecadação orçada, e cio de um ano novo, para, talvez, desejar melhor
40.000 baredeiras e 26.000 tínha-se em dísponfbílídade Cr$ 589239,60, sendo sorte na desastrada administração municipal para
m��uinas de lavar euro- Cr� 578.886,40 .em caixa e e-s 10 353,20 em de- talvez, oferecer os seus modestos préstim�s no
mances. pösttos Bancáríoa.

. . . . . reerguímento do depauperado patrimônio público.
\

d

-

-d�---' _x_'O Se, com todas estas cIfr8;s ofiCiaiS! o Prefeito Mas, qual não foi a surpresa do nosso díre-
Segun o izem os es-

A r i pua n ii, no Mato nada po�de fazer (segundo aíírma e a�Irmou) por- tor. Transfigurado, de olhos esbugalhados, senta-
trônomos, a mais alta

Grosso, é o município que a Cam�ra lhe atravancava o eamínho, vamos do a um ca�to da sala, o nosso prefeito morden
montanha da Lua, do lado

mais extenso do que dez esperar, pOlli� co� � futura Câmara 'Conta�á. o Pre- do-se, possívelmente de raiva pela confrateeníza
vlslvel do nosso satélite, Unidades Federadas e sua

felto com o apolo Integral, e poderá admínístrar. ção expontânea de gregos e troianos, com um
'tem a altura de cêrca de

população em 1950, se-
Estamos em pleno Ano. Novo, e com �le, gesto de um animal embrutecido, recusou violen-

8000 metros. gundo o IBGE era de novas esperanças, novos anceios, novos augurlos tamente a saudação expontânea de um cordial
-x- 2.038 habitantes 'e a séde e renovada vo.ntade de trabalho, de progresso e adyersário e por pouco não apela para a fôrça

As línguas estrangeiras municipal dtsra de Cuiabá bem estar sOCIal....., .
tísíca !! Pasmem, senhores l Este o triste primeiro

mals faladas nos lares do 655 qutlomerros em linha E, Jaraguá, es.,e.r:_a do seu Pr.efeIto um gran- áto do nosso prefeito. .

Brasil são: Censo de} 950 reta. A única via de acesso d� Governo, c0f!1 a Ca�at� lh� aJudando. a admf- A julgar pelos primeiros átos que se pratí-:
.

- alemã: .551.951; italiano: é a fluvial, e, para se ir à nístrar, com muito mais dínheíro em ca!xa q�e eam, n� transição .do �alendário, vamos ter um

285.689; Japonesa: 200.991.. capital do Estado leva-sé até. agóra, com um excesso de arrecadação mu�to ano triste de realízações, um ano de tristes re-

-x- '90 ou mets dlas de canôa. -maior que em 1958, e, com os pagamentos em día, cordações, a começar pela 'nossa edição de Natal

Á" d i 950 quando
'

FALCETE que,. depois' de convenie�temente Ilda, relida e
a I�rél e ,

últimos -;x- anahzada pelo nosso prefeito (quanta honra) tevese rea rzeram os m' Por Os récnlcos de crlpto- I
a triste idéia de dizer que a nossa mensagem

recenlseam:ntoBs e·1 havI'a- Dr. WaldemI·ro Mazureehen natalina era uma mensagem, comunista! É ser
tuga e no ras) • grafia sabem folgadarnen- muíto I t E -

b
elt um brasileiro pare cada te que as decifrações dos CASA. DE SA.UDE es��? 19no:a? e. f�g(Jra nao !'at emos com qúem
-9 ,portugueses aqui, ou textos secretos têm como

.

g
a raz o·d sed ora IcomuDls a a nossa ,mens.a-Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

.

em repassa a vra
seidm· 3780 brasileiros principal regra a frequên- _ . e. pa a .s e pensamentos crlS-

em P � r I � g a I e 3õ6866 cia das letras. Assim, no (antiga residência de Emanuel Ehlers) tg��Sd�U SI: cO�Ut�Isdta a atItudd� do prefeito, ne-
t gu f\rasil inglês a letra mais usada Clínica geral médiéo - cirurg· ia de adultos e criarlças a m o crIS a o nosso Iretor-gerente. Ca-por u eses no

T
. lborda ou estrábI·co, o prefeI·to? I

x é o "e", numa média de - Parto!' • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
N f'lm d-

-

de 1956 280 caracteres para mil - lndutotermi� - Bisturi-elétrico . ElectrQ-cauterização O acontecimento correu célere entre a po·o o ano , pula�ão d t ....

havia no Brasil 861.000 letras; nó português essa - Ráios Infra-vermelho5 e aLuis. y e espe� ou a.malS Justa Indignação, En-
veículos a motor em cir- frequência está na casa tão; um homem lDvestIdo em cargo de tal enver-

- d d . d 200 ..' _ ._......._.................,................. gadura. que faz parte do que existe de mais finoculaçao, compreen. en o. os caracteres para a ;,:" ., .1' � de meIh d mais t
. .'

389500 au tom Ó v e i s letra "a". E, no entanto, �.f/ r •.• � •
or, e represen atIVO na SOCIedade

3 552 600 c ti m i n h õ es: houve um trabalho que
CUniea de Olhos - OUVidos, - Nariz. e,Garganta �� Jar�gu.ense� faz um pap�Ião de.sse1.?? Esperarão

28600 onibus '50.000 mo· contraria fronIalmente. tal DO •• ..••i•••11.1 :� os IndIgnaoos, que, o artIgo sela VIOlento e arra-
'. 40' 500 .

. T d d'
�

,

'

'1
Mdor. PoderJa ser se, se tratasse de um áto pú-toclcletas e ' tratores

I
assertIva. rata�se o IS' MODBRNA B, PRIMORQSAMBNTB INSTALADA, : br,

M,
át _,'

"

,. de terraplena- curso feiro pelo Dr.Apto-' . : ICO. as os 08 que vem do espírIto, os Atos
e maqumas ,

.

S' f'd 'I r A melhor aparelhada em Santa. CatarlOa : qUe refletem utn estado d'alma, -esses 'merecem
gemo ..

. nl lOt Ha . Pt�.? .�rl °dQoBnsh}- Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" � compaixão. Realmente é de meditar sobre o l'lus"-x- u o 'S OrI\,;O a a Ia
" •

t- It d·l I
.

Atualmente a produção em que não a�areceu uma
..
'

- J O I N V I L B �
,

..: e ao cu o e I : ca horda ,ou estrábICO, sem lentt!s ...

nacional de aparelhos elé- vez siquer a letra "a". ··�: ��� .o.� n·..· ..··�:··:· .::-·· i�.::- <Öj �..�.:F -f EVI SINSVAL _

Mais da metade dos
habitantes da Terra estão
na Ásia; onde se concen

tram. (excluída a Rússi�)
1.481 milhões ou 55% do

- total mundial. Os 1.210
milhões restantes se dis
trlbuem entre a Europa
(409 milhões ou 15%, ex

cluída a Rússia); as Ame
ricas 366 milhões ou 14%;
a África 22õ milhões ou

8% e a Oceania com 14,6
milhões ou 5%.
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'SILVESTER
Jedes Jahr, kurz nach Weih·

nachten, kommen meine Freunde,
die Kruses, die Lindeis, die Nägeles,
die Webers und die Wackers und
fragen: "Was macht ihr zu Silvester,
Johannes? "

: "Wir feiern daheim."
.Können wir mitfeiern?" fragen

sie. "Ihr habt doch eine grosse Woh
nung - wir sind bei euch ungeniert
- das vorige Silvester bei euch
vergessen wir nle l"

Ich zögere: .,Freunde, die Zei
ten sind schwer. Ich muss rechnen."

Sie nicken eifrig: "Das ist es

ja. Wir müssen euch rechnen. Darum
bringen wir alles mil, was wir brau
chen. Jeder gibt etwas. Der eine den
Wein, der andere den Punsch, einer
die Fressalien und ein anderer die
Bäckereien - du brauchst gar nichts
zu geben und nur deine Wohnung
zur Verfügung zu stellen. Alles andere
bringen wir mir.

Nun gut, ich tat es. Ich rer es.
drei Jahre hintereinander.

Jeder brachte etwas mit, die
Kruses, die Llndels, die Nägeles, die
Webers und die Wackers. Einige
brachten leider nur ihren Platten
spieler mit, andere nur ihre Tanten.
Aber alle brachten Hunger und Durst
und guten Appetit mir.

Ich sah mir in der Küche. um,
was sie sonst noch'mitgebracht hat
ten, fein .ln Seldenpepler gehüllt, mit
einem Goldband zugebunden und
diskret in der Küche abgestellt. Ich
schüttelte verzweifelt den' Kopf und
seufzte schwer. Dann stieg ich in den
eigenen Keller hin unter und bewirtete
die Freunde.

Keiner fragte, woher es kam.
Die Stimmung stieg ins Gigantische.
"Das war. eine prächtige Idee von

uns lohannes '"
"O ja t" sagte ich kleinlaut.
"Wenn etwas übrig bleibt von

dem, was wir mitgebracht haben,
kommen wir gern zu einer kleinen
Nachfeier."

Dieses Jahr wer ich klüger.
Pünktlich fanden sich kurz nach

Weihnachten die Kruses, die Líndels,
die Nägeles, die Webers und die
Wackers bei mir ein.

"Was macht ihr zu Silvester,
Iohannes?"

"Wir feiern daheim."

von BANS IiEMPO

"Feiern wir mit? Wie voriges
Jahr?"

"Warum nicht?"
,.Wir bringen wieder alles selber

mit I" riefen sie froh. "Pass auf, es

wird noch schöner als voriger Jahr '"
Es wurde nicht schöner. Alle

kamen. Jeder stellte, was er mit
gebracht harte, diskret in Seiden
papier gewickelt, in der Küche ab.

Wir begannen zu feiern. Wir
tranken Johannisbeerwein und Ho- r
lundersaft. Wir tranken Kunstrum

\

mil Punscharoma und Kunstpunsch
mir Rllmaroma. Wir tranken trüben
Tiroler, in den es geregnet hatte.

Wir bissen uns die Zähne an

trockenen Affenkeks aus und ver- I

suchten, den Stollen ohne Butler,
Rosinen und Mandeln hinunter
zuschlucken, ohne dass er uns zu

den Ohren wieder hlnaussteubte. Die
mitgebrachten Oelserdtnen waren

vom Karren auf der Strasse gekauft,
und fünf Dosen kosteten eine Mark.
Aber sie waren in' Seidenpapier ge
wickelt und mit einem Goldfaden
verschnürt, und keiner wusste, wer
der Spender wer. Ausserdem Stand
noch ein graubärtiger ôchokoladen
osterhase auf dem Tisch.

- Um neun Uhr war der Wein zu

Ende. Halb- zehn der Punsch.
"Was weiter, Iohannes ?" riefen

die Freunde.
..Bring Speise lind Trank I"
Ich. erhob mich zur vollen

Grösse "Liebe Freunde", sagte .tch,
"wir:haben alles verzehrt und vetrun
ken, was ihr mitgebracht habt."

Um zehn Uhr zogen wir in den
Rastkeller. Ich halle vorsorglich für
diese Stunde dort einen grossen
Tisch bestellt. Denn ich wusste, wenn
ich meinen Freunden nur das vor

setzte, was sie mitgebracht hatten .•.
Um Mitternacht tranken sie mir

zu: "Auf dein Wohl, Iohannes I"
Ich lachte vergnügt: Ii,Diesmal

auf eure Kosten, Freunde I"
Ich halte die) Rechnüng ohne

meine Freunde gemechr.
Sie tranken mich unter dem

Tisch.
Als ich. im Neuen Jahr erwach

te, stand der Wirl mir der Rechnung'
vor mir. Ich zahlte. Preundschelr
muss erhalten bleiben.

Literatur im �Staats
Santa Catarina

Die «Brasil- Postv, São Paulo, veröffentlichte ih ihrer Ausgabe
vom Boten. Dezember folgenden Artikel:

, EDIÇÕES COLON -I fasser aufzeigt: "Sublima- Esperança" sagt der be
In diesem Verlag erschie-I ção ou Irustação". Wer kannte Kritiker Prof. Ar
nen zwei portugiesischs- diesen zeitnahen Roman naldo S. 'I'híago, Rio, in

praehige lesenswerte Ro- zu lesen hegonnen hat, seinen "Ensaios de Oul
mane "O Engenheiro Mi· wird Ihn mit dem Gefühl tura Literária" u. a.:

sael", ein Roman von Au- zu Ende lesen, dass dies Heinz Ribau schrieb ein
gusto Sylvio, und "Colô alles wirklich geschehen philosophisches Buch, das
nia Nova Esperança", ein sein könnte. Augusto Syl- er mit dem bezaubernden
Roman in Tagebuchform vio hat das Talent Oha- Kleid eines Romans um

von Heinz Ribau. Der raktere in ihren feinsten geben hat! Diese Art ist
,

erstgenannte Roman er- Regungen zu zeichnen. unter uns wenig bekannt
regte Aufsehen und kõnn- Wia der Kunstmaler zeigt und wird wenig gepflegt,
te e�genUich als ein visío' er Licht und Schatten, hat jedoch europäische
närer Roman angespro· manchmal in solcher Grössén berühmt ge
ehen werden; denn als er Grellheit, dass wir ersch":

I
macht, wie einen Renan

geschrieben wurde, vor recken. Aber so ist das und andere Schrifsteller
zwei Jahren, wàr die Lao Leben. Die Kritik h_!lt sich universellérPrägung. Das
ge im Lande noch nicht. mit dem Buch ausführlich Buch 8chliesRt mit einer

, 80, dass man von Sabo· befasst. Es ist realistisch bewunderungswürdigen
tageakten und Streiks im geschrieben, aber trotz- Seite tiefen christlichen
im Süden sprechen konn· dem von einer' fe�nen Glaubens und den Wor
te. Nunmehr aber hat Ethik' durchwoben, die ten "Langsam begreife
sich VieJes zum Schlech- uns mit dem manchmal ich, das diese Schicksals
ten gewendet, und wir sebr r,aohen Ton ver- ochäge wohl notwendig
stehe.n an jenem Schei söhnt. - Zu dem, zweiten sind,· um ein besserer
dewege, den uns der Vero Roman "Colônia Nova Mensch zu werden".

Die

Ein Wort Adalbert Stifters zum Jahresw8chsel:
Reichtum, 'Ansehen, Macht, alles ist unbedeutend und nlchtlg

gegen die Grõsse des Herzens. Nimm diese Worte als am Silvestertage
geschrieben zum Wechsel des Jahres an und ríchre .deíne freundlichen
Augen darauf. Möge dir das kommende Jahr so viele Freuden bringen,
als dir des vergangene Kummer und Sorge gebracht hat...

,

,�======================================== Wie entsteht
Hexenschuss?

Wer ihn selbst einmal hatte, ./kennt ihn, den Hexenschuss mit
seinem blitzartigen Auftreten
uael seinen heftigen Schmerzen,
die fast den Atem nehmen und
an Lunzen- oder Rippenfellent.
zuendung oder an noch Schlim.
meres deuke. lassen. Ueber die
Ursache des Hexenschusses da.
gegen vermag uns die Wissen
schaft weit schwerer etwas zu

sagen. Lange glaubte man, eine
lokale Verllenderung der Mus.
kelzellen annéhmen zu muessen.

==========,=-=-=-_=_================ Jetzt vermutet man die Ursache
....",,====================11

zum Teil in ploetzlichen kleinen
11- Verschiebungen ao der Wlrbel-

saeule.
Wie dem auch sei, das Wich

tigste fuer dea vom Hexenschuss
1 Befallenen ist ein sehnell und
zuverl.essig wir.kendes Arznei
mittel. Als besonders wirksam
bei Hexensehuas (Lumbago) wie
aueh bei Muskel-und Gelenk
schmerzen, bei Rheum., Gicht
und Ischias bat sich das in 46
Laendern der Welt hervorragend
bewaehrte Togai erwiesen. Togai

1'=====================11' befreit von dea Schmerzen, Itellt
die Bewegungsfaehigkeit bald

(.d11)"'l��-""",(!��D--��"""'Cl__�!)oo..-<f)oIo..�:_e....��" wieder her und foerelert ·die
.Heilung. Sehr gelobt und emp
fohlen wird Togai auch bei
Kopfschmerzeo, Neuralgien und
Monatsschmerzen. Greifen auch
Sie vertrauensvoll zu TogaI. Ein
VersIIch ueberzeugt!

NEU EINGERICHTETE KNECHE

Offeriert ferner: PB INS T B WB I N B

In- und Auslaendische Getraenke

Unter neuer f'uehrung von Adolfo F. Fiedler
Ein in Jer Gastwirtschalt best, bEkalinter Na..e.

Rua Márechal Deotloro'

Apotheke "SchQlz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE 4ND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

Dp. Reiuoldo Mupap.

" ADVOGADO 11=====

Escritório ao lado da Prefeitura
I

JARAGUÁ DO SUL Asthma
Wir werden darauf eust

merksam gemacht das
die Tabletten

"Eufio"
der C. F. BOeHRINGER
&, SÖHNE, Mannhein, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mittel, wieder
überall erhaelfJich sind.

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambem
em lo-;alidades 'W'iziD.has

o novo médico em Jaragaá do Sul

Dr." Alexandre Otsa
De há muito a' cidade Trata-se do sr. Dr. Ale-

de Iareguä do Sul vinha xandre Otsa, formado em
se ressentindo da falta de sua terra natal, Alemanha,
médicos, notadamente de- com revalidação de seu

pois de o Dr. Fernando diploma pela Faculdade
A. ôprlngrnenn haver de Medicina do Rio de
Viajado, como bolsista, Janeiro, tendo desernpe
pare a Alemanha, a fim de nhado, com invulgar brio
se especializar. Ficou a lho, o cargo do Diretor
cidade reduzida prérlca- do Hospital Samária, na
mente a dois médicos e cidade de Rio do Sul,
muito embora os inaudí- neste Estado, O novél
lOS esforços dos srs. Drs. médlço que vem de se
Waldemiro Mazureehen e juntar á competente equí
Erich Kaufmann, a situa- pe de médicas de Jaraguá .

ção era �e exigir maís do Sul, fixará residencia
um médico pera desafo- à Rua Angelo Piazera, 1-44,
gar o constante afluxo de onde lambem montará o
doentes ao Hospirel local seu consultório.
e aos consulrôrlos. É nos 1muito grato noticiar que,

. Os nossos cumprimen
a partir de 15 de Janeiro, los ao Dr. �Ie.xandre Orse, condições acima postas
Jaraguá do Sul contará com votos de feliz e pro' no propósuo de seu
com mais um médico. longado êxito entre RÓS. Iiél cumprtmenro assinam

.
'

I
a presente conjuntamente

A Situação, para com ...
'com as testemunhas Eval-

(C ti·
.. do Schaefer e Nestor Sil

ont. a la. pagina) mente. ao �u�lcfpIO de
va, para promoverem com

ramentas que ali se acham Co�upa, o direito ac;> re- acêrlo de comas entre os
em uso; ceblmenlo cda quanll� de municípios de Jaraguá do
c) - Pagar ao Municí-l Cr$. 37.?�O,OO dos antlgo.s Sul e Corupá, e que ora

pio de Corupá, tão logo f�n�lonarlos .d�te MU�I: se concretiza por este
seja paga ao Municipio ClplO s�s. Egldl.o VoJroltm instrumento. _ Jaraguá
pelo Govêrno do Estado e Gabriel MaurJs�ens, por do Sul, 16 de dezembro
a cota relativa ao artigo saldo d.e empréstImos que de 1958. (aRS.) Waldemar
da Constiruição Federal, a Prefeitura lhes fez opor- Grubba, Prefeito Municipal
a quantia de Cr$ 295 627,30 !uname�nte� send� �erta de Jaraguá do Sul _

em dlnheiro, para pàga- Importancld ao primeiro e Francisco Mees Prefeito
menlo da Conta de Reslos o restante ao segundo. de C(\rupá. Tesiemunhas:
a Pagar; E porque assim se Evaldo Schaefer e Nestor
d) - Transferir final- acham de acôrdo com as Silva.

?(epatina )I. s.
da penha, que
contem extrato
?(eptltico een-

�tlnlrttdo, .no,....

r �
mll'lil/{tl a$

\ :funções do

Jlgado.
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Caxias 'Sport Club
Alteração dos Estatutos sociais

CÂMARA MUNICI:t;>AL�
Po�taria Nr. 9

João Lúcio da Costa, Presidente da Cê
mara Muníclpal de Jaraguá do Sul, no uso

de suas atribuições:
Torna efetiva no cargo de Diretor de

Secretaria da Câmara Municipal, a funcionária
interina Renata Wunderlich.

lereguä do Sul, em 30 de dezembro de 19581
(ass.) JoiO lúcio dá CosIa - Presidente

Registrada nesta Secretaria em 30-12· 58.

AUDustO Sylvlo Prodöhl • 1°. Secretário

o Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
.de Direito de Comarca de Ieregué do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital,
com o prazo de 10 dias, virem ou dêle conhecimen
to tiverem, ou interessar possa, que findo o prazo
legal hão de ser arrernetados, por quem mais dér e

maior lance oferecer, em frente às portas do Edifício
do Porum, no dia 15 do mês de janeiro vindouro
às 10 horas, os bens penhorados à Leopoldo Mel�
chioreno, nos autos da ação executiva que lhe move

Sebastiãa Nau, e abaixo descriminados:

1.) - UMA·· CARROÇA, em ótimo estado de
conservação, pera dois animais.

2.) - DOIS CAVALOS, rordllhos negros.

Assim serão os referidos bens errematedos por
quem mais dér e maior lance oferecer, no dia e hora
acima mencionados. Quem Interesse tiver na arre,

matação poderá examinar dltos bens na residência
do sr. João Goedert, no lugar Vila Nova, nesta ci
dade, onde se acham deposltados. E para que ehe
gue a notícia ao conhecimento público, se passou o

presente edital que será afixado no lugar de costu

me, às porras do Forum, e publicado no jornal local
"Correio do' Povo". Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos vinte dois dias do mês de
dezembro do ano de mil novecenros e cincoenta e

oito, Eu. Amadeu Mahfud, escrivão, o I subscrevi.
(a) Ayres Gama Ferreira de Mello. Juiz de Direito.

Confére com o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1958.,

O Escrivão - AMADEU MAHFUD

A diretoria do Oaxias Sport Club, por inter
médio de seu presidente. em exercício, comunica
aos seus associados e ao público em geral que, em
Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 26
de Dezembro de 1958, foram alterados os estatu
tos sociais do CAKIAS SPORT CLUB, registrado
no Registro de Títulos e Documentos da Comarca
sob n. 176, do livro n. B-l, em 16.10.39 e. alteração
sob n, 67. Iivro n. A·l, em 6650, a saber:

Os artigos n. 1 a 6, passam a ter a seguinte
redação:

Art. 1. - A sociedade que é denominada ds "=========;==========
Caxias Sport Club, situado na localidade de Itapo
cuzinho - Santa Luzià, é formada de homens na

fórma dos estatutos e tem por finalidade a difusão
de esportes em geral, atividades recreativas sob as

mais diversas fórmas e tudo o que mais fôr de
interesse da sociedade aprovado em assembléia.

Art. 2. - A -soeiedade é formada por um sem

número de sócios, todos maiores de 18 anos, legal
mente admitidos e que gozem de bôa fama.

Art. ·3: - A sociedade fundada em 5 de Ju
nho de 1939 tem como fundo social os bens que
normalmente adquirir. mensalidades, jóias, auxílios,
doações e tudo quanto fôr regularmente recebido
pelo tesoureiro, com autorização da diretoria, sen

do sua duração por tampo indetermiuado.
Art. 4. - A sociedade é administrada por

uma diretoria composta de Presidente de honra,
presidente, vice presidente, 1. e 2. secretários, 1. e

2. tesoureiros.

Art. 5. - O presidente de honra não tem ati
vidade na sociedade. Ao presidente compete admi
nissrar a sociedade, representando-a ativa e passi
vamsnte, em juizo ou töra dele. Ao vice·presidente
compete substituir o presidente em seus eventuais
impedimentos. Aos sAcretários compete realizar o

serviço de sacretaría, sendo o 1. sempre substituí
do pelo 2. dito, quando de seu impedimento.
Aos tesoureiros compete a arrecadação e escritura
ção da receita e despesa da sociedade, sendo o 1.
substituído pelo 2., quando do impedimento even- _iiiiiiiiii �
tual do 1. tesoureiro. Art. 6. - A sociedade terá
um Conselho Fiscal, composto de treis membros -----.-----.,..----�-------

efetivos e dois suplentes.
A presente é cöpía da alteração dos estatutos

sociais, constante da ata da Assembléia Geral
Extraordinária,

.

realizada em. 26 de Dezembro de
1958, fls. l,lv., 2,2\1. e 3 do -livro" pr6prfo

>

dá
-

atas'
dó Caxias Sport Club.

Jaraguá do Sul, 26 de Dezembro de 1958. -

HILÁRIO BAGATOLI - Presidente

Reconheço verdadeira a firmá supra de Hilá
rio Bagatell.

Jaraguá do Sul, 30 de Dezembro de 1958.

Em testo. da verdade:
MARIO MARCOS AIROSO
Escrevente ·juramentado no impedimo
do tabelião

.
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Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Iebotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dehllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

!)eçam Catálo
go Ilustrado -Bar e Restaurante "Puli" ri
Leopoldo Seidel

Corupe agora sob nova direção profissional de
ADOLFO L. FIEDLER

Nome tra�cional de hospitalidade
em Santa Catarina

,

-x-

Oferece nova e remodelada cosinha de Ia. OrdeM.
.rz: PQr.a" as Festas : Vinhos finos, Fiambre -

Beb i d 8·S n a c i o Ii a i s e es t r 8 n g e i r a s

Rua Marechal Deodoro

A spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
BIcicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C Amaras de Ar, Bombas para Bicicletas etc. - ,_o -.

D esnatadeiras "WESTFALIA", Descascadores etc.
Fogões 'economicos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alimenticios e Conservas em geral
H armonios "TODESCillNI" (Catalogo a disposição)
1 magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA"
J arras para áglla de Cristal e Vidro
K aol e Brasse (para limpar metaes)
Liquidificadores "WALITA" e VEN'1'ILADORES
MAquinas de costura "VIGORELLI" "ELGIN" eZig-Zag .

Novidades em geral, sempre em stock
O leo de Peroba (para limpar moveis)
P anelas de pres�ão "MARILICOe" • "LARES' div. tarn.
Quadros de Paisagens e Hores

.

Refrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
Selins para Bicicletas e Sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
U tencilios em geral, para Dona de Casa
Vasos de Cristal e Vtdroe para Conservas
X , adrez (Taboas de Imbuia e Figuras) .

y piranga (LustTe para Sapatos) "MARVEL"
Z ivi "1-rtigos de Cutelaria em geral"

. V.�. encontrará pelos menores preços da praça

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

-rtigos para pre�entes 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"
-

IOrgãos
I

e Harmonios -"BOHN"

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

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

OrDios: Sã_o construidos Iem 7 disposições a

escolha dos interessados

,Catalogas Gratis

Demais intormacões
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - Sio Bento do Sul

Estado de Santa Catarina
I

.

I �. Murillo Barreto da Azavado

,I I ADVOOADO I
Esorttório no prédio "A Comercial Lrda"

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

I lal'.aguá do Sul.

CASA REAL
'Conservação I

i

do SoloI
Rua CeI. Emilio C. Jordan, N°. 141 - JaraguA do Sul

(defronte ao Cine Buhr)
N.l,037

Nos terrenos de de
clividade fortes 8S pas
tagens, quando explora
das convenientemente
com ajuste do númeró
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de con
trôle. da erosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contôrno para con-

I
trÓle da enxurrada cau
sadora do desgaste.

f.::::::::::::::::::::::::::=;:::::;==::::::::::::::::r:_.:..:.=.::::::::=.:::::::::::::::::�

ii Dlo lEruICJHI l[AlUfMANN li
li MÉDICO CIBIJRGIA.O li
II II
li Forrpado pelas Faculdades de Medicina das

_ Univer- ii
ii �
U sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre , ii
ii Ij
II CIRUROIA - �BNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ii
ii CLINICA OERAL li
M li

il Longa pratiea em Hospitais Europeus II
ii li
'1 Consultório e residência: .. -

•!,I:.! l'liTel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
II I

!i CONSULTAS: III:1 !

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II

II Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
II Atende chamados tambem à Noite' li
li.· ii
�==�c===================--=============�

ALIVIA AS
CÓLICAS

y
\ \ .

UTERINAS

� Combate �s
� "

_

rregulanda
_____.___�

.

es das fun·
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

fl indicado
DOI CalOS de
fraqueza, pali·
deli, D;lAg"za e

f..üo.
Em sua fór'

mula e D l r li Dl

Vauada\u de

s6di0. LieitiDa, GlicerofOlratOl,
Pepelna, DOa d� Cola, etc. de
ação pronta· e _ficu DOI casoa

de fraqll8l& e oeuraateili... "an..
4!iöl 6 indicado para homeDtl, mu
lheres e �riaDçae. sendo eua fór·
mula Iicehciada. pela Bad!fe 'Pu
blica.

�-,��
Cure seus maJes e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
,ie ROBERTO M. HORST

• que dispõe de maior sortimen_
to na praça e oferece seus arti.

flO' ii preços vantãjosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
� ..��

llvó, Mãe, filha, .

Todas ,devem usar � .

ii FlUID-SEDATlNA·! '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Baependí (!Jaraguá do Sul) X América (!JoinDiIle)
,Dias 11 de Janeiro, 'Im Jaraguá I 18 Im Joinvilll, Im disputa do Camplonato Catarinansl ál Futlbol I

C O R R· E I O O O p O y O Estamos em pleno Ano Novo, e com êle no

ANO XXXIX JA.RAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 3 DB JANEtRO DB 19.69 2.017
vas esperanças, novos anseios, novos augurios e

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!,,!!!!!!!!!!!!!!;;������;;�������NO:;.�� renovada vontade de trabalho,' de progresso e

bem estar social.

M Ih
Mais alguns días e o mandato da atual ca-

U er, tornou-se homem mara �e V:ereadores .

se extinguirá, e as portas
do Legtslattvo, se abrirão para receber os novos

CASO INTERESSANTE EM I T A J A Í ed�s. Tr�nsição substancial ésta, pois para ale-

.

. / gna, satisfação e vontade, tem o PSD a maioria

ItaJai (Do Corresp) - nos. A primeira operá- dos Vereadores, o que segundo propalavam na

Trata-se de uma menor ção foi realizada a 4 do última campanha, propiciará ao Prefeito uma bôa
de 16 .anos, de nome mês passado. Não sendo profícua e grande admínístração,

'

.

O novo salário mínimo ponto da Federação das Maura, filha de Bruno e possível, dadas as con Segundo aquelas vozes, éra a atual Câmara

fixado para o E�tado de Indústrias de São Paulo Maria de Tal. díções fisiológicas apre composta na sua maioria por elementos da UDN'
Santa Catarina está divi- estar disposta a recorrer Segundo as Informa- sentadas pela paciente ou a eJa coligados, que vinha entravando a admi�
dido em treis zonas: Ia. à Justiça para obrigar o ções colhidas pelo nos- co.ntinuar como mulher: nis�ração. pública do nosso 'Munícíplo, opondo
zona CR$. 4.500,00; 2a. próprio governo a res- o colega "Cidade de fOI efetuada a' segunda sérios e Intransponíveis obstáculos ás bôas ínten

zona CR$. 4.300,00 e 3a. peitar as disposições BJuménau",em autêntico ínterveçäo, EMaura,que ções administrativas do nosso Prefeito..

zona CR$. 4.000,00, estan- legais. E não é sem fun- furo de reportagem, vis- está passando a ser Mau- Praza aos céus, que o nosso Prefeito nêste

do nesta compreendida. damento que se batem to o sigilo mantido em ro, ueverä submeter-ee I
ano 'de 1969, faça, com a maioria dos Vereodores

O município de Jara- pelo cumprimento da dis- tôrno do fato, Maura já a uma terceira operação, o que tanto implorou nos comicios de setembro'

guá do Sul. O assunto posição da Consolidação atingida - à pube�dade, p��a que s.eja, em defi-I uma verdadeir� admi!li.st�ação (com A maiusculo)
que levantou vivos de- das Leis do Trabalho, n�nhuma das manífesta- nítívo, considerada e de- faze.ndo, o nosso MUDlClPlO andar, com realizações

bates, aos poucos vai pois, no seu art .. 116 a coes � esta comuns e clarada homem. efetivas e de importância, impingindo um pro

tendo aceitação por parte fixação do salár!o mínimo naturals apresentada. Por, _O caso em questão gresso palpável á nossa Ja!aguá, fazendo' enfim

dos empregadores, não .e assim. anuucíado : 1"9 outro lado, acentuav!l�- nao oferece orígínalíds- uma granue ADMINISTRAÇAO.. A"

obstante o eminente pe- dec�eto fixando o salärlo se as suas c�r�cterll'ltI. dAe, uma vez que já se !erá o ch.ef.e do Executivo, apoio Integral

rigo do desemprego em �íDlmo, �ec�rrido�: 60 cas �e ma�cuhDl�ade. �e�. verificado outros, d� Cama�a Munícípal, e ésta por .certo lhe propí

massa e o do fschamento dias �o D1larlo OfiCIal FOI, por IS�O, 1Dte�na- ídêntícos, no Brasil. e em
cíarä meros, co�ced�ndo-Ihe crédItos.suplementa-:

de estabelecimentos nos (o grito e da própria da no Hospital Marreta outros países da Améri- res, �óva8 autorI�açoes para empréstimos, e tudo

vários pontos do 'país Consolidação), obrigará K0!lder Bornhausen, de ca e da Europa, e a
o .mals que se fIzer necessário para que o Pre

não estando fóra de co� a todos os que utilizem Ita�aí, onde ficou aos ciência o explica cabal- feito possa governar,.e por certo, tudo o que se

gitação a despedida de o trabalho· de outrem c�ldados do sr, dr. José mente. fará será be� maior_ e mais vultuoso do que até

empregados no nosso m�diante remuneraçãO"'jEhOmar da.Silva.. Oontudo, quer nos pa- agora te� Ieíto a atual Câmara cuja maioria, co-:

município. E- enquanto
Diante das expressões da. Maura fOI �ubmetlda a recer, constitue o prí mo é sabld�, pertence a UDN.

se batem �m�regadOs e Consolidação das �eis do tra�ameD:t� ctrúrgíco, pa- meiro 'y�rificado em San. Mas nao podemos nos e�quecer que a �t�al
empregadores a questão Trabalhos, a razao está ra a detíníção do sexo, ta Catarma, onde é pos- Câm_!1ra de Vereadores

•.
nos tr.es anos de admlnís.

está agora e� se saber com os empregadores. uma vez que �P!esenta- s1vel. que não passe a tração do atual Preíeíto, fOI das !Dais liberais,

si é justo a fixação do . � a�sunto �eferente à va aspecto f8!DInInO, c0!D. constítuír moda, dado o cono.edendo nos anos de 1956 Cr$ 613.222,20, em

salário com vigência para 9lgenCl!l da .leI, nem sem- predomínâncía, todavI.a I progresso maravílhosc crédítos suplementares e reforço de verbas; em

1. de Janeiro ou não.Nos p,re-_fOI obJeto de apre- dos (}aracte�es mascuh- da CIrurgia...
1957 Or$ 2.162.�16,1� e em 1958 Or$.2.282.610.60,

diversos centros de maior Claçao do governo, na al�m_ �a autorIzaçao para empréstImo dos 16 �

importância do, Brasil o
fórma conveniente, senão II ml.lhoes, e que nenhum' dos projéto8 de leis

assunto tomou corp� a
v e j amo s: O decreto "Corr·el'o. do

orIUndos do Poder Executivo foi regeit3do, ou teve

30.342, de 24.1251, publi- POVO" �ua marcha entravada ao passo que o Prefeito,

� • oado no D.O. de 26.12.51 Já.vetou só no. dec.orrer de 1958 3 (treis) leis

mandava vigorar a partir "Correiö do Povo" comunica aos seus
orIUndas do Legislativo. --

de 1. de janeiro de 1952 distinto� assinantes e anunciantes que a partir . �as é preciso que se saiba também, que a

a, de fito vigorou; o de JaneIro de 1959, a assinatura deste sema-
sltuaçao da Prefeitura Municipal, spgundo os ba-

d e c r e to n. 35.450, de nário é flOita nà seguinte base: assinatura anual
lancetes dos mêses de julho, agosto, ietembro,

1.5.54, publicadO no D.O. Cr$ 120,00 - semestre Cr$ 70,00. Número
outubro e .n�vembro, (balancetes enviados á Cã·

de 4.5.54, mandava vigo- avulso Cr$ 2,50. mr;'-ra �uDlc}pal. I!ara aprovação das contall) é. e

rar o salário mínimo 60
fOI mUlto boa, pOlS são dados oficiais e que por

dias após a sua publica.-
8ua natureza merect:m todo o crédito.

ção, conforme art. 116 e 1Il11!illEi!JMlii1Eji1ili1 4 *SM 'Fi'ii5i'i.illlI ' mm..
E, que, até novembro pp. havia o ,Executivo

F6sforo, . Cálcio, Arseniato finalmente o decreto n. I arrec�dado alé� dos Cr$ 6.850.000,00 orçados, a

8 Vanadato de s ó d i o 39:604-A, de 14.7.56. pu- Febres (Sezões, Malárias, _

apreCIável quant.a de Cr$ 2.329.000,00� fóra a cota

\

bhcad.
o no D.O. de 16,7.56, Im.paludismo.1

d� a!t. 20

dad.a
pelo Estado que vai a quasi 2

Tonlco dos convalesuntes ordenava que a 9igência Maleitas, Tremedeira.
. mIlhoes.

Tonico dos desnutridos do salário mínimo seria
.
_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _

Segundo o Bala�0ete de j'llho de 1959, até

a partir de 1. de AgÕsto., ..
.

_
aquela data 31, haVia ar,recadado no total de

Os Pálidos, Depauperados, Do confronto da fixação '.Capsulas Antses on cas I
Cr$ .a.790.998,50, e que existia em disponibilidadê

Esgotados, Magros, Mães dos níveis IBÍnimos,

ve-I" 'M'
. "

Cr$ 862371,20, sendo Cr$ 770.139,30' em caixa e
.

que Criam, Crianças ra- mos qua ./nos diversos Inancora e!D depósito Bancário (Inco e Nacional do Oomér-

qufticas, receberão a to- períOdOS nem sempre foi
.

Ern Todas as Boas Farmácias '1-' CIO) Cr$ 92.231,90.

niticaçã� geral do orga- observado o rigôr deque' \ ..

No Balancete_ de agosto, até então havia sido

msmo com o fala o D e o r e to· Lei n. I � um produto dos Laboratórios MINANCORA

I
feita � arr�c��açao de Cr$ 6687.66u,00, e havia

� � 5.452, de 1.5.43. E, ao
'

.

e� dlSpoDlbIhdade Cr$ 2.050.544,60, sendo em

�at1lllgUllenOJt qu� parece, a. Justiça I - Joinville - Sta. Catarina -
ca.Ixa Cr$ 539.666,40 e em Bancos Cr$ 1.510.878,30.

_______..: tera <liue se maDlfestar. 1l;.;nsH�!;��Heili ::.1$ ., l;es .11 II!!!E CONTINUA NA 3a. PÁOINA

o Salário
Mínimo

COtiTÉM
EICELEIT&S

ELEIlv.JTOs TOIIICOS

�================��
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,

,=E_S=Pi=N=H:::::.A::::::S,==ET=.:-C:'.d) �

eOItRA CISPA,
OUfDI ups ca

BELOS f DEMAIS
AffCCOfS DO ,:

DURO CABELU'O.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA NUNOR EXISTIU IGURL

Lavando COrTl Sabão (!'brei Registrada)

Virgem Especialidade
da (lAD WETZEt llNIDH(J§1[IRIl!lL JOllIDlfnBe

o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira; portanto não deve faltar em casa alguma.

s��Ã� 'j)ROfA...
.....
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Esp ECIALIDADE•

I
•
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