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So'lêne
Camara

Sessão
Municipal

...
A 04m,ra Municipal Admirável sobre todos

"pe Jaraguâ do Sul terá pontos de vista a atitude,
. ein o dia de hoje o seu at u a ç ã o; ponderação,
novo Legislativo'Muni- críteríosídade, do Sr. João
eípal.

.

_ . Lucio da Costa, que na

E de s� considerar a Presídeneít soube de
bela comp,"stura com que monatrar a sua Imparcí
se houverem todos os !idade e a nobreza do
legisladores durante o seu caráter.
ano em curso. Este jornal propugnan

In Memoriam de
Jorge Lacerda

Transcorre no

dia de hoje o ter
ceiro aniversário
do govêrno de
Santa Catarina, à
cuja frente se en

contra o preclaro
governador

.

sr.

Heríberto 'Huelse,
motívo pelo qual
foi organizado
programa em he-:

' ..

m'é'nageBl ,à m.

mória do saudoso
governador Jorge
Lacerda.

O
.

programa a

sercumprido com
a presença do sr.

,
Governador He-

ríberto Huelse e altas figuras da administra- .

ção e do mundo politico, será o que segue:
- 9 horas - Missa Solene na Catedral

Metropolitana, celebrada por S. Excia. Revma.
D. Joaquim Domigues de Oliveira, Arcbíspo
Metropolitano.

- 11 horas - Inauguração da "Avenida
Dr. Jorge Lacerda" na Estrada da Base Aerea,
sendo orador oficial o dr. Heitor Ferrari,
Secretário da Viação e Obras Públicas;

- Roma ria ao túmulo do sr. Governa
dor Jorge Lacerda, falando o dr. Paulo Hen
rique Biasi, Seoretáríu do Interior e Justiça.

- 18 horas - Inauguração ao retrato
do governador Jorge Lacerda no Salão de
Despachos do Palácio do Govêrno. Falará,
nesta .ocastão. o governdor sr, Heríbérto
Huelse.

I

A bancada da União
Democrática Nacional
honra-se saber em seu
meio o Sr. Dr. Murillo
Barreto de Azevedo que,
com surpreendente vota
ção do eleitorado Jara
guaense, é inconteste o
lider da União Democrá
tica Nacional em a nossa
Câmara.

Contará maís a banca
da da UDN com a colabo
ração do Sr. Francisco
Pavanello representante
da próspera zona de
Itapocuzinho.

JOÃO LÚCIO DA COSTA
Preso da Câmara Municipal

do como sempre propu
gnou pelos ideais' do Sr.
Artur Müller, a que ren-

'

demos as nossas homena
'genBl"estmJos" 6ert����, .

a iut1ift1 €'Amara eerres.- ,

ponderá a

anseios do sr.

Müller.

Dr. Murlllo Barreto de Azevedo
Vereador da UDN

VITOR BAUER
Vereador da UDN

E no mesmo sentido
contará a bancada Ude
nista com o sr. Valeriano

.
Zanghelini, além do jo
vem sr. Vitor Bauer,
jovem industrial nesta
cidade.

Como por bem houve
ponderar o Sr. Dr. Muril
lo Barreto de Azevedo
em a última sessão da
Câmara Municipal a ban
cada UDN tudo tem feito
em beneficio \ do bem
estar de Jaraguä do Sul.

HOJE, posse
do novo

Legislativo
FIDELIS WOLF

Vice - Presidente da
Câmara MUilicipll

I
I

Neste mesmo sentido,
é admirável a atitude do
Sr. Fidélis Wolf, Vice
Presidente da Câmara,
que com a sua inteligên ..

eía, sua ponderação e o
seu- critério soube con

duzir-se. em a Câmara
Municipal para satisfação
de todos cidadãos.

A nova Câmara toma

rá -posse hoje, às 4 horas
da tarde, para o que
chamamos a atenção
para o convite que a

presidencia da (Oâmara
Municipal vem publican
do nesta edição;

.

Nesta data chégemos ao final do terceiro ano

do governo pessedtsre, e constatamos, contristados,
qU2 as meras governamentais traçadas nos comícios
de então, que levaram o grisalho edil ao poder,
ficaram apenas entre planos mal traçados e gritos
histéricos que ribombam nas paredes do vetusto

prédio público, e que não encontram éco nem nos

seus supertotes hierárquicos, nem no mais judiado
bernabé jaraguàense.

.

·

A indeferença pelo interêsse da coletividade é
flagranle. De todos os rincões explodem palavras
de protesto pelo descaso que se imprime à edml
nistração.

A. edmlnistreção pública, ao contrário' das
administrações privadas, têm em .visra o bem estar

geral, o que, trocado em miudos, quer dizer, que o

bem estar se extenda a todos os individuos habi
tantes de um mesmo território. ôe o oblenvo das
entidades economicas privadas é o enriquecimento

. de seus patrimonios, isto é, o perrtmonlo de peque
nos grupos de. individuos, os das entidades econo

micas públicas é o da regu/.ridade da vida social,
das coletividades. Como primeiro núcleo que con-

·

corre para él formação de um Estado tem autono
mia administrativa e recolhe os tributos que têm
feição de taxas, e estes recolhimentos vem em

· benefício dos próprios munícipes.

METAS
MUNICIPAIS
E esses benefícios se traduzem em obras de

higiene, serviço de comodidade pública, de trânsito,
de iluminação, mercados, cemitérios que não podem
deixar de obedecer às normas de ordem das orga
nizações públicas, por isso que o exigem o respeito
aos Interêsses dos. munícipes e tem. reflexo na

morelldede dos poderes pübltcos, a começar pelos
rnals modestos que no caso vem de ser o próprio
poder municipal.

Compete a autoridade local velar pela saúde
e confôrto dos habitantes, fiscalização das edifica
ções, providências para os casos de incêndios,
promoção de divertimenros populares, preparação
de logradouros públicos, ob-igecão de respeito à
moral, cuidados aos indigentes, prestação de assis
tência, nas ruas, aos enfermos, e, em rôde a perre,
às vitimas de acldentes ; regulamentação do comér
cio; indústria, comércio ambulantes � o de bebidas
tóxicas; o transporte urbano .de pessôas e merca

dorias, a rriedicidade, as representações teatrais,
inclusive a residência de meretrizes.

'.

Artur _Müller
. Hoje, quando se instala o novo Legis

lativo Municipal, nós prestamos as nossas
sinceras homenagens a quem nos foi guia e

amigcJ;"-á você. - Artur Müller.
; Oom o mesmo vigôr, a mesma intran
'sígêneíe dentro dos postulados cristãos, aqui
estamos para prosseguirmos a sua luta pe-
la grandeza de Jaraguá do Sul. '

Estas poucas Iinhas evidenciam o apre
ço que por você tivemos e sempre teremos,
e que se traduzem na saudade de milhares
de jaraguáenses aos quaís tanto bem você
proporcionou.

Com Voce. Artur Müller, chefe e amí-:
go, por Jaraguä do Sul, em pról de Santa
Catarina e do Brasil.

É o que competia à municipalidade 'providen
ciar, mas não providencia, nem realiza. E as metas
governamentais ficam a cargo do esquecimento.

A rela de proteçäo na ponte Abdon Batista
por exemplo aré hoje esré pera ser colocada, ofe
recendo sério risco de vida aos habnenres, quando
não mats perigosa é a prónrta ponte que não recebe
mais a atenção e a conservação tão necessária.

As outras pontes, aquelas que se acham pen
duradas ne entrada da Prefeítura, as super- super
pontes continuam dormindo o sono. dos justos à
despeuo do fabuloso crédito de 15 milhões vot�do
pela Câmara Municipal. O calçamento da cidade
ou digamos, o reinício do calçamento da cidade'
fO,i objeto de acurado estudo por parte do sr, Dre:
feito. Chamou [unto de si os tmprovreedos ministros
pare efetuarem o estudo. O estudo foi feiro as

pedr�s já haviam sido contadas, a mão de �bra
quast contratada, e eis que tudo foi novamente
esqueci�o. E num� o�ra que não exige a aplicação
da receite do mumcrpro. Ela é quasi auto-financiá
�el na palavra .?OS próprios pessedtsras, quando o
finado Artur Muller iniciou essa öbra grandiosa de
embelezamento de nossa urbe, As estradas do inte
rior .S? v.iram mesmo um pouquinho das máquinas
murncrpers, antes das eleições. Agora só interessa

(CONCLUB NA ÚLTIMA PÁGINA)
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Sra. Lidia Ersching
Oereada pelo carinho

de sua Iamílía, verá trans
correr da próxima quar
ta- feira o seu natalício,
a exma. sra, da. Lidia

-' a srta.' Alice Pedri, Ersching, díguísslma es"
filha do sr, AntoníoPedrí; posa do sr. Jorge Er;

- o sr. Alberto Mura- sching, sócio da Alfaia-
ra, em Nereu Ramos; "

taría Ersching, ne 13 t a Em agradável palestra
- a srta. Hí lt r ud e s cidade.' como Ilustre advogado,Vogel, filha do sr. Frau- À dis tin t 8 aníversa- ficamos cativados pela

Ci8�O Vogel;·' ,;� ríante, "Socíats" cumpri- sua cultura e alto espí-
-. a srta. Ana Barbara menta. respeitosamente, rito de [ustíça. . .Buchmann ;

.

. • desejando-lhe tôda a Ie-
..

.

.
,

- a srta. Eríca, tílha r 'd d'" ,'.

I
Ao Dr. ClaudIo de

do sr_ Erviuo Brdmann;. I lC�8a e�rt8. Ortrud filha Araujo .Horn agrad��os
'. .

, .
.. W·' a gentileza da vístta

DIA 2: do Pastor.. aídner, ora a.�gurando-Ihe os melho-
na Alemanha; �

f lí- a srta. Dulce Satler; _ o [ovem Luiz G. res votos de
.

e IZ estada
.

- a sra, Francisca

I Stinghen. .: em nosso meio.

Maurer, esposa do sr. •
T .'

,
_

Augusto Maurer; .

D ..A 5:
. .

- o jovem Faustino
.

- a memna TerezIDh�, ,..... -

t C .'violZapella, 'ilhO do sr, Pedr.o Illha �.� �r. Alfonso Nl- rieg IS ro

ZapeJla, em Ilha da FI- COIUZZI,�
. � .

.

I ;
Aurea Müller Grubba, Oticia

gueira;. '

- o sr. EUg�Dlo �trebe,:.1o R e gi s tr o Civil do
.

- a sra. G e r t rud es....,.... a �:enho r.mh� l.r�ce� r (0. Distrito da Comarca Ja
Píacetzní, em Bela Vista ma .Lemke" fIlha do' s.r. ragua, do Sul, Estado de

Orglo de maior peBet.raçAo do Paraíso no Paraná; AlvIDO L�m�e, em RIO Santa' Catarina, Brasil.
I .,' ,

'

da Luz VltÓrla·; ,.

.

no Interior do nordeste , O J,J ff, i
'

E 1 Faz saber que comparece
,catariileBs8. Sr. swa,"o eus·,. -, o jov�m .

de mal'
rim 'no cartório exibindo os

::-=�r===;i;;;;;;;==iiiõiiii I
Transcorrerá em o dia ,Doe.ring; ·fil�.o do.sr .. Ber-f documentos exigidos pela, lei I-----....;._--------; 2, segunda: feira, o pata- tholdo D?erID�, enr�s- ríim de �e habilitarem .PllraIícío do estimado cava- trada ltapocú, '

casar-se:Mônica Henrietla .

lheiro, sr. OswaldoHéusi, DIA 6:
9P.ro!d,.oehl d ín'â m íe o gereute do - a exma.. sra. da. EditaIN.4.550, de 21-1-5

Banco Indústria' é Oo- Gertrudes Bruch. Alfredo Fodi e, '

mércio de Santa Catari- .

. � "
; r Alzira KrJltzsch

na S/A., nesta cidade.'

,I I Ele. brasíleíro, solteiro,
Pelos seus' atributolll . Nascimentos ,'- lndustrlãrío, domiciliado

.

pessoais, seu fino trato

I
e residente nesta distrito,

de perfeito cavalbei�o., o -:- Marli, filha de AI- �.. :�strada. J:ar.aguá,-Es-
ii U 13 t r e ani.versarlante vino Schuman; guerdo, ,filho de, - JQão
soube conquistar lugar - Araci, 1ilha de Alvin Fodi e de Olga Darem
de projeç.Ao na, vida so- Schmidt; ! Fodi..
cial'e economica nO:o só - Asta, filha de Willy. Ela, brasileira;solteira,de Jaraguá d.o Sul como Krutzqh; '.

domésllÍca, . domiciliada' etam]:)ém no vizinho e no- � Regina Maria.. filha residente' 'neste diatrito;vel M�n.\cipio de C�rupl\. de João BUda.! d� Silva; �m Três Rios do Norte,Às IDumera� hOlQena- _,. Rube':ls. filho
.

de
filha de Adolfo Krutzsch

gens qu.e em � data do Leopoldo RIcardo Frled-
e de ,Elia Klein Krutzsch.

\!:::================
seu 8D1Versárlo serão mann; . .,.

, .
. "

.' .',

tributadas aQ .distinto - Luzia, filha de Al EditaIN.455�.de27-1-59.
aniversariante, Correio bano Menel; , Gido Aloizi e
do Povo se associa pra- - A d o lf o, filho de 'Vera Lem,ke
zeirozamente, almejando Juvena! Araldi Chiodini; Ele, brasileiro, solteiro, Da ,Diretoria da 'so,eie" 11 horas - Inicio do
ao ilustre amigo farta - Isabel, filha de Se- lavrador, domiciliado e dade de Atiradores "Bôa Tiro Rei.
messe de pr08peridade� veriano Tecilla; reside'nte neste d.,is'rito, Esperança'" recebemos 11,30 horas - Inicio
junto 89s' qu� lhe são - E I z i n a, filha de

em Rio Cêrro, filho de gentil convite para as do bolão e tiro em dis-
caros.
'. .

Walter Borchardt; Givachino Aloizi e de festividades 'que e,ssa puta'de valiosfJs prêmios.DIA' 3:' - Nicanor, filho de Elisabeth Utpadel Aloizi. Sociedade fará realizar 20 horas - InicioAo
- o jovem Leopoldo Alyino Cardoso� ! ',' . . : por ocasião do torneio GRANDEBAILEabrilhan,Ela, br�sileira, solteira; de Tiro de Rei a ter lu- tado por ótima música.'

doméstica, domiciliada e gar em a noite· de hoje, À Diretoria da Socie-
residente nes'e distrito, em a sua séde social. dad� de Atiradores "Bôa
em Rio da Luz) filha de O programa é o se- Esperança" os nossos
Ricardo Lemke e de Ir- guinte: agradecimentos pela'gen
ma Mohr Lemke;' 8 horaS - Busca do I tileza do convite, e far

E para que chegue ao co· Rei do Tiro dia Sociedade. n08�emos represbntar.
nhecimento de todos, mandei

,---_.__

passar 'o presente edital que
será, publicado pela impren
sa e em cartório qnde será
dixado dUl ante I � dias. Si
algueD) .souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legah..

Encontra • sé
.
em

..

,

'

festas' o lar do'
.

oa
, säl

.

Ellen' Andetseu
Prodoehl - Augusto

. Sylvio Prodoehl com
, o

'; nascimento de
uma robusta meni
na. dia 28 do cor

'rente às' 19.30 horas
no Hospitä1 S. José
desta cidade e que

'. receberâ' na pia ba
tismal o sonoro no

me de Mônica Hen,
ri8tta

.

Prodoehl.
O ·sr. Augt;uJto.

Sylvio Prodoe41 nos
so companheiro no

jornalismo" jaraguá-
.

ense e que desem
penha o cargo de
diretor -: redator do
nos 13 o semanário.
dada a' sua natural
modéstia, não per
mitiu fizessemos do
acontecimento uma

t�'
.........._..------....

----lnoticia alviçareira
pará quantos o co-

DARnhecem. Nós, entre·

t" J
tanto, vencendo a J
sua mlJdéstia, amo -

J I!ecendo esta parte
Todo homem que te procura vai pedir-de seu caráter nos

b
.

d
mantivemos firmes

1
te alguma coisa.: o rico a orrem o, a ame-

IÓ 't nidade da tua conversa; o pobre, o teu
no nosso' prop SI o

dinheiro' o triste, um .consôlo; o débil, uJD
e conseguimos. afi- -

I estimulo',' o' que luta, uma ajuda moral. Todo

'1nal transportar pa- há d
ra �sta página a fe- ,homem que te busca, certamente e

licidade que invadiu � pedir-te alguma cois8.
,

o lar feliz do casal � E tu ousas 'impa,cientar te! E tu .ousas

�e que, ao mesmo

I
pensar que isso é um faE!tidio! InfelIz!· A AUREA MÜLLER GRUBBA

tempo se transfor- lei oculta, que reparte misteriosamente. a_s ' '" ,�

ma em a,legria para ex.celências, dignou·se outorgar te o prlvl_�

Itodos os que 'cola- I légio. dos privilégios, o b�m �o,� b��s, a

b com o Au prerrogativa das prerrogatIvas. dar. Tu
--,oram .

-

I
'

,
' ,

I Igusto Sylvio neste podes dar. .

,

'

semanário. Em tôdàs a8 horas de que é feito Um
. Conservação

Queremos apre-

I
dia tu dás ainda que se' seja um sorriso, do Solo

sentar ao distinto .

ainda que �eja um apêrto de mão·" a!nda1 os cum ..I 1 t E t das Nos terrenos de de-casa os noss -

. que seja uma palavra ·�e a en o. m o
clividade fortes as pas-', .J_........,....

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

-..._........,...----,--IprimentOIiJ pelo feliz � as horas de que é feito um' dia, �u te ass_e- tagens. quando explora-acontecimento e en· � melhas a Êle, que não é senao doaçao. das convenientemente,
viamos daqui uma

I perpétua e 'perpétuo regaJo. com ajuste do número � Ib "ó à pequenina de cabeças de gado àeIl ca. Deixa cair de joelhos, e dizer: -

área, constituem um dos Agr�de{lo a Sa-o J das TadeuMônica Henrletta.
"Graças, meu Deu.s, p.�r .que possa dar! J bons processos de con- J

.

c

� y " \ U
.

.

�� ,Nunca mai" pelo meu_semblante passará � trôle da erosão. Em al- � �

�---__"'I
� uma sombra de impaClenma! Em verdade,

I ��:ss:fa':: �:it��l�u���: I por Graça alcançada. G. So
f17 de Fevereiro � em verdade vos digo que mais vale dar em contôrno para con-

� que receber!".

I
trôle da enxurrada cau-

�:.��Ií�:_II����_J .,,--s_a_d_o�ra_do_'_de_S_ga_st_e._� I--__:-------�__--J

"
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"
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Diretor-Gerente
Eugênia Vitor Schmäcke/
Diretor de Redação:

I !'fugusto Sy/vio Prodöh/
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Impressor:
Odilon Motta
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Antonio Mo/helros
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ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a
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.
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em todos os Distritos e loca
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SOCIAIS
O Boi, da cara preta, I autoria de Paquito,

Romeu Gentil e José Gomes

bis '{ Olha o boi da cara preta
Olha o boi da cara preta
Coitado do Waldemar
Está dando o que falar
Comeu carne de boi, falou
E deu pr'a se rebolar

fino

"CORREIO DO POVO" não c

endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola.
boradores. '

,'" ,

\

Benne, filho da sr. Leo
poldo Fiedler;
DIA 4:

Dr. Clou�io Ho�riuues
�e ßroujo Horn

1__A_n_iv_e_r_s_á_r_i_o_s_,1

Seu Mané Garrincha, au'toria· de Henrique
de Almeida. Sebastião Gomes e Julio Leiloeiro

Seu Mané Garrincha '

.
Como é que S8 faz Gool? .,

,

Seu Mané Garrincha
Como é qUA se faz Gool ?
Seu "Mané Garrincha

.

Como é que se faz -Gool ?
.. Seu" Màn� Ga,rrincha '

Fr :Réga bola dribla um dois treis,
quatro cinco seis

.

do geito ,qua quer
dá'de bandeja' .

a bola ao companheiro p'rá marcar.
Quem faz o Gôôôôn'

.

E' o Pelé.
.

.í'

,.,

FAZEM ANOS HOJE:
Em companhia do sr.

Clemenceau Amaral, ti
vemos o prazer de rece

ber, a visita do, distinto
causídlco, sr. O í a u d i o
Rodrigues de Ara.ujo
Horn, o [ui» substítuto
de de nossa Comarca.

': I

- a srta. Iria Satler;
- O sr. Guilherme

Rolando Joenck.

AMANHÃ:

",.:

, I '}-; .

Aos, nossos Assinantes:
Pedimos' a todos os nossos prezados

assi�an�és,
.

ainda em atrazo com o paga
mento

.

de' sUas assinatura.s, a fineza de. nos
. envlarem com urgência, os seus débito�., a
fim d� evitar a suspensão do fornecimento
do nosso jornal.

.

Emprêsa Jornalística "Correio dó Povo" LIda.

Eugênio Vitor Scbmöckel
Diretor·Gerente

Sociedade de Atiradores' "Bôa Esperança"
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6) Numeração das amostras:, cada amos
tra deverá receber uma numeração devendo o

agricultor tomar nota do número colocado na
,-- .

--;amostra e do local a que pertence. Dessa manei
ra receberão os números 1, 2, 3, etc. conforme
a quantidade de amostras a enviar.

As amostras deverão ser encaminhadas à
Associação Rural de Jaraguá do Sul pela pessôa
que as retirou afim de preencher alguns dados.

AGID�Z DO SOLO
Para conhecimento dos agricultores daremos

aqui uma tabela do PH do sólo:

Antonio Alir Diu RlJitsni
Engenheiro Agronomo

4) .Ac,ondicionamento: A amostra de. um
quilo de terra deve ser colocada em um saqulnho
de aniagem ou algodão. Não se deve colocar em
latas 'de potassa ou sacos de cal.

3,0 a 4,4
4,5 a 4,9
�,O a 6,4
5,5 a 6,9
6,0 a 6,5
6,6 a 7,3
7,4 a 7,7
7,8 a 8,3
8,. a 9,0

sólo extremamente ácido
fortemente ácido
ácido
modernamente ácido
fracamente ácido

.

neutro
fracamente alcalino
modernamente alcalino
alcalino

Daremos informações sôbre a correção de
sölos ácidos a quem ínteressar,'

'

\

ARTIGO DA SEMANA
7 de F�vereiro2 àem

Fogareiros e F o r no s elétricos -

Fogareiros elétricos' de uma até três
bôcas, simples e de luxo - Fervedores
elétricos de aluminio e porcelana -

Ferros Elétricoa de diversos tipos e

tamanhos para uso doméstico bem
como para alfaiates!

Vá hoje mesmo à CASA REAL,
defronte o eiNE BUHR, e adquira por pre
ços nunca vistos êstes 'artigos domésticos.

E não se esqueça: "ARTIGO DA SEMANA"
é uma iniciativa da CASA REAL, para dia
a dia servir melhor aos seus freguêses.

�----------------------------------------'

Comunidade Evangélica de Corupá
Relação dos premiados da Grande Tôm

bola extraída no dia 25 de janeiro.
1. prêmio n°. 1041 14. prêmio
2. c « 932 15. c

3. c « 455 16. c

4. « « 1372 17. c

Õ. « « 1645 18. c

6. « « 1639 / 19. c

-

7. « « 1967 20. •

8. « « 1818 �1. c

9. « « 1207 22. c

10. « « 1083 23. c

11. « « 988 24. c

12. (I « 839 25. c

13. « « 354 26. c

541
795

c 1895
c 166
c 857
c 189
c 569
c 985
c 1985
c 1282

826
313

c

c

c

c

Os prémios poderão ser' procurados na

casa paroquial com o snr. Pastor Roberto
Kíenas.

A DIRETORIA

CÂMARA MUNICIPAL de Jaraguä do Sul

Resolução Nr. 44
o sr. João Lúcio da Costa, Presidente da Câ

mara Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições, e de acôrdo com a deliberação do plenário;
RESOLVE:
Art. 1. - Os vereadores serão renumerados na

base de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) por sessão
que comparecerem e Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) por
sessão das Comissões a que tomarem parte, ne

conformidade da Resolução n. 28, de 14 de Agôsto
de 1956.

Art. 2. - Esta Resolução entrará em vlgor na

data de sua publicação, revogadas as dlsposlções
em contrário.

Sala de Sessões em 27 de janeiro de 1959.

JOÃ.o LÚCIO DA COSTA - Presidente
AUGUSTO SYLVIO PRODOBHL - 1. Secretário
PRANOISCG MODROCK • 2. Secretário

Centro
Cataríaease
no Paraná
Do Centro Catarinense

no Paraná recebemos,
agradecidos, a seguinte
comunicação:
Temos o grato prazer

comunicar a V (v). S (s).
que em vista do pleito
realizado em 21 de outu
bro do' ano p. passado,
esta Entidade elegeu sua
nova Diretoria para o
biênio 59 60.

A Diretoria ficou assim
constituída:

Presidente de Honra:
Sr. Heriberto Hülse, DD.
Governador do Estado
da Santa Catarina.
Presidente: Engo Ori

val Féres.
Vice·Presidente: Engo

Venevérito da Cunha.
1°. Secretário: Moacyr

Morero Vieira.
2°. Secretário: Bel. Ruy

Forville.
1°. Tesoureiro: Pedro

Carvalho Ramos.
2°. Tesoureiro: Dercí

lio Vieira Camargo.
1°. Orador: Bel. Orácio

Cabral.
2°. Orador: Paulo Hen

rique Furtato.

Vende-se
Um terreno com casa de material e

diversos ranchos havendo ainda especiais
morgos de terra com arrozeíras e bom
ar-ado para mt.h» e bom pasto.

Tratar com Walter Laffin, residente
em Nereu Ramos.

Jesus, a\ luz do mundo
Qualquer pessoa, mesmo que não seja dotada

de alto senso de observação. percebe a ansiedade
que reina em todos os corações. Os problemas que
perturbam a vida vão-se tornando mais numeroses
e complexos, apesar dos esforços que se fazem
para solucioná-los. Nota-ss que uma insatisfação
generalizada produz essa inquietação.

De um lado está o homem que vive de salário
e não sabe mais o que fazer para equilibrar seu
orçamento. Do outro, o homem de grandas recur
sos, coeserciante ou industrial, apavorado com o
fantasma da inflação. Lutam as classes porque se
chocam os interêsses quando os trabalhadores re
clamam remuneração mais justa para os seus ser
viços. Para onde quer que se olhe, vê-se o mesmo
espetãculo triste de desarmonia, de perturbação e
de inquietações. '

Em vez de voltar-as para Cristo e andar na
sua luz; o homem vai tateando nas trevas da sua
cequeira, multiplicando tentativas sem encontrar o
caminho. Quando. em determinado momento se
enche de esperança julgando haver descoberio a
chave para a solução dos problemas, surge um
imprevisto que transforma a esperança em desilu
são. As luzes acesas pelo homem apagam-se rãpídaments.

Deixemo-nos guiar por Jesus Cristo. Voltamos
o nosso pensamento para as chamas que não va
cilam. Dirigidos por Cristo sentimos que estamos
na luz de Deus; todo o nosso ser se

o

encherá de
luz, como luminoso há-de ser o nosso caminho.

Depois desta experiência. nossa alma testifica
que Jesus é a luz do mundo e que quem O segue não
anda em trevas porque tem a luz .da vida.

(F.J.A., caixa 320, Rio)
Rev. Rs/seI Zsmbrotti

3
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Vom Trösten
Trösten íst eine schwere

[MenSChen
gut zuzureden

Kunst und kann wohl sel- und ihm erklären zu wol
ren mit dem Verstand; aber len, "er dürfe sich nicht
immer mit dem Herzen unterkriegen lassen". Er
geiibt werden. Jedem von wird unser Reden doch
uns kann e in m a I ein nicht begreifen oder ver

schreckliches Unglück, ein stehen. Wir müssen ihm
vernichtender Schlag des Zeit lassen, dass er wieder
Schicksals treffen, der uns zu sich selbst zurückfindet.
so niederwirft, dess wir Wir müssen seinen Schmerz
in unserer Not und Qual achten. Unsere schweigen
nicht mehr ein noch dUS de Anwesenheit wird ihm
wissen. Wohl wird es nie- mehr Trost verleihen, els
mand gelingen, in einem alle noch so gut gemeinten
solchen Augenblick den Reden. Es wird schon die
grossen Schmerz von uns Stunde kommen, wo sich
zu nehmen, aber wie be- der .Betroffene seinen Kum
ruhigend ist es, wenn uns mer von der Seele reden
in dieser unh e i I voll e n will, und dann soll unsere
Stunde ein wahrer freund Antwort Verständnis und
zur Seite steht, der unsere Mit g e f ü h I ausdrücken,
innere Einsamkeit teilt und ohne in unüberlegte Phra
uns vielleicht davor be- sen zu verfallen.

.

wahrt, dass unser Schmerz Die Kunst des Trõstens
in auswegloser Verzwei- besteht weder in Ablen
flung endet. kung noch Zerstreuung
Es steht ausser Frélge, oder reger Geschäftstätig

dass wir alle bereit sind keír. Sie besteht im Mit
zu helfen und zu lindern, fühlen, in Achtung .vor

wenn einem Menschen ein dem Leid des anderen,
tiefes Leid widerfährt. Ver- und nicht zuletzt im -

halten wir. uns aber dabei Schweigenkönnen. Denn
immer verständnisvoll und der grösste Schmerz lässt
taktvoll? Ein Verzweifelter sich genau so wenig in
ist nichr mehr Herr seiner Worte kleiden wie das
selbst, denn für ihn ist grceesre Glück.
eine Welt in Scherben
gebrochen. Wenn wir ihm
u e b e r die ersten, und
schwersten Stunden hin
weghelfen wollen, müssen
wir ihm seine Sinne erset

zen, müssen für ihn denken
und handeln, soweit wir
dazu in der Lage sind und
es notwendig ist. Es ist
nutzlos, einem solchen

Das naua Stampalstauaruasatz
Das ne'ue Stempelsteuergesetz (N. 3.519 vom

30 Dezember 1958) aenderre den Tarif laut Ab
schnitt 2 der Geseizgebung fuer Stempelmerken,
sowie laut Artikel 100 ueber die proportionelle
Steuerabgabe und die Quittungs Verteuerung. Die
entsprechenden Abgaben machen seit dem 1. Januar
t 959 folgende Berraege aus:

PROPORTIONELLE STEMPBLSTEUER

. Lleber Cr$ 100,00 bis Cr$ 1.000,00
Ueber Cr$ 1.000,00 bis' Cr$ b 000,00 (per

t .000 Cruzeiros oder Bruchteil)
Ueber, c-e 5 000,00 bis e-s t 0.000,00 (per

J .000 Cruzeiros oder Bruchteil)
Ueber e-s 10.000,00 bis e-s 100 000,00
(p. 1.000 Cruzeiros

Ueber e-s 100.000,00 per 1.000 Cruzeiros

6,00

6,00

7,00
8,00

STEUBRMARKEN AÜP QUITTUNGEN
Cr$
2,00
3,00

Ueber e-s ! OO,OU bis e-s 500,00
Ueber e-s 500,00 bis e-s 5.000.00
Ueber Cr$ 5000,00 fuer jede e-s 5.000,00
oder Bruchteil 2,00

Ehrenerklaerung
Ich unterzeichnete nehme h i e r dur C h

schriftlich die Wcerrer zurück die ueber Edgar
Hoffmann u. Frau, Egon Hoffmann. Hugo
Köhn, Conrado Hornburg und Wte. Anna

Hornburg ausgesprochén wurden

Rio, da Luz,' 7ten. Januar 1959.

LEOPOLDO wlNKLER' II
Apotheke '.'Scbulz"

JARAGuA DO '§UL

MEDIKAl\1ENTE UND PARFÜMERIEN

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

am nesren zu den geringsten Preisen bedient.

Ass O C i a ç ã o Rural de Jaraguá do Sull «.::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::;;;;;::::::=:::::::::::::::::::::1)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO II Caminhões F.N.M., Alia Romeo - li
Assembléia Geral Ordinária II DKW - automóveis peruas e jeeps li

Pelo presente ficam convidados os srs. asso- li ii
ciados para comparecerem à assembléia geralordi- II subagente em Jaraguâ do Sul !!nária, a se realizar no dia 15 de fevereiro de 1959, ii VICTOR HANSEN ii
às 9 horas, na s,éde social, a fim de deliberarem li Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.049 iisôbre a seguinte ordem do dia: ii II

1.) - Tomar conhecimento do Relat6rio do II Fone, 223 li

P res iden te ; �:::::::::=:::::::::::::::':::::::::::.':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::.j)
2.) - Discutir e votar o Parecer ela Comissão

Fiscal sôbre o Balanço, contas e atos
do exercício de 1958; ,

3.) - Discussão e solução de quaisquer as

suntos de interesse da classe,
Não havendo número legal na assembléia, em

1 a, convocação, haverá segunda, no dia 1°. de mar

ço, às' 9 horas, na séde social, que funcionará com

qualquer número de presentes.
Pelo comparecimento, agradece

Albano Kanzler - Presidente

Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1959.

;;.::;;;::::::::::.:::::::::::::':::::.:::::::::='::::'N�:::::: :::::::::::::::::::::;;;:::::::::::::::::::::::.::�h h

!l 1•••• fJl. lIeSe.al.·· II
ii ii
:1 JARAGUÁ DO SUL ::

ii ii
ii ii
II Medicamentos e Perfumarias li

ii Sb����nç�e �O��:�t���e II
II A que melbor lhe atende ii
II e pelos menores preços li
�::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::= ::::::::::::::::::::::::=:.:::::::::::::::::.:Ji

Edital afixado na séde social e publicado no

"Correio do Povo".

Dr. Francisco Antonio Piccione
:M�JD][CO

Cirurgia Geral de 'adultos e críanças CU---

Acabamento perfeito
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.Sonoriàade agradavel

P di Especialisaa em doenças de criançasreços mo 1COS
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

IHarmo�i�s: 12 m<;>delos, (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
especiais para vlaçem, JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

�ape,13s e Igre)�s II COH.1IITP,A - SAN�A CA�A�Il[NA I
OrU80S: �ão construidos I

'
- .�--

iiiiii

em 7 disposições a
, '

escolha dos interessados . j:'".·•••..•••".·.t.......·������.�.·.....n
."'/ �.,

Catalogos Gratis' f� C1fnica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta �J
Demais intorrnações g DO 11•••1. B
com o Representante, �:::: ::::�MODERNA E PRIMOROSAMENTB INSTALADA
Geral para os Estados A melhor aparelhada em Santa Catarinade S. Catarina e Paraná r Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" "l

PAULO KüBS - Cx, Postal, 39 - Säo Bento do Sul �� ,_ J O I N V I L E _ ��'.
Estado de Santa Catarina :::)\:' ••••*••*.�, *••••�r.ft••.••.••'O.................••••••••,..�*••.•••••,.. •.••.•••�r ,,� •••••••••:�:

I Orgãos e H�rmonios "BOHN"

MILHÖES
OE PESSOAS l�M USADO COM
'8011 RESULTADO o POpuum

DEPURAtiVO

ELIXIR 914
A SIM U.w lOH o D89AIlsrn
o Flpdo. CI 8a9o. o Coraçllo, o
E_meIO. o. Pulmões, 8 Pele
Produ% Oores no.O.S08. Reuma
lIsmo. Cegueira. Queda do Gabe
.. Anemia. e Abortos,

Ccnsult. o mtlc;ico
etotaO o popular depurativo

ELIXIR 914
......ivo ao orpAllmo. Alrada-,
...1 cemo UfA Ilcôr. Aprovado co

mo auxlllv no tratemento da SI·
FILIS. REUMAtiSMO da mes

ma ori.em. pelo O. N S. P.

I

. Frutiferas e

Ornamentais

Ein Mensch, der uns im

Llnglück tröstet,
Der schweigend mir uns

fühlt das Leid, I

Ist Segen uns in schwers
ter Stunde:

Freundschaft bewährt sich
a IIezei r, iF::::::::::::=:::::::::::'::::::==:::::::::::::::::::W:::;::::::=::::::::=C::::::::::::::::::::"\i

E.i/io G..... II lIíll. lElllCllll KAUfMANN
.

Dr.ReiDol�
�����::::::=�=====���========= b ' MÉDlf:;O CIRUBGIA.O

'

�ii. . II A.DVOGADO II,li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
.

II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre !II Escrit6riO' ao lado da PrefeituraII II
II CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

I!' Á' �II CLINICA
.

OERAL
-

I! •
JARAGU DO' SUL

.

II I!
��(i�ii Longa pratica em Hospitais Europeus II

.

II Consultório e residência: II if::::::::::::::::=:::::'=::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::�!g Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 UI·;: :;

ii li II Emppeg'ada 'ii
.. CONSULTAS: II II .::

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

ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii II para Hotel precisa-se. Apresentar-se II
:1 li :: II

Cr$ II Atende chamados tambem à Noite II II no NOVO HOTEL, em Jaraguá do Sul. II3,00 � , )} II !!
.:::::::::: ::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_�:::::::::::::::::=::::::::::::� I. i.t:::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::.,,;:::;o.::::!::::=::::::::::::::::�i

� M � DI' S
6 casais �:�I?o;d�:�aE�landreS)
brancos. Informações nesta redação.

zur Behandlung des Asthma
bronchiale besonders zur

Die meisten Heilmittel kom- Prophylaxe des droheDden
men und geben. Bei einigen Anfalls!
verhaelt sich dies aber anders, Rechtzeitig (!) - also schon
sie ueberdauem alle wechsel-

I
bei den ersten Anzeichen des

vollen Zeiten und erfreuen Anfalls - eine Tab 1 e t t e
sich von Jahr zu' Jahr eines EUFJN! Als, Vorbeugung ge
immer groesser werdenden gen Aufaelle waehrend der
Abnehmerkreises und dies Nacht und in den fruegen
sind die wertvollsten Medika- Morgenstunden nehme man

mente. Zu ihnen zaehlt "EU- abends vor dem Schlafenge-
1,===================-:--=11 FIN", das altbewaehrte Mittel hen 1-2 Tabletten, liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--:

•

/Lerenlet ras, Pe·
cegueiros, Ke
kísetroe, Mací
eiras, labotice
beiras, ele. Ro
seiras, Dehlias,

,

Camélias, Co-
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

,MAGROS,•

f
\�

FRACOS

"VANAOIOL
::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopOldo

Se]'dillCorupe

.,----_-

:Il! indicado
nOil ca80S de
fraqueza. pali
des, znagreza e

faatio.
Em eua f6r·

mula en l rll lU

Vanada�o de

sódio. Licitina. GlicerofOliCatol.
Pepaiu, DOI dI;! Cola, etc. de

ação pronta e eficaz nos caS08

de fraqueza e neurastenias. Van8-
.cIiöl é indicado para homentl, mu
,Iheres e criançaa. sendo flua fór
mula IiceDciada 'pela Badde 'PII
blica.
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 31-.1-1959

Câmara ',Municipal
Ata da sessão de 14 de novembro de 1958Liga Jaraguaense de Desportos

Demonstrativo da RECEITA e DESPESA de 2-1-58 - àl.12-1958,
com quadro comparativo de 1956 e 1957:

1956 1957

Aos quatorze dies do mês de novembro do ano

de mil novecentos e cinquenta e oito, peles sete

horas, ne Sala, de Sessões, Edifício da Prefeitura
Municipal, reuniram-se os vereadores srs.: João Lúcio1.0.980,00 com preço de ocasião. da Costa, Fidélis Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl,

��'���:�� Francisco Modrock, Murillo Barreto de Azevedo,
Mário Nicolini, José Pasqualini, João José Bertoli,4.110,00 -----...........---: Durval Mercatro e Erich Batista. Presidência: João200,00

Vende'-se Lúcio da Costa; Secretaria: Augusto Sylvio Prodoehl10.500,00
e Francisco Modrock. Posta em discussão a ata da500,00
sessão anterior. o Vice-Presidente, sr, Fidélis Wolf,19.326,00 uma, reclamou, digo, pediu retificação quanto à parte do,2.197,90 ESPINGARDA,,36 destaque da verba de Cr$ 100000,00 (cem mil cru-

122.887,90 zeíros), ,destinada à' ôecção Feminina do Ginásio
Tratar nesta São Luiz, e o sr. Durval Marearte estranhou que
Redação. por várias vezes havia pedido a palavra, coisa que

não constava da ata. Feilas essas retificações pea-

44.638.560 sou-se à leitura do Expedíente que constou de oficios
25.063, o�� expedidos nrs.: 335, 336, 337/58. Durante o Expe-
122.887,90 Cure seus male. e poupe seu diente usou da palavra, o vereador sr. Francisco

em, 31 de Dezembro de 1958,
bom dinheiro comprando na Modrock. reclamando do Executivo não haver etenencerrado
FARMAC'IA NOVA tido até hoje o destaque ao orçamento, por êle feito,

período 2·1 - 31-12 em data de 11 de novembro de 19Dã, ,qual seja Cr$.
A T I V O •• BOBEBTO •• BOBST 20000,00 (vinte mil cruzeiros) para a cobertura de

, A que dispõe de maior aortimen. folhas de zinco sobre o Rio Iaregué, na Barra do
, 1956 1957 1958 te na praça e ôferece seus artf· Rio Cerro, e mels outro auxilio de Cr$ 10.000,00gos à preços vantajosos28 M8,00 28.998,00 (dez mil cruzeiros) para a Associação Beneficiente

2-7.786,00 54.221,80 Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguí das Senhoras Evangélicas desta cidade. Com a

3.609,20 1.137,20��� palavra o vereador sr, Murillo Barreto de Azevedo,
500,00 _--------""! pediu que se manifestasse a comissão nomeada pere

, 1,000,00 verificar na Tesouraria, o caso do funcionário er.

85857,00 A L E RTA Lourenço Gressinger, já bastante demorado. Refe
rindo se ao caso, disse o sr. Presidente, que a

FOLIO-ES' Comissão que lá se foi entender, não- foi recebida" "

• com bons modos, pelo sr. Prefeito.:" ORDEM DO DIA:
Parecer da Comlseão de Finanças, ao projeto de lei
n. 20, que .orça a receita e fi'xa Cl despesa do Muni
cíplo pera o exercicio de 1959. O vereador .sr. DurvaJ.
Marcatto pediu fosse o mesmo orçamento submetido
à aprovação em pertes.' Com a palavre, o vereador
sr. Murillö Barreto de Azevedo, requereu à Presí
dêncta fôsse pôsto' em votação êste pedido, o que

b d 1958 encontra-se na fQi. feUo;' sendo o mesmo releltado por maioria. Postode Dezern ro e & ""

dl ã t
-

d C i
-

dsoe.- GRAF IeA em, ISCUSS o e vo açao o parecer a'
,

om ssao e

O�waldo, Boraes � DCoEn�,ad206r,�807'�C.SC ,0316
-I AVENIDA LTDA 1,F:inan�as coóstatou,�e o seguinte resultedo: votaram'

" "
.

cori!ra I
os �eread'ores, 81'S, 'Durval Marcatto, Eri�hOnesio Guldo Andrealla ., Dir. Expedjente '

.....__���..,.. Batl�t� e Joao JOSé Berto";" e ,aJavor os srs, ,Pldéhs\. ,'I,
" Wolf, �ugusto Sylvlo Prodoehl,- Mário Nlcollnl, José

,E''d,''l·t'a:,,'I" ,,',d',e' "Pro"t,e's't·o Pasqua'lini, Murillo'B. de'Azev�do �)Francisco'Mo-
, drock. pareçer' d� C?mis�ão: c!e"Lêgislf;lÇã_() e)usriça"

re(erente" ao projeto de lei n. 23,' que
"

concede'o
'Faoo público que,' acha sé em meu cartório ��XiJio;.pleDSal Ae .(1r$,'2J)()O,OO (dOis ,m!tcr�z�iros)

para ser protestada po-r fãlta de aceite e pa,garnen- a, Vva. 'Laura da Silva;, apliovadp "por" unentmfdade
to na data do Vencimento Uma TRIPLICATA em êa. e últ-iíria discussão. 'Parecer da -Coriírseão' de
de n>29484. nõ vlilor de Cr$ 3.370,00 (tres mil tre-. tegi�lação e')usliçdi, re,ferêDt� aO' requerlmenro rr; �3.zentos e ßetenta' cruze'irps) em, que é devedor 'AL· que' opina seja o mesmo errcamlnhedó á Comlesão:
FREVO BOllOK é creqor "AFCO" Produtos Quí"- de r,irianças .• r:>arêcer �da "Corni��âo, de ''PihanÇi}.8", 40'micos e FarDlaceuticos Ltda", e como o devedor proJelo-de lei ,n. 21,' que isenta, çle emolumentos as:
resÍde ,fóra: désta çomafca, pelo presente o intimo plantas, e li'çe1Jça �ara : -éonstruçao: dâ Igreja MÇllriz
para no prazo de 3 (tres) 'dias pagar ou da"r as' São Sebastião; aprovado, por unanimidade em 2a. e
I'a'zões porque não (j' faz, ficando desde já ,notifica- última discussão'. P�recerda Comissão de �gislação,1°. - Leituray. ,exame? discussãQ', e aprovação do do referido, protesto si não o _fizer.'

.,

e' Ju"stiça, ao projeto de 'lei, n. '24, que' isenta' do
, das contas referentes ao ,exercicio de 'I I.

. Jaraguá do Sul, 28 de Janeiro dá 19.59. mpos10 de ndúsf'ria e Ptofiss'õe's a Fábrica de mate-1958, notadamente relat6rio da diretorIa, . rial elétrico de Römeu Baslos; aprovado 'por imani-balanço' geral encerrado e� 3t' de de· HILÁRIO ALiDO SCHIOCHET, midade; em 2a. discussão. Parecer da Comissão dezembro de 1958, conta de Lucros e Escrevente juramentado no impedimento Finanças. aoprojeló de l'ei n. 19, que concede, sub.P d C r do conselho fl'scal ocasional do Tabeliãoer as � paree' .

venção à Sociedade, Valo Agr(cola 'e Industrial de2". - Eleição do Conselho Fiscal.
Irapocuzinho; aprovado em 2a. discussã.o, Com a3°. - Assuntos' de interesse dá sociedade.
palavr,a o vereador sr. Durval Marcatro, apela a todos

"Guatamirim, 21 ,de janeiro de 1959. Relatório da ,Câmara Municipal de os b�ns sentimentos para que, se auxilie a campa'.
ODILON VIVELA VEIOA AL'FAMIRO VIVEU VEIOA Ja,ragua ,do Sul relativo ao ano de t 958 nha iniciada, a fim de fazer o plano da codstrUção
Dir€tor�gerente / Diretor-técnico do Hospital, São José, para a sua condúsão. Nada

mais havendo' a tratar o sr. Presidente declarou
AVISO: 'Acham se à dislJosição tios sEmhores Sessões Realizadas 44 encerrada a sessão convocando os srs. vereadoresacionistas. no escritório désta bociedade, à Rua 28 Ofícios Recebidos 170 para a próximã terça-feira" dia J8 do corrente; com

de Agoato s/ nO., n�sta cidade, os documentos a Ofícios Expedidos- 377 a seguinfe Ordem do Dia: Trabalho das Comissões.
que alude o artigo 99, letras a, b, c. do Decreto- Tel ..gramas RecebidOS 15 Não compareceu a presente sessão o vereador sr.
lei nO. 2.627, de 26 de setembro de 1949. Telegramas Expedidos 8 Raimundo Emmendoerrer. "

'

Guaramirim, 21 de janeiro de 1959. Resoluções Â;pro.vadas ,1 Sala de Sessões, em.14 de novémbro de ,1958.
ODILON VELELA VBIOA ALTAMIRO VILBLA VEIOA PROJETOS de LEI do EXECUTIVO MUNICIPAL JOÃO LÚCIO DÁ COSTA -' Presl'denfe; 'jÖÃO
Direto'r gerente' Diretor-técnico Apresentados Aprovados RejeitadOS lOSÉ BERiOL!; FRANCISCO MODROCK.
-----------------.

I
16 ' � ,15 1,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A 'PROJETOS DE LEI DOS VEREADORES .--------------__II!!!

L'OM·R'HIGUEIRA MINANenRA AP['esf�tados
' Apr��adOS , Reje�tad,os ',Dr .. Waldemiro Mazureehen

., INDICAÇÕES DOS VEREADORES t;ASA DE SAUDE
Apresentados Aprovados ' Rejeitados Rua' Presidente Epitácio Pesôas N°. 7041 1 O

PROPOSIÇÃO DOS VEREADORES (antiga residência de Emanuel Ehlers)
Apresentabos Aprovados Rejeitados C,ímca gc::raJ �édico - cirurgIa de adultos c:: crianças

1
'

O' O - Partor . Diathermi" Ondas curtas e Ultra-curtas
PEDIDOS de INFORMAQÃO dos VEREADORES - Indutotc::rmia ,: ,BistUl:-détrico - Electro-cauterização
ApresentadOS Aprovados

"

Rejeitados - RalOS Inira-vermelhos e azuis. '

9 9 °
ISENOÕES DE IMPOSTOS

Apresentados Aprov-ados Rejeitados
3 3 °

REQUERIMENTOS DIVESOS

��j;�;.�;-;;;-;i.!:lA Apres;:tados APr��ados Reje�tadoB
Renata Wunderlich

DEPRONTE A PREPBITURA - JARAOUA DO SUL Diretora da SecretarÍa
Fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

i Visto: João Lucio da Costa' Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios
Presidente da Câmara Municipal

A pedido. atende a domlcUlo • tamb.m
em lot::alidadea YIzlnhas Augusto Sylvlo ProdöhJ

(i8i!I_III__SJl!l'8l!.IIiII!iII!II9__' f!lI6!(! 1 ... � 1°, Secretário

RECEITA: 1958

VENDE-SE,
2 lotes de terra nesta

cidade pertinho da

estação ferroviária

Mensalidades
Inscrições e Registros
Percentagens
Festi9ais
Protestos
Multas
Filiação \

Impreasos ,

, Juros & Descontos

8.990.00
17.081,00

'

16.880,00
1.102,00
800.00

5,200,00
200.00

1.156.50
1.857.60
53267,10

DESPESA:

IDespesas Gerais
Alugueres
Fed. Catarinense de Futebol

\ Variação Patrimonial

23.60n,60
4.000.00
14.087,80

.

11.578.70
53.267,10

BALANÇO GERAL

Móveis'& Uteosilios
Banco Nacional do Comércio S/A.
Caixa
João Felicio dos Reis
Avaí F. C.

12397,00
23913,60
5262,50

41.573,10

PASS.VO
1956

14.910,00
33.257,10
20.421,50
10.162,00

200,00

500,00
12.645,00
1.857,60

93.630.6.)

36.889,80
4.000,00
34.370,50
18.370.30
93.630,60

47.725,80
5.460,00

59.943,40

1957

Mascaras
,Confete e

Serpentina "

Variação Patrimonial:
S. D. D. Pedro II

1952

41.573,10 59.943;30, 85.007,00 .

- - 850.00
41.573,10 59.943,40 85.857,00

Reeonheçemos o balanço, eneérrado em 31 de Dezembro Oe 1958 pela
importância de Cr$ 85,857,00 (Oitenta e cinco mil,' ottoceatos e cinquenta e

sete oruzeíros.
Jaraguâ do Sul, 31

Euaenlo' Vitor Schmlckel - Presídente

Lauro Braaa - 2°. Tesoureiro,

Malharia 'UiVEITEX ·

,SiA.
EDI'rAL DE OONVÖÓAQ!O

SãO convocados ?S Benhor�. acíonisras a se

reunirem em assembléia geral ordmâria, que rea

llsar-se- li em nOBs� 'séde social, à [{u'a 28 'd!'l' Agos·
to s/ nO., nésla cidade de Guaramidm� às quinze
horas (15) do dia R de março próximo vindouro,
afim de delíberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

Vermiiugo sua\'e 'e de pronto
deito Dispensa purgante e dieta!

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

ProteJa a saúde de seus tilhos e a �ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

,

remédios
Compre hOJt me�mo uma l.OIlBBIGOEIBA

.JUNCOU para o seu tilhinho.
f: um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE �

l ',�
.•

, ,

,

Dr. Murillo Barreto de Azevado
I ADVOOADO I

Escritório no prédio ,"A Comercial LIda"
Rua M.arechal Deodoro da Fonseca No. 122

laraguá do Sul
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amanhã no campo da Rua Abdon Batista 4a. partída pelo campeonato catarinense de flltebol

c. A. Baependi ][ .areilio Dias, de Itajaí

CORREIO DO POVO_- -

SÁBADO, 31 DB JANBIRO PB 1959

Apoio expontâneo

ImpôstoTerritorial
será aplicado em

extensão rural>\NO X){XIX JARAOUÀ DO SUL (SANTA CATARINA)

Um projeto de lei que
faz reverter ao egrícultor
uma parte do lrnpôsto
Territorial foi apresentado
à Assembléia Legtslattva
de ,Santa Catarina pelo
governador H e r i b e r to

Hülse, com o objetivo de
_ Como, se vê _ 'd.isse

proporcloner recui 50S per- ainda o SI'. Glauco Oltn
manenres ao programa de

ger - governador Hülse
e�l,ensão rural em execu- inaugura uma fase áurea
çao no EstaQo.,

, pare a extensão ruräí' emÉsse program�, esta a Santa Caierlne. Podé-se
.c a r g � �a ACA,R�SC afirmar, sern contestação,
(As�o<:laç�o de Credito e

I que a Lei Hülse marcará
Assterêncía �ural do. Es- época no tocante ao apoioredo d�. Santa,Caieríne), I governam,enrel exp,ontân.\eoque u!lhza metodos, .de a um serviço de tão alto

"PULI" ,extens�� rural e, cred!to significado pare o bem
spp�rvls.lOnado na a�sls- esrer rural. -

rêncie dlreta aos agrlcul-Causou agradável im- que lá .encontram como rores e suas familias, em
-

p r e s são li instalação sempre os 's.eus- apetito- C o n c I ui u 'declarendo
" multos munlctptos . cerart- '.

be d
-..

nesta cidade da Fiam- so.spr.atos:
'

'

que a anca a PPOSIODlS-
,,' nenses. d

M M···
breria run, iniciativa do Adolfo Fíedler, o velho re emen ou a proposlção

, .:etas
�

• un ,IC Ipa�'s :�. d:t��lf�lO:a�. F�i��:; ���!�': ;�1�:c: �:�:r:o� F�:!�:e�à D�=���:em â�v���a�:�!�. �e��������
-, (CONCLUSÄO DA la,. PÂGINÀ) _ 4e u,ma moderna Fiam- cabrito, galinha e mar- sôbre a iniciativa do go-

recursos ainda maiores à
)I,. f ACARESC. Mas houve

uma arfécadação de �ais de 100% IJOS lmpoetos 'dos
nrerra que o erece o que reco, com ou sem recheio. vernador Herlberro Hülse, entendimento entre maio-

I
,. 1.- d' ,'f

C', •

I
há de melhor em, suar.

-A'· "'F"
.

b
.

Ad 11
.

esclareceu o díreror-exe '

co onos, a ntu� e o.m_ento a�m.co a.. , ,,','
.

'

espeeialídade aos ruais" .,' UI'?, rena o o riá e minoria emrôrnodo
, A. educeçäo mUDlclpal, ,c,a�_I�ha "a ,sua._FOta: de :e::x::igentes paladares:": �. FI�dl&r" é realmente culivo da ,AÇARESC" sr.

assunto, "o que denora; �
cr�(I.nç.a esqueeíde» Algu,ns esl�b�le�!mentQ�'.f��ÇiO��ßl� "

"Phtpondo d:e 'um Irlgó� u� !l.rß:uIl:&;o,j)ara .Jara- Glauco' OJinger,
,

que "o empenho de todos ein

da�e _':.m rdan,cTh?fS cdomoue .o C.�sN°.i(\� tí��dOI�,}"a.�t,!mc�a'� ll'iliCO'dlmplo
e' contortä- gUÉ� do Su�. �':;:::b;�� :,tra��::�i��D�: fOlltalecer o programa., de

��p��;f�. aa m�:d:C�d�,4��o,����ó:�J,t�:��loYti:Fe��f�â ;r�l�:ß��r�r�:u dd��'lf� ,Ç'ão e:u�_�éa:::a,:��i8�� visá- reforçâr as dOlações :����Z��o���a�. �u�ct�!��
secretan,a como ;ela. !unclona e '�s recl�m�çoes que log.()

.

a preferência das seu: Fiedler 08 nossos orçamentijrias, variáveis, za uma assistência efetiva
partem. d_os pobres CÓl!ados. As obras publicas, be�, f a,m i lia S jaraguàenses cumprimentos

concedidas pelo Govêrno
ao agriCultor e sua fami

estas podem ficar por conta do leitor do interior ."
,..

. àquela entidade. lia, visando não só ao

que saberá m�lhor dizer da '. conservação que/,recebe
.

- Atualmente "_ acres- aumento da produção,
rarn nes.tes três anos de govêrno. . N' N centou - a ACARESC mediante G trabalho' de

o fomento agricola .... bem, ainda se fala em otas e' oficias depende por part� do Exe- técnicos, mas também à
fomento agricola? Admitimos que algo se alterou

...
ê ..

d'
cutivo estadual, de dota- 'elevação do pa(trão de

essa alteraçijo, esse desenvolvimento se ,deve a9s C_iclo de Eslu,' os, ções variáveis. mas. uma vida no meio rural, atra-
próprios. habitanfes do ,município que empurram o vez aprovado o projeto, vés de supervisoras de
o destino para frente. O próprio aspecto urbano soAbre J,orna'11-SIDO" ficará com recurso� per- economia doméstica, 'c1u-
tambem alterou. Mas allerou por fôrça dos próprios ' manentes, sem prejuízo bes 4 S e organização de
moradores que não podem ficar indeferentes à inercia das verbas referidas. Isto comunidades". (SIA).
da administração municipal. Promovem o desenvol- O Vice-Presidente do de estudos cuidou da for-
vimento à sua custa. Equador, Sr. Francisco mação de profissionais da ,·�IEiii:'IiliiiiEiIEIiIIEii!;!==illli!iiiiiiii==H.;" II i ,iiiiiiiiJ,=íiEliE,!-UIL

E é a gente nova que vem para cá que tambem Illingworth, inaugurou há imprensa, na América La- jü
., iii

;�::o:.a�� ��S�t�:s:n��!��de��oViV���ii,�iC�:dodid:â: ���s�o� ��im����ta�i�l� ��� �napo�s��,����d�?Udt:���::; IIF"'br""s,
� (seI����IU�i���ias: IQ!conservadora. ternacional de estudos rea- cursos semelhantes ao que ...., ...,

- Maleitas, -Tremedeira
Lambretas circulam pela cidade. Vozes e hábitos lizados na América Lati a_tualmente ,se real,i,za em

.

- CURAM-SE

R,
APIDAMENTE COM _

I

diferentes se misturam no ar jaraguàense. As metas na. para discutir a forma- .5trasburgo, França.
"C'

.

-

A t" 01',particulares atingem a sua finalidade e se d'esenvol· ção profissional do jorDa- ,

.. , apsulas n ISeSOnlCaS !II
vem, enquanto que as metas municipais continuam lista. Participaram dos Convem lembrar que a

I'" M"'" I-como assentamentos na butra do município a espera debates - que se proion. UNESCO. já havia reali-
_

Inancora
.

, de um administrador e na espectativa de que a futura ga:-am durante uma sema· ,zado, em 1956., um" c.ido Em Todas. as Boas FarmáCla's III
Câmara Municipal possa dar aquilo que os vereä- na - 15 jornalistas. d t d I I

RI
I

e es u os Joma IS ICOS,

I
É L' b

,.

MINANCORA I--dores anteriores lhe deram de mão beijada em eis, "

.' um produto dos a oratoTl08 .

mas que não" lhe puderam d,ar o principal, que é Organizado pela. UIESCO, em �ar�5, do qual resultou
.

lino a.dministrativo. com o, concurso do go- a crlaçao do Centro Inter- Joinville - 8ta. Catarma -

EVI SINSVAL vêrno equatoriano. o ciclo nacional de Strasburgo. ai P II II" <1.11 ii-Em MI.tll II ,!li

FestivaJ Folclórico
aa Colômbia

Foi oonvidado para]
representar o Brasil no

.

Festival Inter-americano'
de }F,Q-lcl_ore, que' presen-

.. temente se realiza na I

Colômbia<> nosso con
terrâneo Sr. Antônio Au
gusto Nóbrega Fontes,
que é o Secretário Ge
ral do lQ. Festival Cata
rinense de Folclore, a

realizar-se em Florianó
polís de 4 a 6 de setem-
bro exporá na Colômbia '

várias peças de cerãmí-,
. ca E" de rendas de Santa
Catarina.
Ao mesmo tempo en

trará em contacto com

os países participantes
do Festival da Colômbia
para- que se façam re-

. presentar no Festival
Catarinense.

o ,GOVERNADOR DE SAN'TA CATARINA
PROPÕE À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
recursos permanentes para a ACARESC[umpríl�l� o �í1líÍrio mínimo

As Emprêsas que se recusarem a pagar o salário mínimo, a par-
" tir, de primeiro de janeiro, conforme manda o decreto presideneíal
que regulou a matéria. serão devidamente, autuadas pelo Serviço de
Fiscalização dó 'MinistérIO do Trabalho - disse o .mínístro Fernando
-Nõbrega.

. --
.

- Espero entretanto, que os patrões cumpram o determinado no
decreto presidencial, atacando a vigência, contribuindo. assim, maís
uma 'vez para a manutenção da paz social no país, continuou, o títu-
lar da pasta du Trabalho.

.

- Finalmente, após declarar que pão acreditava 'maís, no êx��o
de qualquer recurso que, porventura, venha a ser intentado pelos'
empregadores centra a vigência o sr. Fernando Nobrega disse confiar
no espírlt» de i;compreensão das classes patronais, acatando a data,
estabelecída, para entrar em vigôr os novos níveis do salário mínimo.

. E concluiu:
Os. empregadores, entretanto, que se recusarem a cumprir a leí,

serão multados incontinenti.
-

.,,' .

posslbillreré a expansão
dos de . extensão rureil no
Estado, com grande,� be':'
netícíos pera d população
rural.

Seja um benfeitor da

pátria, protegendo as

florestas centra o fogo.

Bar e Restauraate : Fiambreda

I

�================��

•

I

CCIIRA caSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECtOES DO;
COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
F-RIE!RA.S,
,ESPINHAS, ETC.

T.6NICO CAPILAR

POR E.XCELÊ-NCIA

Lavando COrYl Sabão (Marca Reglstraia)

Virgem Especialidade
dlat CliAo WETlEt KND[J§TIR<lAl JOllIDlfftUe s��Ä� 'f/Ret,."

. .. ..

EspECIALIDADE
O ideal para cozinha, lava�deria e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.
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