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d 1959 N°. 2023 noticias de que fora con-Ano XXXIX JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), �ába o, 14 e evereiro e.
vidadopelopresidente da

República para chefiar a
missao diplomática do
Brasil em Honduras.
Acrescentou que, logo
após os festejos carna

valescos a . respectiva
mensagem governamen
tal chegará ao Parla
mento.

CARNAVAL Stalin
. est�É o que. diz o DeaoA semana teria passado em branco não

houvesse .sempre algo para atrapalhar. A nos

sa Oâmara Municipal (que anda fraquinha,
francamente) suspendeu a sessão costumeira
para dar lugar ao triduo momesco.

A Prefeitura, depois de pedir prorrogação
de prazo para o pagamento dos im'posto�, d�i
tou-se para um repousante sono. FICOU, entao,
só o carnaval para .atrapalhar.. Mas ... existe
carnaval em Jaraguá? Depende a quem ·S6
faça a pergunta.

A criançada na terça-feira gorda compa
receu em massa e se espalhou pelo salão, em
meio de contagiante alegria. Os adolescentes
não se apertam e, enquanto gingam o corpo··
suarento acham a festa "wonderful", como

disse a estonteante Jane Mansfield ao deixar
o Copacabana Palace. "Son mui calíentes los
brastleãos", esses mesmos brasileiros de nos
sas bandas que trocam o trabalho- pela farra
e de tal maneira o fazem que o comércio. e a

indústria se ressentem dessa excessiva maní
Iestação de alegria, cair sensivelmente a pro
dução que hoje em dia é ponto alto em .qual
quer organização, notadamente depois do ad
vento do discutido salário minimo que obriga
a emprêsa trabalhar a todo vapôr para con

trabalançar o resultado no .f.im do exercícío,
Antigamente, dizem os entendidos, a em

prêsa mantinha reserva para substituir o tra
balhador na máquina operadora. Mas hoje ...
a reserva se incorporou ao salário minimo.
Os de meia i-dade, os easados,' e, vamos dizer
também os "usados", estes quast que desco
nhecem o carnaval em nossa cidade. Si não
proeurem. .uma, �J;lC18_ �aia�(� 4 �m9fl..)�: par8- .

"descançar" (mas descança, heín l), deíxam-se
ficar trauquílamente nas cadeiras de balanço
e aguardam a 4a.-feira de cinzas para reternar

-

a faina. Não houvesse alguns maís entusiastas
(salve o Seme), os salões ficariam às moscas.
Assím mesmo vaíse de casa em casa para
convidar os casara, que muitas v-ezes são le
vados de automóveis para o salão e, quando
o ambíente momesco esfria, correm depressa
para fechar a porta do salão e baja uma to
nificante valsa (carnaval sem valsa aqui não
é earaaval), O salão vê o seu esplendor e to
me valsa. "A valsa do tranézío' ou "O encos
ta a tua cabecinha no meü hombro", para de
pois pular para um "Schott's". Os músicos se

animam (viva i3 Rios - uosere L-eute), vêm que
estão 'agradando _ e tornam a 'replsar o reper
tório carnavalesco.

Assim mesmo, quando tudo dá certo o
.

baile termina a 1 hora da madrugada. Poucos
são os que se animam e a gente tíea de cara
no chão.

� Por isso nos ocorreu uma idéia original
que poderá ser aproveitada pela novel Câma
ra Municipal que está disposta a trabalhar
pelo bem de Jaraguá. Transformemos a nossa
cidade em um lugar de deseanço, num tipo
Caxambú ou Petrõpolís, Temos tudo para ser
vir ao forasteiro que vai a procura de des
'canço, Transformemos esses dias em turismo,
numa fonte de renda para a I\f>ssa quebrada
Prefeitura. Aproveitamos a ocasião. Façamos
cartazes gritantes nos diversos pontos dó Rs·
tado "Venham ver o nosso carnaval" - "Ja
raguá, lugar ideal para turismo". Enquanto a

nossa gente vai pata Iöra, convidemos os de
fóra para tomar o seu lugar. Tamos paisagens,
temos rios para pesca e banho, baile cerna
valesco até uma hora (para não fugir à rotina].
Os filhotes terão seu baile na a&.-feira .. A mo
cidade terá lugar onde se des�pe.rtBtr. Os pa
pais descançarão a bem deseançar, Mm um
baile ameno, uma fita de "Far - west", clima
quente, fresco, chuvoso ou, então, um sól de
rachar. Tudo de acôrdo com o gosto do inte
ressado.

Si desejar um "Ständchen" é só pedir
que virá pelo figurino. Si, no entanto, é de
gosto extravagante e exigente, que aprecie
algo mais forte, estará à disposição do c.ida
dão um típico "assalto musical" em plena ma

drugada regada ao "Fritz" e cerveja bem ge
lada e O jazz fica tpcando até o dia amanhe- .

.

cer, 8Qompanhado de 'Ilm bonito côro, o mais

(CONTINUA NA ÚLTIMA PÁGINA)

,
.

no Céu
de Canterbllry

o dr. Hewlett Johnson'l Que Stalin foi um homem 1 vel no fáto Que a Encl
chemado "Deão Vermelho" rude e severo: Teve Que clopédía Soviética tivesse
de Canterbury, acredita ser porque tinha uma fun- dedicado 78 linhas ao sr.

Que Stalin se acha uo ção suja a cumprir.' lohnson e apenas 8 a je-
Céu, nestes momentos, "Mas os olhos de Deus, sus Cristo.

Disse ainda o sr. 'Oar-segundo informações tele. são muito grandes, v��m
gráficas de Londres... tudo, o bom e o mau. "Vocês compreendem, los Gomes de Oliveira
O jornal londrino "ôun- Saber ludo; é perdoar tu- disse o sr. Iohnson. Eu que encerrou suas atívt,

day Express" cjta em sua do e por isso ac�edito que, estou vivo e Crysto n.ão. dades politicas, permaedição do dia 27 �o mês �o pont� de ylsta c�lp.s- De modo Que e perfeire- necendo, porém, fiél aospassado declareções do Illal, Stahn esta salvo.
.

mente natural Que a mim

I" .

discutido sacerdote engli 'I Disse Que nada havia
I me dediquem mais espa- príucípíoa trabalhistas,

cano en,t Que este disse encontrado de desagradá· ço". que sempre defendeu.

Sr. NEY FRANCO
DESCONTENTAMENTO EM TODO O PAíS
GREVE

I,

Consequênclas
da ·Orgia

BLUMENAU - (Do
Corresp.) - Esteve
nesta cidade ne última
qulnte-Ielra, o sr. Herl
berro Huelse, governa
dor do Estádo. t

Uma criancinha de apenas cinco mêses

) de idade .foi vitima da discussão surgida
\ entre seus pais, que não chegavam a um
acõrdo para saber qual dos dois ia brincar
o carnaval enquanto o outro ficava para.
tomar conta da menioa. Tomado de terrível
ódio o homem investiu contra a criança.
e propositadamente partiu-lhe o crâneo,
dizendo para a companheira: "Agora nem
eu nem tú". O episódio ocorreu em Ricardo
Albuquerque, onde restdem Maria Lourdes
Paula com seu marido José Olímpio. O casal

, 'tem uma filha de nome Valdecí, que foi
internada no hospltal Carlos Clíagas em
estado grave. O pai deshumane foi preso e

responderá à processo (assim informa o

noticiário da Capital Federal).

Em Blumenau
o Govern.adordoEstado

S. Excia., que se fazia
acompanhar dos srs,
Hercilio Deeke, secretá
rio da Fazenda, Heltor
Ferrari, secretário da

, Viação e Obras Públicas
e Vitor Peluzzo jr., se
cretário executor do
Plano de Obras e Equi
pamentos, inspecionou,
no município, varias
obras em andamenlo
promovidaspeloESlado.
Duranre a sua ligeira

estada nesta cidade, o
sr. governador almoçou no Restaurante Socber, em
companhia de varias outras autoridades, amigos e
correligionários.

Aos' nossos Assinantes!
, .

Pedimos a todos 08 nossos prezados
assinantes, ainda em

-

atrazo com o paga
me.nto de suas assinaturas, a fineza de nos

enviarem com urgência, 08 seuEl débitos, a

fim de evitar a suspensão do fornecimento
do nosso jornal.

Empresa Jornalisllca "Correio do"povo" LIdo.
Eugênio . Vito, Scluilöc/cel
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l_i>limas' Idéia�
Infelizmente a redução

de páginas da edição de
:::=::====================� hoje nos Impossíbtltta a

publicação desta nova

Secção. Ao leítor amigo
que a respeito nos man

da, gentilmente colabora- t

ções, pedimos aguardar
o próximo número.
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SOCIAIS
Aniversários

Sr. HElNZ BLOSFELD
Transcorre em o día

de amanhã o natalícío
Ido distinto cavalheiro,
sr. Heinz Blosteld, sócio
títular da conceituada
Iírma BIosfeld & Cia.,
nesta cidade.

do nesta cidade com lini, alto funcionário da
escritório de represen- firma A Comercial Ltda.
tações. Cumprimentamo-la res-
A ilustre nataliciante peitosamente, formulan

que pelos seus predica- do-lhe os melhores votos
dos pontifica em a nos- de saúde e felicidades
sa alta sociedade, adian- junto à sua dignissima
tamos, respeitosamente, tamílía.
os nossos cumprlmentos l DIA 18:
com votos de perenes
venturas junto aos que
lhe são caros:

" Sociais" associa - se

prazeirosamente, envían
do à Rosemary um pu
nhado de felicidades tu
turas,

DIA 19:
- o sr. Alvino Enke,

em Estrada Nova.

DIA 20:
- a sra. da. Atida

Shard�latti, espôsa do sr.
Alberto Shardelattí;
- o jovem Alfredo

Weiller, filho do sr. João
Weiller;
- a sra. da. Bernardí-]

na de Aguiar Cunha, es
põsa do sr. José Nilo da
Cunha, em Guaramirim;
- a srta, Elzira Lan

gue; em Itapocuzinho.

o ilustre aníversarían
te, pelas suas qualídades
de carater e alto espíri
to sociativo, será alvo,
sem dúvida, .das home
nagens a que faz júz, e
às quaís nos associamos
com votos de muitas fe

licidades"

Campanha de
'Educação .

Florestal
o Serviço Florestal

atenderá a' todos oa
interessados em assun
tos relacionados com

síívícultura, tanto na

parte referente .

a con
sultas, c o m o p a r a
ôbtenção de mudas e

.sementes.
Para melhores escla

recimentos consulte o

"Acordo Florestal".

- O sr. Augusto Sarti;
- a sra. Maria 'I'eotô-

nia de Medeiros, espôsa
DIA 16: do sr. João Linhares de

_ o sr. Ângelo Pedrí: Medeiros, em Joinville;
- o sr. Faustino Rubini; .' I - a sra. da. Doracy
_ o jovem Artur Va- ,

- ? sr. G.u
í Ih e rm e Corrêa, eSI!ôsa do sr.

sel, filho do sr. Alfredo
Schmídt Jnr, Pedro Corrêa, tesourei

Vasel, nesta cidade; - o jovem Airton Fer- ro da Oaíxa Econômica
nandes Ramos, estudsn- Federal do Paraná, em

- a jovem Valuris,
filha do sr, Hilário Bona' te, fi�ho do. sr. Júlio Za- Rolândia.

.

' charías, digno. gerente
- � sra

. .

da. L?urdes da,firma Leopoldo Grub- Menina ROSEMARYBelletí Pedrl, esposa do ba S/A. nesta cidade.
sr. Nestor Pedrí, nesta

'

cidade; DIA 17: Completa na próxima ii"""''''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''""",!!",,,,,,,,,,!,!,,,,,,,,,!,!�!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,!,!,,,,,,,,,!,!'''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''!'!'''''''''!'!�

quarta-feira seu primei-
- a sra. da. Thereza - o menino Donato ro ano de existência a

Rau, espõsa do sr, W. Friedel, filho do sr, Bru- pequerrucba Rosemary,
Rau. no Friedel, em Três Rios sorriso e alegria do lar

Sra. SiLVIA THOMSEN
do Norte. feliz do sr, Rudi Voigt,
Sra ELFRIDA NICOLINI cO';lceituado dentista pro-

. tétíco, e de sua senhora
Comemorará na próxi- da. Elvira Voigt.

ma terça-feira maís um Por este motivo, Rose
natalíelo a exma. sra da. mary oferecerá aos que
EUrida Nicolini, digna lhe querem bem uma

espôsa do sr. Cilio Nico- farta mesa de doces.

ARTIGO DA SEMANA
da "CASA REAL"

de 16 até 21 de Fevereiro, Registra a efeméride
de amanhã mais um na
talíeío da distinta senho
ra da. Silvia Thomsen,
digna espôsa do sr, Sér
gio Thomsen, estabeleci-

Aspiradores de pó e Liquidificadores "ARNO".
Enceradelras, Liquidificadores, Batedeiras pera
Bolo. Descascadores para Betares. Moedores
de Carne erc., enfim a familia "W A L I TA"
completa. Os artigos se acham expostos du
rante esta semana Ra Vitrine da "e A S A R E A r
Rua Coronel Bmilio jordan Ns. 141, ao lado
do Banco "INCO" em Iereguä do Sul.t�C-a-c·h"O·"r-r·o· -d""'-e""""-G--e-o·"t-e---R--I:-c-a-ll �em���o:��:beê�e dt�!t � II
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t
capacidade de compreen- :::.... iiiiiiiii _;;;;; iiiiiiiiiiiiii ....i:

I -

d t)- Por JOAO J. AYROSO er que o em que �e _, . ...

._. . .

�
_._._�. faz neste mundo, é um rr·-------

..

·-----------·-------l1
, tesouro que se sstâ aou- II . II

trabalho, com -os ossos ros mensaes? Esses que mulando para quando ür, med!o .&Jexaumd!re etsa li
ainda doído de uma ca- 'estudam são j.uslamente morreI' levar para a eter'

. ii
ma dura. Toma uma chi- os que ganham 40, 70 ou nidade I Diplomado na Alemanha e no Rio de janeiro !!
cara de café sem lehe e .100 mil cruzeiros mln'-

_ Porque os bens ma�
ii

pão sem mistura. Mistura saes, não teem o remor- teriais ficarão aqui I Não JARAOUA DO SUL - SANTA CATARINA ii
e leite que há, é para :so de estarem brincando tem valor nenhum na li Rua Angelo Piazera, 144 - Telefone, ã14 ii
seus filhinhos, porque na com a miséria do POBRE? outra vida. O milionário li II

humildade de seu lar há
.

- Já houve um PAI que vai para o 'outro la- II Consultas: Das 10 ás 12 e das 15 às 17 horas i1
::�/i���: a�ôer ;�:Ô �'lass;'�:i�aie:r a::::��: �ou::ovig:esei�S:i�rq�e:t: �::::::::::=====:=:;:::::::::::::::::::=:::_.::::::::::::::::::::.==::::::=:::::::Jj
sem macula que não se do ao Gov,êrno diminuir sua verdadeira CARIDA- � �troca dum filho pa1l'a um os elevados vencimentos DE, é um INFELIZ!

ICÃO. Esse amôr que a de alguns, para com este Ninguém se ilude pensan- M I LHOES M' U O A Svaidade não conseguiu resultado aumenlar o do que o dinheiro, os
embrutecer pessoas que salário dos que necessi- bens materiais é a ver-
se jujgam crislãos e ci- tam, em vêz de aUiIlentar dadeira felicidade do oe PESSOAS Tta USADO COM !!!!!!!!!!!!!I!I!!!I-!!!I!!!!!!!!!!!!!!vilizados, embora perten· qs impostos? Não! Isto HOMEM. O HOMEM 'po'--1

- , It' 'd 10M RESULTADO O PGPULMcerem a uma c asse po- nao. s o serIa conSI e-· bre de dinheiro, de bens
bre e de menos cultura. rado um crime, por aque- materiais sente a mesma OEPU8AnvO�
Esse HOMEM não tem les que pensam que s6 �legria e a mesma des-

EL X R 914o NATAL de lindos pre- êles é que tem o direito graça que sente um rico, I I'
.

sentes e fartura em sua de �iverem folgados, por- porque todos n6s tamos
m�sa. Contenla-se ir

..

á que. nã� têm um espírito a ORUZ' da vida para A SIfIUS ATACA 'OH e OSSAlIS.
nOite com sua famlba de JustIça, de CARIDA- carregar. O Ft....... áaoe. o Coração. •
espiar o NATAL lá na DE, de amôr a seu se- "

casa de gente rica, na melhante... Para essa
- Já passeI mUltas E.....�. oe Pulmöes. • PI'.

casa do TOTÓ. Se ficar gente, o POBRE é CA- v�zes pela casa d� gente PltNlua DorH nos Ouoa. fleuma-

um doente na familia, CHORRO, e cachorro ,de rICa; � n#u�ca O,UVI o se� Ce8ue1n. Qued. do Cabe-

não pode chamar o mé- gente POBRE I Forque pr':lprle!arI? CANTAR. Ie Abortoa.
'

dico, porque arrisca-se a CACHORRO de gent. POIS. n;:to � o OANTO .a CGMult80 m�co

uma despesa que ê]e não rica lem conforto que ma�l1festaçao da alegria ..... popu·'., deputatlvo
ganha nem em um mês POBRE não 'tem ... Mas assl� com� o CHORO a ItLIXI R 914de trabalho. Aos dom in- afina], tudo isto é ,quasi mamfestaçao da DÓR?

- São 9 horas. O ca

chorro de gente ric� ain
da está deitado no con

fortável sofá! Depois Ie
vanta-se, espreguiça-se,
vai ao jardim, cheira o

poste e tal ; entra növa
mente em casa e saboreia
um prato de leite que a

empregada lhe preparou.
'Às 10 horas a patrôa o

põe .no colo e depois de
dispensar-lhe o mais ter·
no e maternal carinho,
recomenda à empregada
para lhe dar o seu banho
d,iário e usar para isso
Uma toalha limpa bem
passada elc. etc. Está
ouvindo, O F É L. I A? À
tarde a familia vai dar
um passeio pará distrair
Snr. BUSSICO TOT Ó,
Não a pé'! Mas de limou-
sine I \

- Não levam-no ao

teatro porque TOTÓ não

aprecia. Si notam em

TOTÓ algum mal eltar,
imediatamente é chamado
um médico e há uma

apreciável preocupação
na familia. Os "visinhos
puxas" indagam com pe
sar! Como vai o TOTÓ,
vizinha � Eu já fiz uma

promessa prá êle, coita
dinho ... Quando o TOTÓ
morrer a familia é toma
da de uma imenEta triste' gos não pode se distrair

I
um mistério. uma ilusão.

za. Si fôr no RIO DE num teatro, num cinema, Fala-se do RICO e do
JANEIRO onde há' um num campo de futebol, POBRE, e afinal não se

cemitério para cães, er- porque tudo esta pela I sabe mesmo quem é o

guem-Ihe um TUMULO hora da MORTE.' RICO de verdade, aque
com seu RETRATO on- - Êle há de se con- Ie q'oe é feliz nes,e mun

de se lê. "AQUI DES- tentar em dar um passeio do. N6s temos Horror da

CANOA O NOSSO QUE· a pé e se distrair com a morte, e p.ensando b�m,
RIDO TOTÓ - SAUDA- pr6pria natureza, para a .verdadelra morte e B

DES". Essa familia não não se arrepend'er na vida, po!que aqui neste
tem criança pequena? segunda � feira, que ao mundo Já sofremos bas
Tem! Mas está entregue comprar 08 carissimos tante, estamos sofrendo
aos cuidados. de eslra- gêneros de primeira ne- e DE!JS sabe o que' ta
nhos para crIar I Sabe: cessidàde em constante mos alDda sofrer! A mor·

o mundo evoluiu. Tudo aUa que não se justifica, te p�rece, liIer a verdadei
isto é moderno. Lindo, porque o que está mais ra VIda, j:)orque é o d;es
Não�, o a r o é jus t a m e n te canQo etern':l de todos os

_ E O HOME�? Uma o que mais produz o nossos sofrimentos. En

classe de homEfm que BRASIL. Por exemplo; tão quem é FELIZ?
trabalha para manter a o café a 40 cruzeiros o

-

familia e engrandecer a quilo. Será café PURO? Quem é Feliz?
pátria com um salário de Para que estudar duran·
fome, não tem a sorte te anos, o salário que
daquele ventur{)so OA- deve ganhar um PAI, de
CHORRO DE GENTE família que percebe pelo
RICA. Levanta-se às 6 seu trabalho a ninharia
horas para estar às 7 no de 2.400 ou 6 000 cruzei,-

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, labotica
beiras, elc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Calálo
go Ilustrado.........._ .,........0. Aarada.

... COIDO .. 11e6r. Aplß»Vado c0-

IRO auxiliar DO tratamento da SI.
Ffus. REUMATISMO da me.
•• o«...... pelo D. N S. F.

Entretanto, ouvI
muitas vezes sair da
choupan'a do pobre um

CANTO,umaTOADAdo
peito alegre daquele hu
milde Pai de familia que
aparentemente é pobre,

• I A' 1
.

..,,..,.--_....mas .8 v�z ;ICO pe as Vlr- :::t1í(•••••••
:;:
••� �••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••\::cudes crIstas que possue. f: Clfniea de Olhos - Ouvidos � Nariz e Garganta :1._. A vida do CACHOR- l� DO •• D•••��••••u :

RO DE GENTE RICA, �:
..... eR_ lrilfã !!ii :

nos dá impressão da Hu-: MODBRNA a PRIMOROSA�BNTB INSTALADA ß
são em que vivemos nes-: A melhor aparelhada em Santa Catarina H
te mundo misterioso. "O H Rua Abdon Batista (Defronte ii "A NOTICIA" �.

I
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Leopoldo Seidel

Corupa

.-

�n��
Cure seus males e poupe seu (!liliE iii - - iii I:�iIIi!ISI8IiBi!II!! iii .. -�
bom dinheiro com.prando na

FOTO PIAZERA IFARMAGIA NOVA DBPRONT� Á. PRBPBITURA - JARAOUÁ. DO SUL
ie BOBERTO M. BOBST .

.

.. '

- FELIZ é aquele que • que dispõe de maior Bortimen_ Fotogr.afias em Geral - Fotocopias de Documentos

-Ise contenta com aquilo to na praça e oferece seus arti. . Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios
.

que tem, que quando faz
.

gos à pr«;Ç06 vantajosos A pedido. ateDde a domidlio e t�bem
bem 8 alguém, se sente Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá em 10l.:CJl1dades yizinbae
mais FELIZ do que aque·�� �
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CORREIO DO POVO r SÁBADO DIA '14-2-1959 -

r neue Redakteur ri:=Me�mlkr =oi�;1 ����? o����;�N�;T��
oRESKE - Frei nach MARK TWAIN II II J ú A ú M

, ,i,1 Diplomiert in Deutschland u. Rio d,e Janeiro II,.
BC - SS - uniclpio de Guaramirim - Sanll Calarina

(PO�TSBTZUNG)
"Wen n dem so ist", "Umwälzungen I" l I,' S,PRECHZEIT von 10 - 12 u. 16 - 17 [ihr II Assembléia Geral 'Ordinária

nahm dieser das Wort, "Sie sind unvermeidlich". I !I Convidamos os senhores acionistas para a

"kann ich ohne Rückhalt "Wollen Sie etwa damit II Rua Angelo Piazera, 144 - Telephon, 514 II assembléia geral ordinária que terá lugar na séde

meine Meinung sagen. Ihre sagen, dass .lch mein Ge- 1'1 JARAGUÁ DO SUL _ STA. CATARINA iii.
social em Jacú-Assú, Município de Guaramirim, às

Zeitung
I
ist nicht wissen- scheeft nicht verstehe!" 14 horas do dia 4 de Março do corrente ano, a fim

schafthch genug geschrie- ereiferte slch O I ym p i o, \.\:::::::::::::=::::::=:::::::::=:::::::::=::::::::=:::=�-:::::::::=====:::=::Ji de deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

ben". indem er aufsprang "Oh, ;-_____________________ 1.) Leitura, discussão e aprovação do relatório

"Ohol" ich habe Sie wohl. ver- da diretoria, balanço 'geral, contas referentes ao

"Gewisse Fragen wer- standen". Erklaerung exercício de 1958 e parecer do conselho fiscal.

deo nicht mit der nötigen "Ich habe nichts derar-: 2.) Eleição dos membros do conselho .fiscal I

SorgfaIr behandelt". tiges behauptet", . wandte H i e rm i f nehme Ich die gegen Herrn e seus suplentes para o exercício de 1959.

"Ach was I Fuer das der naive Agronom ein. LEOPOLDO SCHMOEKA ausgesprochenen A V I S O
Publiku.n _" Aber-der erregt im Zimmer Worte zurneck. Acham-se à disposição dos senhores acionistas,
"Ist es gut genug. Das auf und ab laufende Ver- Três Rios do Norte, Februar 1959. no esc-itõrío da Sociedade, os duournentos de que

,,:eiss ich", ergänzte Ye- ,leger líess ihn níchtwelter trata o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de
klmof den Gedankengang sprechen, sondern rief, N. 414 Robert BoJJenberg Setembro de 1940.
des Direktors, "aber Sie immer heftiger werdend: Jaoü-äasü, 15 de Janeiro 'de 1959.
wollten meine Meinung "Seit einer Viertelstunde AFONSO WAGNER - Diretor Comercial
hoeren. 'Sie lassen zu viele geben Sie mir gute Leh
Druckfehler durchgehen I ren, Die haben Sie nötig,
"Druckfehler! " echote nicht ich! Seh' einer den Ass O C ia ç ã o Rural de Jaraguá do Sul

der Direktor empõri. Doch Grünschebel, der hält sich JARAGUA DO SUL
der Agronom fuhr unbeirrt fuer ein Genie, weil er

'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
fort: Diplome und Zeugnisse MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN Assembléia Geral Ordinária
"Ihre S tat ist i k über hat und will damit gross

Import und Export von tun. Diplome und Zeug- Das Symbol der Rechtschaffenheit, des ,Pelo presente ficam convidados os srs. asso-

Getreide ist falsch. Sie nlsse konnte ich auch Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie ciados para comparecerem à assembléia geralordi-
weicht um zwei Zentner haben, wenn ich nur ge- am besten zu den gering.ten Preisen bedient. nãría, a se realizar no dia 15 de fevereiro de 1959,
von der offiziellen Starts- wollt hätte. Ackerbau' in 11====================='1

às 9 horas, na, séde social, a fim de deliberarem

tik ab". Piracicaba. Molkerei ia sôbre a seguinte ordem do dia:

"Eine Kleinigkeit, die Minas, Viehzucht in Goyaz, :,t!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'� 1.) - Tomar conhecimento do Relatório do

nichts zu sagen hat". Forstwirtschaft in Rio Presidente;
Aber der hartneecktge Grande _ alles hat er 2.) - Discutir e votar o Parecer da Comissão

Kritiker, den aufsteigenden studiert I Habaha I Haben lM�GROS Fiscal sôbre o Balanço, contas e atos

Groll des Direktors nicht Sie eine Ahnung vom "�(' ,
.' do exercício de 1958;

bemerkend, sprach' weiter. Journalismus? Nein! Nicht ;t· 3.) - Discussão e solução de quaisquer as-

"Nichtsdestoweniger ist wahr!'· H a I te n Sie den f:!' FRACOS santos de interesse da classe.

es eine Ungenauigkeit. Ich Schnabel, ich will nichts Não havendo número legal na assembléia, em
fand noch mehr".

.

I
mehr von Ihnen hoeren, la. convocação, haverá segunda, no dia 1°. de mar-

"Wirklich I" guter F r e und. Bei mir IV- .. NA0'1,0 'l ço, às 9 horas, na séde social, que funcionará com

"Sie empfehlen gegen I ziehen Ihre Tricks nicht. M qualquer número de presentes.
den Pips der Enten ein Scheren Sie sich hinaus � Pelo comparecimento, agradece
ganz veraltetes Mittel". mit Ihren Umwälzungen, ;. :e indicado Albano /(anz/er - Presidente
"Das meinige hat sich Sie diplomierter Grosspre-

:)
DOI _caaoa de

I
Jaraguá do Sul; 15 de 'Janeiro de 1959.

sehr gut bewährt", warf eher I" fraqueza, pali- .

Olympio 'ein. "Wie sié wünschen", �. JDagl'eZil e Edital afixado na séde social e publicado no

"Kaum möglich, mein gab der Agro."om zurück faa:;; eua för' "Oorreío do Povo". \
-

Herr! Sie fragten mich um und wandte sich zum Ge- mula en l fitm i'==::::::.::====:::::::::=:::=::::::=====::::::====::::::::-"
ih���ed�ei��::I�� •.i�� fei�t� ����- z�ge�te, aber ,an der.

e6díó. Llcftina. ��i=:rB!: ,Iii Caminhoes". F�N.M. 'Alia Romeo
- _=1::.=1:

abzustellen sind" "Wuenschen Sie noch Pepefna, DOZ'� Cola. etc. de

" ..

.

"
etwas?" fragte der Direk- ação pronta e eficaz DOB C.80S II DKW - automóveis peruas e [eeps ii

Verblndllchen Dankl tor im laufen innehaltend de fraqueza e neurastenias. Vana- II I:

O�ne die Ironie dieses '!Das heísst ich brauch� 4liöl 6 indicado para homell8t mo- II sub-agente em Jaraguá do Sul II
EInwurfes zu beachten, notwendig, Arbeit, ich .hebe Iherel e WJl9I'8., sendo cua för- iii! VICTOR HANSEN I.:i.fuhr der Sprecher fort: kein Geld mehr, um mir mula IiceDciada pela 8a4de ·Pu·

"An der Zeitung müssen ein Früherück zu kaufen", blica. ii Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.049 11
h I�

unbedingt grosse Aender- gab der Diplomierte klein II ( Fone, 223 li
ungen, ja, ich scheue mich lauí zurneck. \\... li

nicht, es zu sagen, gewis- "So, so I Sie slnd in
...======:::':::::=::::::::::::::::::==:::::::-':::::::::::=:::::::::::::::.:::::::::-P

. ��rg;��S��e�mw������v.eD I ���::i�e��������'I��h���e 'I!jr-�:;'� ;-;::;I����:::��;:;;M;�,:::;=::-��\I'I:I.

. che einen Hausdiener. Dp. Reinoldo Mu.apa II I:
Wollen Sie die SteÍle an-

� iii - JARAGUÁ DO SUL -

I, II
nehmen?" II II I' II

, ADVOGADO·I I:

a••• IIA, "J'a, mein Herr, I" I � � ii Medicamentos e Perfumarias II
D E ltörí I ii Simbolo de Honestidade ii
ie meisten Heilmittel kom- "Gut", sprach der Ver- seru no ao ado, da Prefeitura .1 ..

men und geben. Bei einigen I ...Ab L �
II Confiança e Presteza ii

verhaelt sich dies aber anders eger weiter. er mer- . JARAGUÁ DO SUL H . A que melhor lhe atende II
sie ueberdauern alle wechsel� ken Sie sich: Kein "Vort,

�

'.. .'

vollen Zeiten und erfreuen keine Bemerkungen, keine ._"""<.!'_'�"_oQ)'o.........w-..........c;Do...........c;Do..........tiiI !! e pelos menores preços ii
i h J

\t:O
S c von ahr zu Jahr eines Krltik ueber mein Blatt ;-_____________________ �:::::::::::::::=:::======�=:::==::::::=:::=::::::::::�==:::=::dI
immer groesser werdenden h

.

h �. ,.--------------- _
Abnehmerkreises und, dies me r oder JC werfe ore O

-

'H
.

-

"BOHN"sind die wertvollsten Medika- vor die Türe! Haben Sie
.

rgaos e armODIOS Dr. Waldeml-ro M'azurechenmente. Zu ihnen zaehlt "EU- mich verstanden?"
FIN", das altbewaehrte Mittel '

.

Acabamentoperfeito C AUIi:.1A ».,.., G. AlUDI!I:i'I
zur Behandlung des Asthma "Ja, mein Herr I "

..t1� JiI:.I�.t:S. JiDj

bronchiale besonders zur
Sonoridade agradavel Rua Presidente Epftácio Pesôa's N°. 704:

Prophylaxe des drohenden "Also gut, mein freund", Preços modicos (Anfalls! sprach der Direktor be- Harmonios: 12 modelos,
. antiga residência de Emanuel Ehlers)

,

Rechtzeitig (!) _ also ;chon sänftigt, indem er seinen especiais para viagem,
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças

bei den ersten Anzeichen des Hut aufsetzte, "ich gehe C apelas e Igrejas
- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Anfalls - eine Tab 1 e tt e zu Pi non i ; gehen Sie Orgãos: São construidos
• Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

EUFIN! Als Vorbeugung ge- munter an dl'e Arb'el'tl 'Der
.

- Ráios Intra-vermelhos e aLuis.
gen AnIaelle waehrend der em 7 disposições a

Nacht und in den fruehen Besen
.

steht im Korridor escolha dos interessados
Morgenstunden nehme man in der Ecke". :9:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::=::::::::::::::::::::::l;:=:::::::::::::::=:::,:::::::::::::::::::�
abends vor dem Schlafenge- Catalogos Gratis ., I:

hen 1-2 Tabletten..
. (FORTSETZUNG POLGT)

.

Demais j'ntormacões III" ]))I[o lElllClHI IA1UlFMLANN :I.:icom o Re presentante
---,---------",------------ Geral para osEstado� H

. MÊDICO (:;IRURGIAO ii,
de S. Catarina e Paraná :1

F d I F ld d d
• i:

.. OLADNMJOft�P�/rR!OGitTU.�EoTEOls!R�D.·eEesMEdeuls�rF�InL�oHCOO·sRÉAA I"IPAULO.
KOBS -·ex. Postal, 39 - São Be�lo do Sul II or�ado p;as acu a es eMedicina,das Univer- II

�
,

Estado dt:: Santa Catarina li
SI a es e. Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii

� �-----""I""'--------....!;: CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIAN�AS E
::

- 11 'CLINICA 'QERAL II
�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!�

I
ii f li

efeito Dispensa purgante \ e dieta! 'IDr., Francisco
I

Antonio Piccione ;j Longa pratica em Ho 't i E I!
SEn VE PARA. QUALQUER' IDADE, '{ CONFOR- :M:!®,D][CO

.I••:II:.:! /O< Consultório e :�:i�:nCi::ropeDs. ii,'.!. ,ME o n. 1, 2, 3 e 4 I ,lJirurgia Geral de adultos e, crhJnçab Cli-

Pr?teJ,a a saude de seus tilbos e a lIua própria! nica Geral - Partos _ Opera ....ões _ ii
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II

E t t cl
Y :. II

VI ara mUI as oenças e poupará dinheiro em Moléstias de Senhoras e Homens.:1 CONSULTAS: ii
remédios -Especialisaa em doenças de crianças :: !!

Compre bOJe mesmo uma LOMBBIGUElBA Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

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

,MINANCQBA para O seu tilhinho. (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSP"ITAL:i Pela tarde' cl 14 1/2' 17 1/2 h
::

t um produto dos Laboratórios Minancora JESUS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.
:1

•

.

as as \ or�s II

,

J O I N V I L L E � C I(])R lU]EI'A .,- 8AN:Dr� CAlrARlI(NA!t Atende chamados tambem à Noite II
�::::b:::::::::::=:::::::::::::::::::-.:=:::::::::::::::.':::::=:::::::=:::::::::==::::i::::::::::ti

Apotheke "Sobulz"

.1
\
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CORREIO DO P O V O ,�l1a Agricola i
,,"Gumose nas PI.antas

Meios de prevenir a doença: procurar
enxêrtos que sejam meís resistentes á Gomose, plantar'
em terrenos bem drenados para que não haja umidade
constante, não plantar mudas com réízes mortas, fazer )
enxêrtos altos, evitar qualquer ferimento de tronco.

Logo após as colheitas. passar no colo e até as

primeiras raízes (descobre-se o colo até as primeiras
'raizes tomando o culdado do não feri-Ias) "Pasta
bordalêza".

Tratqmento:' logo que se ve verificar o aperecí
mento dos sintomas acima indicados deve-se retirar as
cascas levantadas e com o auxilio de uma talhadeira.
cortar a parte afetada até encontrar á part:ê sã, feito isso
coloca-se nessa ferida "Pasta bordalêze". Isso sefaz
em todas as perres afetadas. Depots de uns 20 dias
pasaa-se tinta de asfalto ou alvaiade nas feridas. As
ferramentas usadas para tal fim devem ser, depois

----------' de executado o trebalho; desinfestadas imergindo-as
em uma solução de Formól a 5%.'

,

PRBPARO DA PASTA BORDALeZA

ANO XXXIX - JARAOUÁ DO SUL lSANTA CATARINA) - SÁBADO, 1'4_DB PBVBRBIRO DB 1959 - NO. 2.023
I

Malh�ria IRVEITEX/ S/A• CARNAVAL
EDITAL DE CONVOOAÇAO (Continuação da la. página)

São 'convocados os senhores acionistas a se escolhido e a mais "fina" voz de Jaraguá.
reunirem em assembléia geral ordinãria, que rea- Temos de tudo, do bom e do melhor.
Iizar-se-ã em. nossa séde social, à Rua 28 de Agos- Porque não aproveitar a oportunidade. Faça-
to s/ nv., nésta cidade de Guaramirim, à� quinze mos divisas, enquanto os nossos fogem para
horas (15) do dia 8 de março próximo vindouro, outros lugares. Façamos encher os nOS80S sa-

'afim de deliberarem sobre a seguinte Iões, mesmo que seja até a mela noite. Faça-
ORDEM DO DIA: mos trabalhar os nossos solicitas gareãos ...

projetemos o nosso município além fronteiras.
Os presidentes de clubes ficarão satisfeitos,
os músicos também, os sócios ficarão encan

tados com essa maneira "sui generís" de
"trocar'" de lugar, o diretor social tará um
"cartaz" danado e o "barman" mostrará todas
as suas "canglces" de contente. Mãos à obra.

1°. - Leitura, exame, discussão, e .aprovação
das contas referentes ao exerciciö de
1958, notadanreute relatório da diretoria,
balanço geral encerrado em, 31 de de-:
zembro de 1958, 'conta de Lucros' e

Perdas A parecer do conselho fiscal.
2°. - Eleição do Conselho Fiscal.
'3°. - Assuntos de Interesse da sociedade;

Guaramirim, 21 de jàneiro �e 1959.

ODILON VIVBLA VBIOA. ALTAMIRO VIVBLA VBIGA

Diretor-gerente Diretor-técnico

AVISO: Acham se à disposição rios senhores
acionistas, no escritório désta sociedade, à Rua 28

------------

de Agosto s/ nO., nésta cidade, os documentos a
------.----

que alude o artigo 99, letras a, b, c. do Decreto- Pro'cura-se Q AJI n U [ II n Lléi nO, 2.627, de 26 de setembro de 1949. tl H 1111 [ I' U
Guaramirim, 21 de janeiro de 19159. uma Iamüíe para cuí-

di).r duma Chácara, sí. CONTE' ÍVItuada no Planalto, com "', 1 1
cUma muito saudável.
Demais informações EICELElfTES

na Redação desta folha. ELEMUTOs TORICDS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Turistas! Venham ver o nosso carnaval
e lembrem-se Jaraguá, - um lugar ideal para
turismo. Salve rei Momo I e único. Viva a
molesa l Viva a preguiça!

EVI SINSVAL

ODILON VBU!LA VBIOA

Diretor-geren te
ALTAMIRO VILBLV VBOA'

Díretor-têrcníoo

Assembléia Geral Ordinária

CONVOOAÇÃO '

Tomco dos convaJesuntes
Tohleo dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

niíicaçäo geral <lo orga-
msmo com o

-

A Diretoria do Botafogo F. C. convida todos
os seus sócios, para � Asse-mbléia Geral Ordiná
ria à reaJizar-se em 22 de Fevereiro do corrente
an� às 9 30 horas, em sua séde social, Barra do
Rio' Cerr�, com a seguinte ordem do día :

1. - Reíórma e Aprovação dos Estatutos da
sociedade.

.

2. - Eleição do Conselho Deliberativo e seus
.

respectivos suplentes.
3. - Assuntos diversos. I

AVISO - a) Encerrada a Assembléia' Geral ---:;:..
rfI//I//1

Ordinária deverá em seguida reunir-se o novo .///fi

Conselho' Delíberatívo, para proceder a eleição '

.

dos membros que comporão a nova Diretoria, bem ). .

assim do Conselho Fiscal. ESIDMAGO; FlGADO E INTESTINOS
b) Não havendo número legal na !t0r� acima

_

indicada para a Assembléía Geral Ordínáría, esta Proporcionam bem-estar ger.af
r�alizar- se-á em segunda convocação, no mesmo

facilitam. a digestão. descon:día às 10 horas. .

t' f- d' t
.

. Jaraguá do Sul (Barra do Rio Cerro), lIde ges lonam o I�a o, re1uan-F evereiro de 1959. zam as funçoes do ��.
RICARDO O. HRUSCHKA &!l

,
,

Presidente do Botafogo Futebol Clube .

Vende-se I
Caminhonet� Ford - 30,
em perfeito estado,
ou troca-se por casa
ou chácara em Iare
guá do ôul. A tratar
com o' p r o f e s s o r

I
Emitio no Novo Hotel,
em Iaragué do Sul.

.

- Estômago á'iitE
fígado e Intestino�,��1S!!I�iEliiillaii'íli:iilililliliS!!=Iliili&;;i.: I. IIi!!illlfrillEi=II!iE!!i!

Febres (SeI���IU�i�:�ias, I'.

.., IJ � .

Maleitas, Tremedeira .

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _;

"Capsulas Antisesonicas 1:-I . M inancora" .

i Em ,Todas as Boas Farmãcias,

'1I É um produto dos Laboratórios MINANCORA

I� - Joinville - Sta. Catarina -

.

i!i,�!!!!!!!!i!!l!!i!i!!i!Ili!!i!iiiiI!iiiiiili!B!!I!I!!!'"",",I!!ii!iI�!IIIiII ii ==:a

·

Dr. Murillo Barreto de Azevedo:
I ADVOQADO ,.

Escritório no prédio "A Comercial Ltda"

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

I�raguá do Sul

Cítricas
n

(Larangeira's, Limoeiros, ete.]
Antonio Alir Dias RaitaIJi
Engenheiro Agronomo

A'Gomose é uma doença que aparece nas blanras
cítricas (Iarangeiras, limoeiros erc.) 'causando prejuízos
consideráveis, tendo-se notado aqui em nosso' munlcl
pio vários casos em que morreram pés de J.aranjéi
causädos pela podridão das raizes e do colo das
árvores em consequencla da Gomose.

Os frutlculrores devem prevenir o seu pomar
dessa doença ou mesmo quando já verificar
o inicio dela procurar coínbatê-Ia e não a deixar
alesrrar- se o que virá dificultar o tratamento. Para'
isso daremos aquí alguns dados sôbre a Gomose, os
meios de prvení Ia e o tratamento adequado.

Sintomas da Gomose: é uma doença que se

póde verificar no tronco das árvores, nos galhos, no
colo e nas raizes. Quando ela aparece no colo inicial
mente também recebe o nome de "Podridão do pé"
a casca se fende levantando-se e formando uma ferida
podendo haver' ou não exudaçäo de uma substância
gomosa, com o adiantamento da doença ela toma
conta do colo podendo descer até as raízes numa

profundidade de 30 centímetros, elesrrer-se pelo tronco
e galhos. As folhas ficam com as nervuras clorõnces.
O pé em consequencia pôde morrer por apodrecimeto.
Uma árvore eracada póde frutificar abundenremenre

I mas os frutos ficam pequenos, com a casca grossa e

bastante ácidos,

Sulfato de cobre
Cal virgem
Água

1 quilo
2 quilos
10 lltros

. Prepara-se da seguinte maneira: em uma tina
de madelra coloca-se o ca ,I com .um pouco d'água
mexendo-se' para formar um leite de cal.

.

Numa ou
tra tina também se põe um pouco d'água, moe-se em

separado o sulfeto de cobre emleia-se em um pano
ralo (faz-se uma "boneca") amerre-se a uma vara

cujas. extremidades rerão
:

apôio na tina fazendo-o
imergir n'ägue de maneira a não tocar o Iundo.. no
espaço de uma hora mais ou menos o sulfato de
cobre estará dissolvido. feito isso em um outro re-

• cepiente coloéa-se _o restanfe da água para comple·
tar os 10 litros e adiciona-se o leite de cal e o sul

� falo de cobre que está dissolvido, mexe-se bem for
mando assim a pasta bordalêza, que estará pronta
para uso.

I
TINTA OB ASFALTO

Gasolina
. A-sfalto

8 Utros
1 litro

,.

o alvaiade:: deve·se comprar no comércio e

misturá-lo com água.
, \

�================�,
PARA/ FERIDAS,
E C Z E MAS,
1 N FLAMACOES,
C-OCE'IRAS,
F R I E I R A 5,
ESPI N H.AS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

BELOS E DEMAIS

IncçGU DOr,o
. COURO CABRUO:O.

,

Lavando CQrT1 Sabão (Marca -Bertstrada)

Virgem Especialida e

da CliAo . WJEI,lIEl liNJlbU§IRHAl F JOllIDlf!He
O ideal para cozinha, l�vanderia e lav8d�irat portanto não deve faltar' em casa alguma .

•

I
•

I /"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


