
Orgão, de maior penetração no interior do nordeste catarinense
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ou Corôa r ARTU RToda hístöría se assemelha. a uma moeda.
"

Tem duas faces. Uma conta a história da (cara
- outra da corôa. O prefeito jaraguàense, por
isso, se torna gozado. Inventa uma história e

conta outra. É o dom da ambiguidade. Depois
que lhe descobrem os seus intentos, deita. oho
radeíra que não convence. Oomo o Prefeito de
Joinville, o de Jaregua tambem tenta envolver-se
numa aureola de santidade, de vítima. Enquanto
o sr. Balthazar Buschle reclama contra o Estado
o pagamento da quota do art, 20, o sr. Waldemar
Grubba reclama na Assembléia através do depu
tado Estívalet Pires centra dois vereadores [ara
guàenses da UDN e contra o deputado Tupy
Barreto, acusando-os de mentirosos, de deturpa
dores da verdade. E' pelo menos o que consta
das páginas de "A Noticia" do dia 21, um lado
da história, uma das faces, da moeda. A história
da conveniência, porque o deputado Tupy Barreto
ja lhe descobríu o outro lado, em plena Assem
bléia Legíslaüva do Estado. Não é mais segredo
entre nós que o Prefeito de Jaraguá vem desen- '"
volvendo uma das maís sórdidas campanhas no

Municipio. Não adianta tapar o sol com a peneira.
Indefesos funcionários vêm sendo perseguidos.
Vem agora o "eminente" P r e f e i t o encami
nhar expediente à Assembléia Legíslatíva, "pro
curando" desfazer a gafe' 'em que caiu, manifes
tando-se pelo deputado Estivalet Pires no sentido
de que o funcionário "Lourenço Gressinger não
receba porque se recusa Ir ao guichê da Prefei
tura, onde estão os seus vencimentos à dísposí
ção".lmaginem os-leitores até onde vai a critinisse
do edil jaraguàense. Ad.rpinistra á custa de men
tira. Quem, como os. deputados que não conhe
cem o P r e r e i to M uni c íp a 1 e não sabem
Qllclß exesêe. o S�k Loure�o Sl!688i11",•• !"8S'"'�_JIi1Hl'1........
atividades, poderiam acreditar na história cabe-
luda t A' nós ela não convence 'e não convence
ao povo. Ninguem, em sã consciência, pode
acreditar que um modesto funcionário se recuse
a receber os seus vencimentos por simples birra.
E' o lado da história mal contada. E' a história
dos homens de responsabiJidade e dos que querem
o progresso de Jaraguá. Teria o sr. Leurenço
Gressinger se recusado de receber o dinheiro
na Tesouraria da Prefeitura? Ou estaria sendo
perseguido politicamente? Eis alguns dados es-
clarecedores da outra história, a outra face da
moeda: em 1°. de Dezembro de 1958, depois de

I lohga espera, requereu ao Prefeito o paga
mento de seus vencimentos. O despacho foi
publicado sómente em 26-2-59, no Boletim Oficial
n. 53, página 4, no seguinte teôr : "1 vista das
informações nada há que deferir. Compareça o

requerente pessoalmente na secção competente,
afim de estar ciente quaís os dias que é 'efetuado
o pagamento dos vencimentos ao funcionalismo
municipal". O despacho não diz que o dinheiro
está à disposição e quem perguntar a qualquer
funcionário qual o dia de pagamento, tambem

\

não poderá ser respondido, pois, o funcionalismo
está atrazado em seus pagamentos. Mas isto não
vem ao caso. Esgotado o prazo de pronunoia
mento, requereu em 15.12:58 à Câma�a Municipal
o pagamento de seus vencimentos. DOIS Pareceres
das Comissões foram emitidos e os dois aprova
dos pelo plenário. O 1°., entre outras considera.
ções, dizia: "As pretensões �o !uncionário Lou
renço Gressínger, são as mais Justas, e devem
ter por parte do Legislativo, todo o acolhimento,
no sentido de ser o. Executivo compelido ao

pagamento I de seus vencimentos.
Ao resposta eva.iva (o grifo é nosso) do Pre

feito Municipal em .éu último offclo, não têm cabi
mento". Parecer de 27-1-59, assínado pelos então
vereadores Fidelis Wolf e Francisco Modrock.
O 2°. Parecer se pronuncia da seguinte maneira:
"A Comissão de Legislação e Justiça, examinando
detalhadamente os documentos anexos ao reque
rimento do funcionário público municipal, sr.

Lourenço Gressínger, pôsto à disposição da
Associação Rural, de acôrdo . com a Lei Munici
pal n-, 18, de 25 de Outubro de 1955, é de parecer
que são as mais justas as reenvidicações do
funcionário, pleiteando o pagamento dos seus
vencimento. que·.e encontram em atrazo desde Março
de 1958. Por essa' razão. opinamos. que seja ofi
ciado ao chefe do Executivo Municipal, 'afim (Je
que efetue im�diatamente o pagamento dos ven
cimentos atrazados do referido funcionário"
Parecer assinado em 9�3-59, pelos 'vereadores
Raimundo Emmendoerfer e João Mathias Ver
binnen, amboa da bancada do PSD. Ademais o

fundação
Artur Müller
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vereador João Mathias Verbinnen foi secretário do disco voador. Os ponteiros do PSD por certo
da Prefeitura por todo o ano de 1958. Logo sabia I não estão bem acertados.
do atrazo e que o Prefeito não o pagava. Do Inda na última, Sessão da Câmara. o sr.contrário teria dito que o requerimento não tinha Julio Ramos ao ser empossado como vereadorrazão de ser, porque o dinheiro dele (Lourenço apresentou :

um bélo discurso, que a bancadaGressínger) estava. à disposição na tesouraria. udenista pediu fosse transcrito nos an,ais �a Casa,Este último parecer foi aprovado e arquivado tão comovedoras foram as palavras e tão nnpregem SeRsão dá Câmara de 20·4-59, isto em eonse- nadas de bom senso; 'entretanto, na terça-feiraquência da denuncia feita pelo deputado Tupy
Ivem a noticia pondo abaixo tudo quanto disseBarreto de Joinville à Asaembléía que agora o novo vereador do PSD. Falou em honestidade,dizem ter sido pulverizada pelo deputado pesse- em partido de homens dá responsabilidade, dedista e pela conversa de que deve o Prefeito que a bancada (salvo honrosas excessões) daMunicipal estar lembrado com o Dr. Paulo Born- .

UDN estava deturpando os prínoípíos da Câmara,hausen. O pagamento, então se deu, atJ.:avés do explorando os assuntos politicamente e assacandooheque do Banco Inco, No. 889778 M, séríe D, em I
contra o Prefeito.10 4-59! corre8P.?nd�nte a 1� meses de atrazo. E � Mas onde fica a lógica diante de uma perequerímento nao tínha mais razio de ser. FOI
quena história como a que este comentárioarquívado. '

? A dad tá d dOutros, muitos outros tambem Intervieram, encerra. venra e .es c0!B. os ;ere� ores. a

bastando citar o sr. Vitório Lazzaris, Presidente UDN ou com o Pref!'lto MUDlClpal. MUIta COIsa
da Câmara e vereador Murillo Barreto de Azevedo não anda l}em no P�D.
que, em desassombrado discurso na Câmara E a Câmara Municipal não andou calma na
chegou a comemorar o triste aniversário dos última semana, só por causa da presença do
doze meses de atrazo. O Prefeito vem sgora novo vereador. Dentre os vereadores da "União
mostrar que tudo isto não é verdade, exibe Jaraguàense" houve até gente de revolver, se
documentos e diz que o funcionário se recusava gundo se comenta. E não era para a bancada
de compareeer à te.ouraria, om/e o dillheiro se. achava à da UDN. Como se vê nem tudo é côr de rosa
sua di.pos;ç'o. Para acreditar só mesmo quem não dentro do PSD. Os leitores que julguem as duas
conhece osmétodos de administração jaraguàense. histórias.

A Assembléia Legislativa deve ter ficado Uma contando a história da cara, outra a
assombrada com tanto arrojo e o povo de Jaraguá, da corôa.

'

também. Mais do que isso só contando a história EVI SINSVAL
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. O Doutor Ayres ama Perrelse de' Mello, Juiz ,li - JARAGU DO SUL ti

. de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado 'I ii========
de ôenre Catarina, Brasil, na forma da lel, etc, II Medicamentos e Perfumarias IISra. DULCINÉA REINER

. ii Símbolo de Honestidade
\

n

Defluirá no dia 28 o FAZ SABER aos que o presente edital de cl- ii Oonfíança e Prestesa ii
aniversário da sra. Da. ração, com O' prazo de 20 [vinte] dies, virem' ou II A que melhor lhe atende IIFAZEM ANOS HOJE: Dulcinéa Reiner, espôss 'dêle conhecimento tiverem, que por parre de Joaquim II e pelos menores preços ii

Maier� sra. Tu S n e I d a do_sr� ��oKf�:�d:W::� Lamlm, 'Carlos Kampke, Conrado Lelner, Moacir \b:::===_�====--=:===:::==--===:::=:::di
- 8 menina Lia, filha dorf, em Bíe Cerro. Cassemiro GaJiani e tidélis Sehiochet,· por íntermé- tF:::::::::==:::====:::=:::::::-':::::::=='::::::::::::::�::::::::::::::::::""�� �ioE:!c�u:,chumarz, GUmO A. DA SILVA dio do procurador dr .. Murillo Barreto de Azevedo, IIII ]1))1. lER/IlClHI ][!IUfMANN 1;.1:.Transcorreu dia 8 dês.

lhe foi dirigida a petição do reôr seguinte:
, AMANHÃ: te mês o aniversário do - P B T I Ç, Â O _ li MÉDICO CIBUBGIA.O II
- o sr. Rui Frenzel, sr. Guído A.' da Silva, 'B S D �'J' d D'

.: e-

d C d II Formado pelas .Faculdad�s. de Medicina das Univer- Ilda Empreza Frenzel; zeloso proprietário, do
.. �mo. nr. Ar. UIZ e, Irerto.· a omerce e ii II

- 'o jovem Rui Her- Novo Hotel nesta cidade, )aragua do Sul. Vêm, joaqu,lm Lamlm,.Carlos !<a'!lp-!I sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre li'culano de Freitas Pereira; ke, Conrado Leiner, Moacir Cassemtro . Gaham e !.'I CI.RUROIA _ SBNHORAS _ PARTOS _ CRIANÇAS B ii'!:- o sr. Erdwig Erd- Embóra tardiamente f'ldélls Schiothet, por seu procurador, noe euros da
. !! CLINICA QERAL

.

II!!mann. agradecemos ao aníver- Reclamação rebelhtsre, promovida no Juízo �desta II !:
Dia 27: saríante a churrascada Comarca, conjra Indústria de Madeiras Cruzeiro Ll- i.l! Longa pratiea em' Hospitais Europeus .llt.
_ a sra, da. Joana, que proporcionou a08 mirada, á presença de V. Excle., afim de requerer a .. - .

I'

espôsa do sr. E r i c o seus -amígos, maís ainda Execução de Sentença. com fundamento no Ar], 876 II' Consultório e residência: .

II
Blosfeld; Q. suculenta peixada que da Consolidação das Lets do Trabalho, pelo qu�' Tel. 244 - Rua Preso Epitâcio Pessôa, 406 II
_ o sr. Guilherme soube, pescar lá .pelas passa a expôr e finalmente requerer, o que se segue: CONSULTAS: II!.Mueller., em Três Rios; bandas do .ltapoeú,

. .'

'.
<

•

_ a srta. Dorita Fer-
. .

t=.) Que, por sentença, já passada em julgado; sern I J Pela manhã: d�s8 1/2 ás 11 horas . liA Você, Guído, os nos- que 'houvesse por parte da Reclamada interposição .-iIi!nandes; sos abraços com votos de recurso pera o Tribunal, Regional do Trabalho, a
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas

li
Sr. FIDELIS WOLF de muitas felicidades empregadora foi condenada ao pagamento de .Cr$. Atende' chamados t�mbem à Noite ii
Transcorrerá na pró- junto aos que lhe são 139,373',80 (cerno e trinta e nove mil trezentos e se· li

__..:..:__.:. ... __� ._._...__. ..)j
xima segunda-Ieíra mais caros. tenta e três cruzelros e oitenta cenrevos), rélerenres �------_._---_.....__ _--------_...--_._-_ ........

um
. aniversário do dis- á salários arrazados, evlso prévio, férias, repouso -

tinto cidadão sr. Fidelis Batizado semanal remunerado, juros de möre, e honerérlos de
Wolf, expressão do meio advógados, além das custas' processuais, sendo á
industrial de nossa cí- cada um dos reclamantes 'respectivamente - Ioaqulm
dade. Deboráh Marisa Heus;: Lemím e-s 14.255,90, -Cerloe Kampke e-s 39846,60,
Ex-Vfce-Preaídenteda· ._ Conrade '. Leiner Cr$' 28:"681,80, .Moa.:ir C. -Galían]

C.âmara Municipal, o ílus-. Cercado: .pelo· ,car!n�Q Cr$ 3681,50 e· �id�li5 ôchlocher . �0;067,60 corres
tre aniversariante será de seus dítosos. pars, a pondeure ao PrIDclpal e Juros de more.. 2°.) Que a

alvô do' aprêço da soeíe- encantadora, pequ�r!u- sentença. passada E;m' julgada, será executada. na

dade onde pontifica co- chs pe b or.á h. M�rlsa f�r�a estebeteerde .n� Capitulo V da C.L.T, é pois
mo um dos seus mais �eusl recebeu seu ba-, Hqulde e certa, por calculo de Contador, de Tabela
altos espoentes, tísmo.

. .

'. �e custas et. Re,g�mento de Custa�. al,é� do principal,
Ao" ilustre cidadão e. Serviram como padrí- Juro,S e honarilrI08 .. 30.) Q,u��. e SOCIO geren,e da \.

industrial enviamos an- nho� o �r.. dr. Sadala Indústria. de M�deiras Cruzeiro Limit�da, ó conheci
tecipadaoiente os nossos A�I� e dlstmta senhora. do "indu'Sl�idl" Bduardo Ignácio Sch�artz, está em

cumprimentos, e ao dis- Of�CIOU o ato o reveren- lug�� in��rto e, não sabido. Assim séndo, vêm' os
tinto Vice-Presi,dente da do Pe,. prltU�!io. dos P�s� .pe.tlclOnarlos, .iJ presença. de ,V. excia... afim de r,e

Uniã.o Democrática Na- 8�.s.KleiS n� .. J�aJ?ela da' querer, 'na conformidade dos 880 C.L.T., a Bxec'ução
ciona:( um 'grande, mais DIVIDa ProvldenCl�.

.

da Sentença, para qUe ,citado, \!'en!:ta á cartório e

um grande abraço. Ao distinlo casál ',st pague em 48 horas a importância de Cr$ 39.373,80
Dia 28:

. O's val d o Heusi e' su� e custas prQcessuais, e não o. faz�ndo ,lhe sejô_m
_ a sra. da; Otilia, exma. sra� lda. lr:m a penhorados tanfos b�ns.. quanlos ba�t�m a execuçao

espôsa do Mário Ni�olini; Heusi os respeitosos (art., �83 C.L.T.), maIs Juros de morÇl, custas
A

e ho
_ a sra. da. 'WalI i cumprimentos do "Cor..: �orarlos de" advogados na base de 20% sobre o I

Tomàselli
.'

reio do Povo".. montante da sentença eX,ecutada e! requerendo·se.'"
seja a penhQra fei,a sôl?,re 6�,bens ,se.qUestrados p.or

(.
mandado"de V. Bxcia:' 'Caso não seja, dentro de 48

O-H
..'

UBOHN" (quarenta.e oito) horas', �ncontrad9 e ,cU,ado o sócio
. rgaos ei armOnlOS· .

Gerente da' Indúslriá de Madeiras "Cruzeiro Limihida,
Bduardo Ignácio Schwartz se proceda na cGnformi....--IIIIJI-_-_
dade do. disposto no § 3°. do Art. 880" isto, seja.
feita a citação por edital, prosseguindo-se no feito e

I
como. fôr, de Dirp.,ito, afim de que seja pag.a a im�
P9rtâócia devida tudo na·, conformidade do disposto
nas Seções III � IV - V do Capitulo V da C.L.T.,
para finalmente �er julgada procedente a execução,
Sl:lbsislente a penhora, e praças. tudo na conformi':'
dade da Consolidação d.as L.eis, do Trabalho, Nêstes
Têrmos P. B. Deferimento. jaraguá do Sul, 26 dé
junho de 1967. (a) pp. Murillo· Barreto de Azevedo�

. ,

S�OCIAIS
Aniversá.rios·

NA fALTA .OE
'. .

APPETITE \'

"

Magresa
Cançaço
Pallidez _

, Ft�queza,.
. ,

'Ê ••clí.peaaa....
(, � dô-,

I O O O l J I-O

Acab;lmentQ' perfeito.
SOIl,oriàaae 'agradavel

Preços modicos
, Harmonios: 12 modelos,
�especiais para viage11l,

C apelas e. Igrejas '.'

Oruãos: São construidos'
'.

em 7 disposições a
.

.

escolha dos in�eressados
Catalogos Gratis

••••••• . .-
I "f,

Proibição· �

Die meisten Heilmittel kom
men und geben. Bei' :elnigen
verhaelt sich -dies aberlanders,
sie ueberdauem alle wechsel
vollen Zeiten und erfreuen
sich von Jahr zu Jahr eines
immer' groesser werdenden
Abnehmerkreises und dies
��d. die wertvollsten ?4eQika�
mente. Zu ihnen zaehlt "EU
FIN" .. das altbewaehrte Mittel
zur Behandlung des Asthma
bronchiale besonders. zur

Prophylaxe des drohenden
Anfalls!
Rechtzeitig (!) - also schon

Bm virtude do que foi expedido o presente
bei den ersten Anzeichen des II. .

'
. . Anlalls __ eine Tab l'e t te.edital, pelo qual cham<l e elfa a firma l�dustrJa de EUFINI Als Vorbeugung ge�

.

r.-.--------------------- ,Madeiras Cruzeiro Ltda., na pessôa de seu represen- gen Anfaelle waehrend der
tante legal sr. Bduardo Ignácio Schwattz que se NacP.t und in den fruehen

O ANJO PROTETOR D� SEUS FILHOS·i·.É � encontra e� lugar incerto e qilo sabido, pdra que nq ::::3:S�.':rd��mn���:fe:g�� IlOM9'RIGU·EI.R'.'A '. MIN·A<N.·.C" '0.R.. A'..... prazo d'e 48. horas, pague a quantia 'devida a cada hen 1-2 Tablettén. ='===,=========

II

'

um dos reclamantes Joaquim Lamim, Carlos Kampke.
. ,

. Conrado Leiner, Moacir Cassimiro Galiani e Fidélis --:-.,.---------------
Vermltugo suave.e de 'pro�to" "

Schiochet, 'acrescida dos juros de móra, honorários
efeito Dispensa purgante �.' .cheta I, " de advogado.e custas legais1 ou garanta a execução,

SERVE '. PARA QUALQUER IDADR'7 CONFQR.. ::
'1
sôb pena de, penhora ·em tantos bens <ta firma quan-

ME o n.. 1; 2, 3 e 4' ..
' 'tos bastam ·para.integral só'lu,ção' dá d'Ívi'da, visto ter

Pr?tej� a s,aúde de seus filhos e � l>�a P!6prià:t '"
,
sido julgada procedente a reclamatória, formulada

EVItara mUltas doenças e poupaJ:a dmhelrç' em .
" pelos operários acima mencionados.e condenada a

.

, remédios \

\ reclamada "Indústria' d� Madeiras Cr,uzeiros LIda., de
'i" Compre boje mesmo uma )'OllBBl&.ga�A·. "

" : 'àcôrdo com os respectivos pedidos, áté' a data em
.

' ,IKAIfCOBA para o seu tilhinho:, .' ') . que os ,mesmos reclamantes se desligarem da em-
E., um ,produto dps Laboratórios Min�ncora prêsa. B para que chegue' ao' conheéimen'to da firma

i I .�.' J' O I N V I L L E' -' reclamada; ou de .quem .interessar possa mandou
�---�-------------_....-:

passar o presente edital, que será publicado no jor--------------------- nat 10Ga'l ·"Correio' do' Povo". Dado � passado"nesta
'Dr. Waldemiro Mazureehen 'cidade de Jaraguá ,do ,Sul. a,C;>s· de�esseis di.as do

. .' :mês de abril do ano de mil. novecentos e cincoent�C'&SÀ DE SAUDE e nove. Eu, ,Amadeu Mahfud, escrJyão. o ,subscrevi.
Rua Presidente Epitãcio Pßsôas �(I. '704:. �

(a) Ayres' Gama Ferreira de MelJõ
(antiga residência de Emanuel,iEhlelrs)'

., ;" '\<, .

'.

_ 'Juiz de DireÍfo _

Clinica ger�l médico - cirurgia de a'dultds"é cti.an2as .

-

"'. \\' '.' ..
.

_ Parto!' •. Diathermia Ondas. cur�as. e· �Ultr:a'-curtas'
{ .

':A.pies�nie �ópià' tonfére com o original; dou fé. "
Das �y�I:)ol 'der: Rechtschaffenheit, des.

Ind\!1totertnia - Bisturi-elétrico '. Electr9-cauterízaçi\0
.... ,," �

jÇlraguá i�Q,'SUI" 16 �e' ��ril d,e 1959';·
'

.

'yertrauens und d�r Die!l.stbark�U. die, .sie
. "'- Ráios Infra.vernielhos e azuis:" .','. am besten, zu .qen g�ri�.g.ten_ Preisen. bedient.

.
.

O. -Escrivão - AMADEU MAMFUD 11=====;;;;;;;;i:;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;====;;;;;;;;=;;;;;;;;;i;i=;;;;;;;;;;;==-11

Os abf\ixo assina
dos proibem" termi-
'naotemente a entra�
da de pessoas- em
seus terrenos a fim
de caçar, tirar ci
pós ou estra.gar
plantações. não. se

responsabilizando
'pelo que possa ocor·
rer.

DBSPA:CHO: Cite·se, por edital, pelo prazo de
(20) dias, a ser publicado no jornal "Correio dó
Povo", desta cidade. Bm 15/4/69. (a) Ayres Gama
Ferretra de Mello - juiz de Direito.

Demais iniormacões
com o Represent�nte
Geral'para os E�tados

de S. Catàrina e Paráná
PAULO KOBS - ex. Post.al, 39 � Sio lenlá·.4Io· Sàf'

Estado de Santa Cataiina Walter Spiess
Erich Spiess
Hugo Spiess

. bringt rasche und sichere Hilfe bell

Gicht.

I
Hexenschuss,

Rheqma.. Kopl- �nd
Ischias.. Nervenschl!1erzen.

Erkältungskrankheiten
Togai löst .die Ha,rnsllure und bewirkt die Ausscbeiilung der schäd

. .lichen Krarikheitsstofte.' Keine unangenehmen Nebenerscheinungen .

. Einlaclle. Anwendung und Dosierurig in Form von Tabletten'. \V'eit·
l

.

über 7000 Aerzte bestätigen die hervorragende. schmerzstillende und.
-.... heilende Wirkung 'von TogaI. Ne�men Sie daher vertrauensvoll TogalJ '"

MEDIKAMBNTe UND PARFÓMBRIBN

.Apotheke' "Soh�.lz"·
JARAGUÃ D.O SUL
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C. A. Baependi 2
S. D. Acarai' O

Au�o' Jaraguã SIA. -,-I�d. e Com.
Relatório da Diretoria

Clube Atlético Baependi

Por Oiovsni Caró/i

CAMPANHA SOCIAL'x
Senhores Acionistas: '

A Diretoria do Clube Atlético Baependi, Em atenção às determínações estatutárias e
leva ao conhecimento dos interessados que a legais, cumpre a esta diretoria apresentar-vos' os
partir de . segunda-feira, dia 27 do correme, documentos referentes ao exercício, encerrado em
estará aberta a nove campanha, social, movi- 31 de Dezembro de 19;)8, acompanhado do Parecer
menro êsse

, que vise conseguir para o clube do Conselho Fiscal, através dos quais podeis vari-
o maior número passivei de associados. ficar que a situação da sociedade se apresenta

Participa outrossim que, o término da sólida, com resultado satisfatõrio.Como estava ampla- a metade do qua real- referida campanha, dar-se-á ifipret�rivelmente Para quaisquer' outros' esclarecimentos estamente noticiado, defron- mente sabe e o Baependi. no dta 31 de Maio de 1959, sendo a j6ia de sociedade está à disposição dos srs. Acionistas àtaram-se domingo. dia 12, mesmo [ogando mal oon- admissão durante êsse período reduzida para s». Mal. Deodoro, 991, nl cidade de Jaraguá do Sul.cumprindo mats um com- segiu vencer um adver- Cr$. 200,00 (duzentos cruzelros), '

Jaraguã do Sul, 16 de Fevereiro de 1959.promisso, .

pelo Torneio sário bem fraco, díferen-
. Assim, os interessados poderão procurar

"Osni Mello", os velhos te mesmo daquele Acarai a Secretaria-Geral da sociedade para o preen- FRIEDRIÇH BA'110 - Diretor .Presidente
rivais Baependi e Acarai. que estamos acostumados chimento de suas propostas, as quals serão

Balanço de ativo e passivo, encerrado em 31 deO jogo em si, nada apre- a ver ultimamente. posterlonnenre levadas à consideração da Di-
Dezembro de 1ß58.sentou de bom, podendo Lourival merece men- retoria, conforme determine os Estatutos.

ser mesmo considerado são honrosa, e si fosse Jaraguá do Sul, 23 de Abrtl de 1959. A T 1 V O
sem qualquer atrativo melhor municiado pelos A DIRETORIA IIiObilizado .técnico.

saus 'companheiros, por Imoveis, ConstruçõesIsto com surpreza geral, certo o rumo dos aeon- EstAfei.pois éra esperada uma tecimentos teriam muda- C n Móveis & Utensílios, .Máquinas, Ferra-partida das mais interes- do, pois na maioria das Clube de Tiro, aça e resca mantas, Títulos ao Portador 511.436,50santas, tendo em vista
vezes foi êle a defesa ECHAL RONDON"

.

Relllizável à turlo e Lonao Prazoas boas apreseatacões dos apanhar o couro e pra- liMAR
, Combustível, Contas Correntes, Contasdois litigantes, em seus

parar jogadas para seu Alcançou pleno êxito a assembléia geral extra. a �eceber, Capítaltsação. Adiciona�ultimõs compromissos. ataque, quando êsta mis- LaI 1474 Contas Oorrentes MensaisP 1• ordlnérla, realizada no dia 22 do correnre, na séde ..' 'ara oumu o· do azar, são deveria caber. a linha AlmoxarIfado '

não compreendo o que . .

d social do Clube Atlético Baependí, genrtlmenre cedida, Olspoo·.veld "t Ih "d doí
madía e melas arma ores. 'para êsse fim pelo seu ilustre Presidente, para. eu na e a os OIS Possue um forte chute _'. Caixatimes porém em jiratiea b d

.. d' fundaçao de um clube de nro, caça e pesca, nesta
Contas de Compeasal'ã.o.

lt f' tem om o m I n I o e cidade vem Jog� a o, Ip� m.esmo bola, dribla com facili- Contou a mesma com a presença de �5 asso- Valores em Cauçãodo balao que trrtta o dade, apesar .de um pouco
Y

,

to�cedor que �ompareceu lento.
' ciados, os quais aprovaram em definirivo os estaru-

áfI�do de aprecrar Jogadas Em resumo o resultado tos sociais, fundado dessa forma o Clube de Tiro,
de b�m vulto.

. . foi um pouco duro para Caça e Pesca, com o nome de "Marechal Rondon",
..
HOle �:n. dia o logo o gremio rubro, porem;

em homenagem ao 'insigne senenlsra brasileiro.
estorado ja passou da

como em futebol temos
Os orgãos de administração do Clube ficaram

m6da, e está posto de
que levar em considera- asslrn coustítufdos :

.

lado como pouco produ' ção este fator (a chance). DIRETORIA - Presidente de Honra: Dr. Ayres
cante e desaconselhavel. Gama Fereelra de Mello. Presidente: Amadeu Mahfud.
Si os responsaveis pelos Demais dados do en- Vice-Presidente: Gehart Bretthaupt. Orador: Dr.
conjuntos reconhecem centro. O Acarai alinhou Murillo Barreto de Azevedo. 10., e 20. Secretários:
isto a tempo de uma re- com: Fio, Mario e Lauro; Getúlio Barreto da Silva e Léontdes Schadeck. 10. e
viravolta, então teríamos Mi r o n, Vino, e Chico; 20. Tesoureiros: Mario Marcos Airoso e Manfredo Demonstração da conta de Lucros � Perdas, em

por certo outro aspecto Líuo, Artur•.L o u r i val, Albus. '31 de Dezembro de 1958. , .

- da luta. Ao iniciarem o Ademar e Fachíni. CONSELHO FISCAL: - Luiz Kienen, Darci .

,
DÉBITO CRÉDITO

jogo todos demonstravam
. C' A B di

. Buchmann Adolfo Mahfud, Lalaú Rath e Walter Juros & Descontos, Alugueis,
certo nervosísmo e quan- .• aepen I com·

St be
.

Mão de Óbra Combustivel e•

G lk P' Oh
-

ke: re e. ,

ja estavam mais eonaoios .a_u e, la�era e u� e, CONSELHO TÉCNICO: _ Faustino Girola, Acess6rios
'

de sl.. eis que descambam 'I'ião, Americano e ZICO; Renato Piazera e Ewaldo Rudolf.
.

Fundade 12e.p.r�ciação, pes-
para o jogo balão, se �abá.itHorstT T.b� a nt o,. ,

Estao dé parabens, -porta�ro, os senhores atira- pesas Gerais, F��do de Re-
salvando apenas poucos

ami on e url 10.
dores e pescad'ores de Jaragua do Sul. serva Legal e divIdendos" 280.792.00

_elementos, por seu es- Local: S.. D. Acarai.
pírito de luta. Arbitro: Harry Lietz - ----------------------

O resultado ,final de Bom.
2 X O a favqr do Bae-I Renda: Cr$. 8.060,00 -

pendi foi motivado pelo Fraca.
melhor aproveitamento Tentos: T a r an t o e
das inumeras oportuni- Turibio.
dadas surgidas para mar- Nivel discipinar - regular.
caQão de gols, durante o

transcorrer do jogo, para
amba$ as eqúipes.
Aponto como melhores

o guarda·valas Fio do
Acal'ai, sem duvida, um E' com satisfação que
arqueiro de boa quaU"a- recebemos cartas de
des e Lourival, que deu congratulações arespei,
sempre grande trabalho to do nosso novo cola
á defeza azurra. No Bae- borador Giovani Caroli,
pendi, Taranto, Zico e em a Seêção Esportiva.
Americano· apareceram Agradecemos em no-

em nivel superior aos me do nosso colaborador, :.... _

demais companheiros. A que promete correspon
verdade é que nenhum �er ao nos'so. mundo es- j:�"..•... :�.·••••••••��·..•.....•.. :t:��.·..•..·.i��·l..
dos dois conjuntos jogou portiVo.. E.;.o:/ Clfnica de Olhos - ODvidos - Nariz e Garganta

{ DO '.lt� ....í••••11l
Clube Agua Verde: MODERNA E PRIMOROSAMENTB INSTALADA

.

'

'

.

� A melhor aparelhada em Santa Catarin� I •

Da

,novel'
Diretoria do

I Motta;,
Direto� Esportivo: � Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �1Clube Agua Verde rece- Agenoi' dos �antos. d -

. J O I N V I L E - d
bem�s e �g.radeçem9s o

d ,C2Dsekiho Aflls��I: BLerto!- ::�•••••••.

'

� , I� .: ••••••••• �� •••••••••�tf::seg,umle OfiCIO: o L.nc e, rerlo enZI, �.... ','

. Prezado Senhor: José. dos Santo:s, �etulio <!l- i 1iiM_"'1I1H!II!f"'_�"'IiiMS6__�Pela presente' temos a Lenzl, Osmar Plcolh. .

'grata satisfação de comu· Suplentes: Elpidio da FOTO PIAZERA
_
nicar a V. s. que ein As- Silva, Arnoldo Pereira,
sembréia Geral Ordinária, Bruno Besecke, João Mar·
realizada a 12 do corrente, tins, Germano Martins.
f' I't sada aOI e el. a e �mpos Esperando poder contarnova dIretOrIa do nosso -

d I V SClube, a qUéJl ficou assim com a atençao � . .,

c sta .

.

somos com estIma e
ompo. . !., ápreço <!liSiIB......liiM_ -!it! __ lIB(!) I1!!MIiII!8I8SiIIiIiíJI.E&IIiIB(!)Presidente de h o n r a : '

. I'

Brvino Menegouo; Jun ta PELO CLUBB AGUA VERDE
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

presidencial: Affonso Ni- He"i Koch· S,ecretário
coJuzzi, Waldemar_ Rocha, Affonso Hico/uzziArmando Nag�1. Vices: W.IJe...r RocheAlberro Berroli, Sigolf '

A,menJo Negel .

Schüncke" Alfredo Meyer.
1. Secretário: Harri Koch; À gentileza dO'valoroso
2. Secretário: Iqgo Klitzke; Clube Agua Verde os
1. Tesoureiro: j R u ben s nossos agrad�cimentos,
Nlcoluzzi; 2, Tesoureiro: com votos· d� felicidades
Rodrigo Nicoluzzi; Diretor pessoais aos seus com
Social: Odilon de Oliveira ponentes.

Partida Fraca, de ambos os lados - Arbi
tragem - Tentos - Quadros - Outras notas

629 381,10 \ .

278,616,90

73.!!45,90

10.000,00

PAS R I V O-
1.492,680,40

Ião' Exilivel
Capital, Fundos' de Depreciação,
reserva legal e especial

Exiaivel à Cluto e. Lonao Prazo
Dividendos 1958 e Oontas a Pagar-

Contas de Compensação
Oaução da Diretoria

1.413.123,20

69.557,20

10.000,00
1.492.680,40

280.792,00 .

280.792,00 280.792,00
Jaraguá do Sol, 16 de Fevereiro de 1959.

Resultado da fxlrac8a da IIIH�ola em �enetr�io do
HOSPITAL SÃO JOSÉ ,DE JARAGuA

FRIEDRICH' BARO - Diretor Presidente
EUGÊN.IO v. SCHMÖCKEL - Conl. CRCSC 1605-0EC 51.083
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal da Auto Jaraguá S/A. Ind. e Com.,. tendo
examinado detidamente os livros e documentos que
compõe as peQas do BalanQo, encerrado em 31 de
Dezembro de 1958. encontrando tud.o em perfeita
ordem, são de parecer que os referidos Atos devem
ser áprovados na pr6xima assembléia geral ordinária.

Jaraguá do Sol, 16 de Fevereiro de 1959.

Brunhllde Mahnke Sebmöekel
Oswaldo Borges
Cillo Nleolini

18• prêmio Um forno inoxidável nr.\ 756
2°. « Uma bicicleta « 1.359
30.« «c « 1.625
4°. « Um rádio; « 1.970
5°. « Um Iiquidific�dor c 68g
60• « Um ferro elérrico « 1.504
70• « '«

.

«c «' 1.716
80• « Prêmio segrêdo c 1.338.
9°.« «« cc 201
100• cc «« « 1.919

Jaraguá do Sul., 19 de Abril de 1959.

ESPOR'TES

i

Proi�ição
Proibo terminantemente

a enrrada de pessoas em
,minhas propriedades si

�"WJIf11!i1�"'+4�1III tuadas em Bracinho, Ran
cho Bom. 'Braço do Sul
e Estrada Schröder, a fim
de cacar, tirar cipós, es-

1fUl1tl4.....NM...'- tragar. plantações e qual
quer ourro dano, não se

respons,abilizando pelo que
possa ocorrer .

Paulo Roberto GneiPII
� ;(epatli:ta)l. s.

da penha, que
contem extrato
;(epáfico con

cen1.nu/o,.no"_'"
m'l!l11�li a..

ÍJ.tn�Õe$ tio

IIgado._

DEFRONTE Á PRBFBITURA - JARAGUÁ DO SUL

Fotografias em Oeral' - Fotocopias de DocumentOs -

filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido, atende a domicillo e tambem
em lo�alidade••iziDhas

Proibição
Os abaixo assina

dos proibem termI
nantemente a entrada
de pessoas em seus

- terrenos situados em

(topava - Assú a fim
de caçar, tirar cipós
e cabos, 'não se res

ponsabilizando pelo
que ,possa ocorrer.

Ass. : Artur Laube
José Zolz
Manoel Souza
0110 Eiert

Dr. Franeiseo Antonio Piccioae
M:�.DICO

Cirurgia Geral de adultos e criançab CU
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.·

Especialisea em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschk,a), das 9 as 12 hs. HOSPITAL'
JESOS DE N.�ZAfiE das 15 as 18 hs. _

r CO_'lJ.P�. - SAN�A CA�AlR.INA

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando. na

FARMAGIA NOVA
•• ROBERTO M. HORST

A. que dispõe de maior Bortlmen_
to na' prllça e·oferece seus arti.

gos à preços· vantajosos
. Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
�t __��

.3
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Mas não é que querem processar o ve
reador Vitor Bauer só porque tem fibra de
dizer o que se deve dizer? Mas quanta bar
baridade . .. Até quando! Aguente vereador,
qqe' o resto nós mandamos pro inferno.

, Que obtiveram favorável repercussão no
seio do povo os requerimentos encaminhados
pelos vereadores da UDN, - é um fato. São
êles Albrecht Gumz (um abraço a você Gumz!)
e Schmoeckel. E pediram o que? Apenas pa-

, ra que o Prefeito providenciasse (e está em

tempo) da abertura da Estrada Ribeirão Ca
valo a Garibaldi, retificação da. Tifa dos Mo
nos, construção de uma Escola na localidade
de Ribeirão Grande - Bôa Vista e alargamemo
e pavimentação da Estrada Garfbaldl que liga
a localidade de Rio Ada, Municipio de Timbó.
As obras em apreço (assim informam ao D.
Araque) representam real satisfação psra as

diversas localidades do municipio uma' vez

concluídas darão grande impulso ao desenvol
vimento do interior jaraguaense.

Os pescadores afoitos glozam a desfastez
dp «ilustre» (eu disse ILUSTRE) prefeito mu

nicipal que vão fazer a sua pescaria (quelin- '

guagem) lá na ponte Abdon Batista. O trageto
lá está de amargar! A tela protetora está fal
tando. Como é, Prefeito, o senher vai dar um
jeito nisso ou quer que eu lhe meto o páu mas
dum jeito como você nunca viu? Sou malcria
do? Pois' quebra a gabiroba por lá que eu

quebro por' cá. (Desculpa por lá minha amá
vel leitora Mariana Lossi).

Um Trique não ,poderia soltar um Traque
pelo restabelecimento da irradiação das aeasões
da Câmara Municipal. Agora, se você acha que
sou besta, está muito enganado. (A falar nisso:
eu preciso... eu preciso .•..

Ah I agora sei: eu precisava da leitora
que me mandou uma carta (sincera, sem

subterfugios) a respeito desta minha coluna.
Minha leitora: não posso eespouder.Jhe no
momento o que Você escreve. Mas que gostei
de sua carta, gostei. O que Você escreveu a

respeito dos polítícos foi um gozo ..• um gozo
daqueles de rachar (que tal: linguagem bela
esta, hein?)

E lá na Prefeitura vai tudo muito bem.
Murillo Barreto de Azevedo com a sua com

postura de o Schmoeckel com Barreto de
Azevedo e Eugênio Vitor Schmoeckel (sem
esquecer o Bauer que o P r e f e i t o "gosta
tanto" .•.) vai tudo bem ..... ,

Agora, Clemenceau, é com você: "me"
disseram (ai a grainatíca e vou repetir) "me"
disseram que você foi chamado "às falas". Não
acredito, entende. Há muitas bestas por este
mundo a fóra que não valem um tostão. Agora,
o que me Iez Í'ir (ai do meu fígado) foi aquela
nota do Raimundo Emmendoerfer (digo amigo,
por que brigo com quem Iala dele) em a ultima
sessão da Câmara. Entrou Julio Ramos. O
homem, decente e honesto, foi recebido "como
a última esperança do PSD"... Julio -'- você
não merece isto. E se amanhã o tiro sair pela
culatra, não manda o tiro para mim. Do Araque
e de todo O jornal você merece muita estima,
que nós merece também o amigo Julio Ramos.
Agora, o que que'remos acabar é com certa
bagunça nesta querida Jaraguá do Sul. De
Acordo? Ta.

E a você, Mariana, até a proxima semana. Estou
ficando tanto aborrecido com o "ILUSTRE" prefeito
desta terra que vou meter-lhe a lenha (mas no duro, te
garanto) no próximo numero deste jornal; desde que o
diretor de redação me permitir.)

, D.ARAQUE

:@Iii*"

'.
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CORREIO DO POVO
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Re«istro Civil Ela, brasileira, solteira, lavrador, domiciliado e Edital n. 4.613, de,22 4·59.
.. doméstíce, domiciliada e residente nesre dlstrtto, em Waldemiro Rengel e

(CON'CLusio DA. lA. P.ÃOlfifA.) residente neste distrito, à Rio da Luz, filho de Alvino "Clotllde Wilkowski
Edital n. 4.608, de 17-4-59. Estrada Jaraguá, filha de

I
Töwe e de Anna Filz Töwe. Ele, 'brasileiro, solteiro,

C h H e n r i que Konell e de \. . . lavrador, domiciliado eCurt erlos Mo r e
Helena Mayer Konell. EI�, . brasIleir,!, .s�lteJra, residente nesre distrito,Gisela Bauer - domestica, I dornlcllleda e R' C� fllh dEI b '1' ltel Edí 4 6 o íd di

em 10 erro, I o e
e, rast erro, so erro, ítel n. . h, de 22-4 59. re.sl ente nes.te IStrJtO, em M a r tim Rengel e decomerciário, domiciliado e Ge.rhardt .Töwe e R!o da Luz, filha de Alfredo Apolonia P�tri Rengel.residente nesta cidade, á Elfrleda Kíckhoetel Kíckhoefel e de Adele Ohf Ela, brasileira solteirarua Abdon Batista, filho Ele, brasileiro, solteiro, Kickhoefel. domé�lica, domi�iliada �de Henrique Mohr e de

::",,!!!!!'!!!!!�!!!'!!!!!!!!'!!!!!"""""!!!'!!!!!!!!'!!!!!�!!!'!!!!!!!!'!!!!!""'!�!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� residente neste dtstrlro, áAnna Nitz.
Estrada [aragué-Esquerdo,

Ela, brasileira, solteira, 'ARTIGO DA SEMANA filha de Victor Witkowski
doméstíce, domiciliada, e e de B e r t i I d e Gerent
nesta cidade, á rua Mal. da CA !iiA REAL Witkowski.
Deodoro da Fonseca, filha Edital n. 4.614, de 22 4-09.de Alberto Bauer e de de '27 de Abril até 2 de,Maio

Willy H. G Hardr eElfrieda Bauer.
ARTIGOS' DOMÉSTICOS "WALITA" Alzira Laube Reinke

Edital n. 4609, de 20 4-59. Ele, brasileiro, viúvo,Enceradeiras - Liquidificadores - Batedelras -

lavrador, domiciliado, eCópia de Edital de Descascadores pare Batatas - Moedores de residente neste dístrlto,Proclamas de Cesernenro, Carne, etc. Enfim a fAMIUA "'ALIIA" completa. R' d L ftlh drecebida do Oficial do em 10 a uz, I o e

::""iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__;__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....!: Augusto Hardt e de OlgaRegistro Civil de Guara-, H H dt• • ,'".ft IIIII!�_!III.·_lIBiEr=l:••=1=1_8:lill_II!!IlIIII""'1IIE!1I! ass ar.
.mmm. E •

I Ela, brasileira, viuve,Alberto Bucci e

F b (Sezões, Malârias, doméstlca, domiciliada eInez Salomon ,., rl'!Js Impaludismo I residente em Rio da Luz,Ele, brasileiro,' solteiro, � � Maleitas, Tremedeira filha de Leopoldo Laubelavrador, domiciliado e I d Id K" L bresidente neste distrito, - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -
e e a ruger au e.

em ltapocuzínho, filho' de 'C
-

A'
. 1- E para que chegue ao co-

Ludovico Horongoso e
,. aesutas . ntlsesonlcas

_

ohecimento de todos,mandei
de Blizabeth Horward Minancora" I passar o presente edital que

I H será publicado pela impren-orongoso.
Em Todas as Boas Farmácias

I
sa e em cartório onde será

Ela, brasileira, solteira, atixado durante I'í dias. Si
doméstica, domiciliada e �'um produto dos Laboratórios MINANCORA

.

alguém souber de algum im-
residente nesre distrito, pedimento acuse-o para os
em Garibaldi, filha de - Joinville - Sta. Catarina I fins legais.
Rodolfo Leitzke.e de F�ida iiiailllll"IIES"_EIiII__II::III:llIIilIi!l_I!iIIIEiI_I�=-=. AUREA MÜLLER GRUBBALeitzke. Oficial
Edital n. 4.610, de 20 4,59.

André Horongoso e

Waltraut Leifzke ,

Ele, brasileiro, solteíro, Ilavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em G a r i b a I d i filho de
Ludovico Horongoso e de
Elizabeth H. Horongoso.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Rodolfo
Leifzke e de Frida Leitzke.

Edital n. 4,611; de 22·4·5�.
Waller Hanemann e

Alzira KonelJ
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, á
Estrade Iereguä, filho de
Artur' Hanerneun e de Ida
Reinke HanemalÍn.

Dr. Reinoldo Mupapa

II A.DVOGADO �==�=

Escritório ao lado da Prefeitura

Dr. Murjllo Barreto de, Azavedo.

I I ADVOOADO I

,

Escruórío no prédio "A Comercial Ltda"

',_', _

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122
_

laraguá do Sul

•......ra. "eI "Oil'O ·0 9� -e ·e#v'�.-2 w e a .-0 Q

ALIVIA _AS
CÓLICAS

'\ \ ,UTERINAS
� Combate as

� " [rrequlanda
_____,,1-J.-""-�

,

es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas junções.

OUEDA DOS U·

BUOS f DUfAIS

AffCÇOES DO ,"

COURO CABELUDl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COÇEIRAS,
F R I E i R A 5,
ES P IN H.A 5, E TC.'NUNCR EXISTIU IGURL

Lavando com Sabão

Virgem �specialidad·e
,

da (IAo WIEllEt liNDl{J§1fIKAl

I O ideal par� cozinha, lavanderia e lav�deira, portanto não,deve faltar em casa aÍguma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


