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Finalmente o mundo "descobrirá" a beleza de Florianópolis!
Grandioso Plano de Turtsmo reaüzarä a TAC, abrangendo todos os muna catarinenses
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Grandiosa Convenção da UDN A
Consagradora vitória do Snr. Ney Franco Além

CARESTIA
Por .I. DE CASTILHO PINTO

O oficio incerto neste xando o consumidor em tarn senão com lucros cada
[ornel em edição de 21 permanente sobressalto vez maiores. Todo e qualquer
do, fluente, dirigido ao e na triste espectativa fato ou incidente, como "a der-

rubada de um avião americaSnr. Prefeito Municipal de que a mercadoria no nl\ Coréia, a rebelião árabe
pelo Meritissimo Juiz de que hoje adquiriu por na Argélia ou o aniversário
Direito da Comarca um preço, venha amanhã da PrincezaMargareth", é mo
ocupando se não só da custar-lhe 50 ou tOO por tívo bastante paraque sema

desmedída alta de pre- cento a mais. Jore o preço dos gêneros, para
que se descambe para a ga

ços mas ainda da fraude Não há, infelizmente, nâneía desenfreiada contra-
criminosa de várias utí- uma medida controlado- riando o que acontece em ou

lidades, constitue uma ra, um organismo que
tros centros, onde há eon-

'f' trôle, há t a b e l a m en t o
a Irmação a mais daquilo procure já não diremos e êste cumprido à risca sob
que' por inúmeras vezes baixar, mas pelo menos pena das sansões regulamen-
abordamos nas colunas estabilizar o preço das tares. .

deste mesmo periódico. mercadorias de primeira ne- No Rio, por exemplo - e

_ a carestia de vida em cessidade, tudo co�endo a sabemos de fonte segurissima
Jaraguá do Sul

vontade dos .comerClantes al- - o feijão mulatinho, um dos
. guns dos quais não se conten- melhores que se conhece,

A ã·· custava o quilo, até fins de
gora, n o e mais o Julho, Cr$ 9; açúcar de pri-simples jornalista que meira CrS 7,50; arroz amare-

vem debater o assunto COTUCANDO I Ião excelente Cr$ 11; banha
e sim a mais alta auto- • ...

refinada Cr$ 32; carne de

ridade do municipio que,
vaca sem osso Cr$ 28; lingui-

menos como consumídor P
.

é' A
. ça defumada Cr$ 35; café ex-

018 .... queixa tra Cr$ 30; manteiga de nata-
e mais como garantidor contra

.

as criticas doce Cr$. 60. Todas essas

da ordem, dos direitos e "injustas", contra a mercadorias custavam, já à

deveres da sociedade, "imerecida" pécha esse tempo, aqui em Jaraguá,
I

vários cruzeiros 'B mais queevanta sua voz para de selvagem e mai. no Rio, fato que não se com-
condenar o descabido a ameaça de boícô- preende, pois a capital fede-
encarecimento dos gê- te à marca dos ral pouco ou nada produz

d
..

"Pínzuíns" It desses gêneros a1imentíciosneros e pnmeira ne- mgums ,. resu ou recebendo tudo de fóra, e ra-
cessidade. no afastamento da- zão porque deveriam, os mes-
ß essa voz veio na quele nosso amigo mos, custar muito mais caro

hora precisa, .,pois a vida de sua "viração" que em nosso munícípío, que
em Jaraguá do Sul está tri-semanal na "a é produtor dessa espécie de

gêneros.
se tornando tão ou mais m a i § popular!.,." Assim, não o é, porém, e
cara que nos graudes Agora, alguém terá isso porque ali ha controle,

I
centros, .havendo, por que se "virar" para há tabelamento rigoroso, coí-
isso mesmo, necessidade fazer aquela "vira- sa que está faltando em Jara-

de que alguém mals ca- cão" que sofr-erá guä mas que acreditamos tarn-
y bém será posto em prática

tegorizado dê O grito de uma "virada" no através da COMAP, Orgão con-

alarme e propugne por modo de criticar, trolador cuja criação em bôa
um estudo acurado da "virando" a critica hora foi alvitrada pelo Exmo.

Snr. Dr, Juiz de Direito em
situação e com que se em elogio, para eví- seu oficio ao Sr. Prefeito mu-

possa aquilatar se a ca- tar que os f ans nicipal.
restia que nos aflige é "virem" a descon- Pois só assim, só com uma

resultante da ganância tentes com o que providencia' deste feitio, com

d
.

t tão a coí ". a instituição de um organismoos comercran es, ou se en ao a COIsa vira-
que de fato venha controlar

de algum outro fatôr � ria" e até diriam os preços, é que se poderá
.

dificil ou impossivel re- que fui eu que desafogar um pouco a econo-

moção. "
v i r e i " tudo!.. .

mia popular, já devastada pe-

Aqui O custo dos gê- Manjaram!... .

la continua e irreverente ma-

neros sobe cunstante e JOCAPI �o:a��m�'lr:u��C:��d��er��
desbragadamente, dei- --..!. municipio de Jaraguá do Sul

A apuração
da alta de

Conforme havia sido votação que foi feita, na
. amplamente divulgado verdade, pelo sistema
realizou-se domingo úl- que 08 homens de bem, . Abérta a urna, coute
timo, ás 9,30 horas, na do Pais, querem eonver- rido o número de sobre
séde do Partido, á rua ter em leí eleitoral, isto cartas com o de votan-
Mal. Deodoro da Fonse- é, tes, procedeu-se á eon-

ca, a Convenção Extra A cédula oficial tagem das cédulas qUA
urdinária da União De- déram, no final, 55 votos
mocrática N a c i o n a 1 Cada Convencional de- para o sr. Ney Franco

(UDN) de Jaraguá do Sul legado eleitor recebia sendo os restantes dados

para a escôlha do seu das mãos do Presidente a outros correligionários,
candidato á P r e f e i t o da Mêsa um envelópe e Em face do resultado
local. uma cédula contendo os apurado o sr. Presidente
Abérta a sessão pelo nomes de �Od08 os que, leva�tou-se e proclamou

Presidente, sr. Artur Mül. numa sessao preparató- candídato do Partido, á

ler, foi feita a composi- ria, haviam sido aponta-I Prefeitura de Jaraguá do

ção da Mêsa a qual pas- dos como possuidores de Sul, o sr. Ney Franco.
sou a ser integrada pe- credenciaes para exer- Nes.sa altura estourou no

los representantes' das cer o cargo de Prefeito. r�cIDto e na rua. u�a
correntes partidárias qu�De pösse de tal cédula VIbrante e entusíastíca
ali compareceram peloSj�S delegados eleitores se salva de palmas que se

Vereadores e peio De- dirigiam á sala contigua prolongou por varios
.

putado Bstadual.uo PRP, e, ali, faziam um sinal minutos.
Dr. Luiz de Souza que, n? n?me da sua prefe- Fala o Deputado
juntamente com o Ve- rencia. Pósta a cédula Luiz de Souza
reador perrepista sr. no envelópe vinham co

Francisco Modrock ali local-a na urna que se

estavam represent�ndo acha:v� sô.bre a Mêsa da
o Partido Partido de Re- Presídêncía.

'presentação Popular. Encerrada a votação o

Com a palavra o Dr. sr. Presiden�e convidou
Murilo Barreto de Aze- os srs. Sérgío Thomsen
do, Secretário do Dire- e Germano Gascho para
tório Municipal. produ- escrutinadores ten�� �i
ziu uma vibrante sauda- do, então, dado InICIO,
ção aos srs, Oonvencío
naes.

Orande expetettv«

Com a palavra o De
putado Luiz de Souza
proferiu um brilhante
discurso no qual, apre
ciando as qualidades de
moral, de capacidade
administrativa e de che
fe de familia, conclui por

Ney Franco, sim

bolo de honradez,

(Conclue na 3a. página)

Na conformidade dos
Estatutos partidários o

número dos Convencío
naes atingiu a setenta e

quatro sendo que, além
dêsses, mais um grande
número de correlígtonã
rios, lotando todo o sa

lão e consideravel tre
cho da rua, aguardavam
debaixo de enorme an

ciedade o grande mo

mento da votação para
escôlha do nome do can

didato a Prefeito.
Procedeu-se, então, á =================

capacidade e pro

gresso, será, pela
vontade soberana

do eleitorado de Ja.

raguá, o nosso fu!

turo Prefeito Muni·

cipal.

DE VIDA
preços, fraude utilidades'de I •

varrasa

Acaba de ser inaugura- nosso municipio. Instaladd
da no dia 5 do corrente, em seu magnifico prédio
em magestoso edificio- pröprio, a rua Getulio
proprio, no maiór centro .Vargas - esquina Marechal
bancário do Rio de Janeiro, Deodoro da Fonseca, vem
à rua Buenos Aires n. 15, aquele Banco merecendo
a 101d• filial do Banco a prefitrencia do povo de
Nacional do Comp.rcio. Jar�guá do Sul, para as

Considerado entre os suas transações bancárias
maióres Bancos do Brasil, e principalmente. para os

fundado em·t895, portanto depósitos, 'dada a confian
com mais de 60 ano� de ça que o meSmo inspira,
eXistencia, com iJht capital não só pela sua capaci
e reservas de Cr$. . . . . dade de trabalho, como

225.316.600,00, é hoje tambem pela su;:! invejavel
aquele conceituado esta- situação financeira.
belecimento de credito a

maiór rede bancária do Congratulamo-nos pois,
sul do país, o qual pela com a Direção Geral do
sua solidez e pujança, Banco Nacional do Co
conquistou a simpatia do mercio, por intermedio da
público em geral. administração da filial
A Filial do Bane!> Na· désta praça, pela feliz ini

cional do Comércio désla ciativa, a qual tive a �e
praça, muito tem coope-Ilhor repercussão nos cir-

____________• .
rado pelo progresso do culos economicos locais.

No dia 15 de Julho de 1955, o candi
dato do PSD" Francisco Benjamin- Gallotti,
discursando atravez a Rádio Cultura de
Blumenau (P.R.é. - 4), disse que o professo
rado de Santa. Catarina éra INEPTO, RE
LAPSO E ANALFABETO pois "muitos ,roles
sares e professoras, para receberem seus veneiment,s,
pédem ao Coletor que firme os respectivos recibos nas
folhas de pagamento, porqllanto nã, sabem assinar o

própria nome .....
Prometeu, então, si eleito, fazer um

expurgo no quadro de regentes do ensino
primário, o que vale dizer, pôr no olho da

_

rua, sumariamente, verdadeira massa de

professores não titulados, que tantos servi
ços teem prestado ao Estado de Santa Ca
tarina.

Portanto, professores, cuidado com o

Gallotti e com todo o PSD!

�les estão sedentos de vingança por
causa da derrota sofrida em t 950!

Votae nos candidatos da Frente De
mocrática: Jorge Lacerda - para Governa
dor; Heriberto Hülse para Vice-Governador
e Ney Franco para Prefeito de Jaraguá
do Sul!

Assim escapareis à vingança dos pes
sadistas!

. PROF E S SOR E'S I o Banco Nacional do Comárcio S/A.
InOUluro no Rio �e Janeiro B SUB 1010. filiol

AOS PERREPISTAS que Roland
Dornbusch q,er vender ao ·PSD

Aos perrepjstas de bôa fé, que. ainda
acreditam na convérsa fiada (ou muito bem

paga!) de Roland Dornbusch, temos o prazer
de, hoje, lhes oferecer a leitura do pensa
mento do PSD com relação I ás pessoas do
Dr. Jorge Lacerda e do Dr. Plinio Salgado.

Diz o PSD:
-

II

1.orge Laeerclll nio é elemoer.ta.
. Unh. e e.rlle com P/inio S./glle/O, é/e é, ele

IlIto, 'extremista, fueista, integr.listll.
Ambos (Jorge e Plinio) querem o teu vóto,

só parll s. elegerem, e luzi/arem, clepois,. tUII

libercla.cle, o teu particlo, os teus clireitos ele ci·
elllclio. II _

Isto está escrito no orgão oficial do
PSD, o jornal "O Estado", de Flor.anó�olis,

, de 9 �e Agosto de 1955, na última página,
na terceira coluna, ao alto.

Com que cara, em vista disso e depois
disso, perrepistas sincéros como Mariano
Wittkowsky, Oscar Nagel, Alfredo Bortolini
e outros, ainda irão trabalhar e votar no

Gallotti e no Waldemar � Grubba, ambos
pertencentes ao PSD que é o Partido que
tão pública e duramente ataca e insulta o

Dr. Lacerda e o próprio Dr. PUnio Salga
do?! ...

------------------------------------------
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Jorqe Lacerda
escolhidos pela Convenção do PSP

e Heriberlo Hülsel��f'--.-.-c"_"'--,-�para Governador e Vice-Governador 1!11ü BI!ßl!fieil!ßle
========================

DIA 4 DE SETEMBRO DE. 1955
Realizou-se em Floria- Mereoeu especial aeo-

nopolis a Convenção Re- lhida a oração do oon
gianal do Partido Sooial venoioual Alcebiades Oan
Progressista com o obie- dido Pinheiro que, não
tivo de escolher os seus obstan te haver chefiado
candidatos ao Govêrno e uma oorrente oontrária
Vice-Governador do Es- ao nome do Dep. Jorge
tado. Lacerda, declarou que
Sob a Presidencia do acatava a decisão da

Deputado Olavo Eug foi maioria dos seus compa
constituida a mêsa que nheiros, com ela se oon

passou a ser integrada formava e por ela se

dos seguintes membros: bateria, isto é, por Ade
Dr. Parigot de Souza, mar da Barros, por Jorge
Secretário da Segurança Lacerda e por Heriberto
Pública; Deputado Vólney Hülse.
Oolaço da Oliveira, Se- -x-'-

cretärio Geral; Deputada Ao eminente sr. Dr.
Rubens Nazareno Neves, Ademar de Barros foi,
representante do PDC; pelos sociais progressls
Deputado Luiz de Souza, tas, passado o seguinte
pelo PRP; Deputado telegrama:
Vargas Ferreira, pelo Doutor Aderbar de Barros
PSD; Estanislau Roma- MAFRA
norosky, pelo PTB; Ten. - Momento eminente
Fernando Veigas, pela chefe inicia vitoriosa eam

UDN; Jornalista Martinho panha terras catarlnenses
Canada, Presidente do enviamos entusiaatioas
PDC. saudações mesmo tempo
Os salões do Clube 15.1 comunicamos Convenção

achavam-se repletos de Regional nosso glorioso
partidários do sr. Ade- Partido, por 55 votos
mar - de Barros e de con- contra 15, deliberou Iran
vidados que não conti- co apoio candidatos Jorge
veram prolongados aplau- Lacerda e Heriberto Hül-
sos quando deu entrada S8 respectivamente Go- ji::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...':"/ \'....
-

no recinto o Deputada vernador e Vice-Gover- ii' '''ii
Jorge Lacerda que por nadar Estado indicados !.:.j11· Dr. Arquímedes Dantas IIcincoenta e cinco votos pela Frente Demoeratica
fôra escolhido para can- em cuja coligação estamos 11

.

A D V O GA D O
-

'

.didato do PSP ao Govêrno plenamente integrados. ii
do Estado. Heriberto Pedimos portanto ilustre 1,1. . Rua- Marechal Deodoro da Fonseca,' 437Hülse, com geral votação, chefe recomende todos jj]
tambem foi aclamado comícios referidas candi-Ill Jaragoá do Sol S t C ta I!lli an a a r na

::!:candidato do Partido de daturas bem como nome ._

Ad
-

V' G díd t PSP
- ::::..\ .-::::

emar a Ice - over- can 1 a os estão ::::::::::::::::::::::::::�..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Êi , _

nança. concorrendo prefeituras
08 discursos do lider determinadas municipios. �I:::;;:;:=;:::;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:�����::_�����������::_=-=-=-=-=-=-=-=�':.=�-:'=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=�':.=��.�trabalhista de Blumenau, Saudações Progressistas !II

Fulvio Emmendoerfer, e - Deputados Parigot de
do Deputado Volney Co- Souza e Volney Oolaço
laço de Olíveira, trouxê- Oliveira, Irajá Gomide,
ram os ouvintes em cons- Enory Teixeira Pinto,
tantes aplausos. Homero Miranda Gomes,

Abel Siqueira Furtado, Roberge, Roberto ZUDl
Delamar Vieira, Vereador blick e Jurandyr Ros
Walter Oliveira Cruz, lindo, todos membros
Manoel Menezes, Newton Diretoria Conselho Re
Borges, Antonio Manoel gionais. Tambem estão
Farias, Olímpio Olinger, acordo presente mensa
Saulo Carvalho,' .Oelso gem presidentes e co

Pessoa, Alfredo Arns, missões restruturação S9-
Salvio Oliveira, Salvio guintes Diretorioa Muni
Athanazio Gonzaga, Cid eipaís : Dionizio Cer
Rocha Amaral, Boaven- queira, São Miguel Oeste,
tura Barreto, Angelo Itapíranga, Mondaí, Pal
Novi, Braz Canalha, mitos, São Carlos, Xaxim,
Tamarino Silva, Abelar- Xanxere, Videira, Caça- (t}..I'""""����""�""-""""""""_"""""'''''_'''�''''_p;).;""""",,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''<!J
do Oliveira. Priamo Fer- dor, Curitibanos, Tanga-
reira Amaral, Costa Ne- rä, Porto União, Oanoí-
ves, Doralecio Soares, I nhas, Papanduva, Mafra,Nataniél Hirsch, Vergilio Itai6polis, Rio Negrinho,
Dresk, Frederico Einloft, São Bento do Sul, Oam-
Emilio Cubas, Nelson po Alegre, Jaraguá do IStoeterau, João Britto, Sul, Joinvile, Guarami
Caetano Nunes, José Zoo- rim, São Francisco do,
colli, Divo Elibio, Verea- Sul, Araquarí, Lages,
dor Mauricio Costa Mou- Taió, Rio do Sul, Itupo
re, Oldemar Carvalho,

Iranga,
PresidenteGetulio,

Waldemar Freccia, Edu Ibírama, Rodeio, Timbó,
Barreiros, Waldemar Indaial, Gaspar, Blume
Eleuterio Pacheco, Wen- nau, Brusque, Nova Tren
ceslau Borini, Aldir Sbra to, Porto Belo, Biguaçü,
vati, Arnaldo Pinto Oli- São José, Palhoça, Ima
vair'!, José Olaudiuo. No- ruí, Laguna, Tubarão,
brega, Cesar Augusto, Criciuma, Jaguaruna, Or
Djalma Santana, José leans e Urussanga.

Os Congregados Marianos e Filhas de
Maria, levarão a efeito dia 4, um grande
festival no "Salão Cristo Rei", em beneficio
da constrnção da Nova Matriz,

Auxiliem todos para a construção da
Nova Matriz.

Antecipadamente agradecem
As Diretorias

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

f�UXO-SEOATINA
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

AUYIA AS COUCAS UTfRINAS
EmDr.,a.se com .Qnta� p.�a
tomboter a. Irr.,utaridadeG das

fUfl9�.a perl6dléas de.i 88nhoras

É Calms".. O t..,ul,a4or dasaas
rUnçõ••

MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiras, Ka
klseíros, Maci
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

!>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopoldO Seidel II
coruPá�

JARAGUÁ DO SUL Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - SANTA CATARINA

___
-

-ill

FLUXO·SEDATINA �
:';.

pDla .UI1 comprovlfida eficáCia'
multo NO.ltad.. o.ve ••r Ullade

com conflSßça
-

•

"

FLUXO·SEDATINA
D'COliTíU.8lß BJI TODA PARTI

•

Camara Municipal
Ata da reunião Ordinária de 2-8-55 1
Aos dois dlas

.
do mês de Agosto, do ano de

.mll novecentos e clncoenta e cinco, pelas sete horas,
na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Munlcl
pai de Jaraguá do Sul, reunidos os enrs.: Mario
Nicolini, João José ßertolí, Fidelis Wolf, João Lucia
da Costa, Francisco Modrock e Augusto Silvio Pro
doehl. O snr, Mario Nicolini, presldente em exercicio,
ao constatar a presença de número legal, declarou
'aberta a sessão e ordenou a leitura das atas dos
dlas cinco e dezenove de Julho. Postas. em discussão
e votação, foram as mesmas aprovadas sem emenda;
pelo que passaram a ser assinadas pela Mêsa. A
seguir o er. 1. secretário leu o Expediente 'que cons
tau: Radiograma do Palacio do Govêrno de Floria
nópolis. Oficio-convite do presidente da Associação
Rural desta. cidade. Oficio n. t .007 do snr. Elias
Adaime. Oficio n. 192/ó5 do snr. Artur Müller, Pre
feito Municipal, trazendo anexo, os balancetes da
Receita Orçamentária, concernente ao mês de Junho.
Foi dada lívre a palavra, dela usou o enr, Augusro
Silvio Prodoehl, requerendo ao plenário, fosse Ins
crito em ata um voto congratulatório ao snr. Prefei
to Municipal, pelo exito alcançado nos festejos do
"Dia do Colono". Posto em votação foi o seu re

querimento aprovado unanimamente. Não houve
Ordem do Dia à ser discutida. Nada mals havendo
a tratar o snr. Presidente em exercício, convocou
nove reunião pera o dia 16 do corrente. Findo o

que foi encerrada a reunião; não compareceram à
presente os snrs. Ney Franco, José Pasqualini, Dur
val Mare'alto, Waldemar Grubba e Raimundo Bm
mendoerfer. '-<

(ass.) NEY FRANCO
JOÃO JOSÉ BERTOLI
FIDEUS WOLF

Dr. Waldemiro Mazur8c�en
Agente neste munioipio:

SERCIO THOMSEM
ea.a 8IS.'••

Rua Mal. FloriãHo n. 152 - JARAGUÃ
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças.
- Partö� ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

I - Ráios Infra-vermelhos e azuis.
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'Grandiosa ConvBoção da UON
(Continuação tia pr;me;,a pagina)

declarar que a figura de I dade na vida pública
Ney Franco já Iazíapar- desta nOS8a Comuna.
te do patrimônio de Ja- Disse o sr. Artur Mül
raguá do Sul onde já ler que Jaraguá, nestes
estava radicado ha maís últimos cinco anos de
de vínte anos, vinte anos senvolveu e cresceu tan
de trabalhos e de lutas, to que, em consequen
em pról de Jaraguá, nos ela, a direção _

da coisa
maís variadös sectores: pública não póde ser

na Indústria, no Comér- conäada a pessôas que
cio na Sociedade,. na não tenham a capacída
Oâmara Municipal por de e o senso de respon
dois períodos eonsecutl- sabílídade equivalentes
vos, na Justiça Públíea ao progresso alcançado.
da Comarca onde é in- Por isso estava satís
tegro Serventuário, nos feito com o resultado da
Esportes e na Aastetên- Convenção fi) concitava
cia Técnica a inúmeras a todos os amigos e C01'

firmas comercíaes, com- relionários a lutar sem

petentissimo contabilista descanço pela vitória de
que o é. Ney Franco no pleito de

3 de outubro quando, en-
Por todos êsses títulos tão, o atual candidato

era, pois, o sr. Ney Fran- passaria a ser o Prefei
co o candidato que mais to eleito do povo de Ja
bagagem, possuia, no t�r- raguá.
reno da J competencía, O entusiasmo e os a

para ser o futuro Pre- plausos que manifesta
feito de Jaraguá do Sul. ram os Convencionaes e
As últimas palavras do os demals presentes deí

Dep. Luiz de Souza ar- xaram nos espíritos a
rancaram estrondo�as certeza de que a vitória
palmas dos oonvencio- .de Ney Eranco será cêr
naes e de toda a massa ta e segura.
que -alí estava. Assim foi encerrada

mais uma memoravel eFala o Pr,:feito altamente democráticaArtur Muller
Convenção Extraordiná-

Em seguida fez uso da ria da União Democráti
palavra o Prefeito Muni- ca Nacional (UDN) que
cipal sr. Artur Müller levará a uma vitória in
que teceu um verdadeí- contestavel o nome im
ro hino deIouvor á ter- poluto de Ney Franco,
ra Jaraguaense e aos pelo bem de Jaraguá do
homens de responsabili- Sul!

Ministério da Gu.erra
5a. Região Militar

Cidadãos da Classe
de 1937

ÉPOCA' GERAL DE SELEQÃO
PARA INCORPORAQÃO EM 1956

Todo o brasileiro residente no Municipio de
JARAGUÁ DO SUL. pertencente à classe de 1937,
ou anteriores, ainda am falta com o SERVIQO
MILITAR, deverá apresentar·se .de «21 a 25 DE
SETEMBRO DE 1955», a Comissão Militar de Se
leção na cidade de JARAGUÁ DO SUL, para ser

INSPECIONADO E SELECIONADO.
Quartel General em Curitiba, Agosto de 1955.

(as.) tI,osé Domingues dos Santos
Cei. Chefe do S.M.R./5

LOCAIS PERREPISTAS I
Um Acontecimento Fesla .e Sã, Eslevão. Rea
Social de Relevo lizar-ee-á em Garibaldi,
na vida municipal no dia 11 de Setembro

As Bôdas de Praia do próximo, a
_ tradicio�al---

estimado casal Dona festa �e Sao Estevao,
Adélia • Sr. francisci f. fischer r:,droelro daquela cape-

Nesta cidade, onde re- Haverá como de C08·
side ha muitos anos cer- turne, leilão de prendas
cado de admíração.e ge- e diversos festejos po
ral simpatia pelos seus pulares.
altos predicados de bon- ,

dade e distinção, viu [u- Fesla beneficiente. Os Con-
bilosamente transcorrer gregados Meríanos e Fl
dia 23 de agosto o ví- lhas de Maria, levarão a

gessimo quinto aniversá- efeito dla 4 de Setembro
río de seu enlace matri- próximo, um grande Ies

monial, o estimado casal tlval no "Salão Crtsto
Dona Adélia Piazera Fis- Rei", em benefício da No
eher - Sr. Francísco F. va Matriz.
Fischer. Como de costume, he-
Dona Adélía, filha da verá leilão de prendas,

tradicional e distinta Fa- tomboles, tiro ao alvo etc.,
milia Píazera, deste eí- assim como um excelente
dade, é uma dama de ra- serviço de restauraute.

ras virtudes, afeita à prä- Aniversários. Amanhã faz. recomenda ao Povo Calarinense a
tica do bem, é sobretu- anos o menino Carlos candidatura. Jorge Lacerdado esposa amantissima e Günther, filho do sr. Oar-
mãe desvelada. los Heínsle. industrial .FLORIANOPOLIS. 23

, Seu tlSpOSO, o nosso nesta cidade. (Especial) - No comicio
grande amigo de tantos Dia 22 transcorreu a da. de ontem do Largo Fa-
anos, sr. Francisco F. ra nerelícle do sr. f'rede- gundes. Adhemar de
Fischer, é um cidadão rico Röesel, residente em Barros recomendou ao
exemplar, um verdadeí- Três Rios. povo catarínense apoioro amigo de seus amí- Dia. .30 o sr. Leopoldo a candidatura de Jorge
gos que são todos que o Reiner, sócio da Gráfí- Lacerda que o. Diretório
conhecem.. oa Avenida Ltda. Estadual já havia decí-
Festejaram o f e 1 i z Na mesma data a sra. dido e que o Diretório

evento, os filhos do ca- Maria Stein, esposa do Nacional ratificou.
sal, ofereceram nesta da-

sr. João C. Stein, comer- Adhemar de Barrosta aos amigos de seus ciante em Estrada Jara- falou tendo ao lado opais uma farta churras- guá. Deputado Jorge Lacerdacada.
.. Dia 31 o menino

Sieg., que, por' sua vez, usouReglstan�o �om· tran�- mar, filho do sr. Erich, .

também da palavra,bordant� Jubilo o fel�z Ehlert; o jovem Tarcisio lembrando que, quando oficial de gabinete do
aconteCI��nto, "�orrelO Satler, residente em Rio Ministro Adroaldo da Costa evitara a intervençãodo �ovo cumprl.menta Cêrro e ô sr. Max Hoepf- 'em São Paulo, fáto que Adhemar confirmou.efusivamente o di tos o

ner residente em Estra-
casal, augurando-lhe far- da Jar�guá �squerdo.ta messe de venturas. Dia 1°. os jovens Man-

Requequimenlo Indeferido. fredo Fuck; e o j � vem
Tendo Nilce Corrêa re- Eduardo Frank Wilhelm,
querido licença para este. filho do sr. Max Wlihelm,
belecer um bar a Rua Co- industrial nesta cidade.
ronél Procópio Gomes de Dia 2 o sr. Rudi Bruns;
Oliveira, o sr. Prefeito Laerte Stein, filho do sr.

Municipal indeferiu a pre· João C. Stein.
tenção da requerente. Dia 3 a sra. Antonine
Fundamentou o sr. Pre. JanBsen, esposa do sr.

feito o seu despi:lcho nas Alfredo D. Janssen, in
informações do peparta- dustrial nesta ?idad�; a
menlo de Serviços Gerais srta. Irene Hemschmg,
que alegou a

improprieda-I fi�ha �o sr. Theo.doro
de do prédio e do sr. De· Hmschmg, comerCIante
legado Coppi, que decla- nesta ciqade e o menino
rou inconvenienle a ordem Noeciso, filho do sr. Fran.
pública a venda de bébi· cisco Morbis, residente
das em casas de tolerân� em Rio Molha.

PLINIO SALGADO, na' cidade de Tu
barão, aos 31 -de Julho p. passado, quando

. discursava ao põvo, tendo ao seu lado o

candidato Jorge Lacerda e o Deputado Luiz
de Souza, disse:

- «Quéro apelar e recomendar a to-

dos os meus amigos e correligionários do

PRP que deem o seu apôio e a sua solida

riedade aos candidatos da Frente Democr4-
tica trabalhando e votando com entusiasmo

nos nomes de Jorge Lacerda para Gover

nador e de Heriberto Hülse para Vice-Go-

3�----------------------

BilrrOl

vernador.» -

ftdh!mör

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Exp. Cabo Harry Ha
dlich, filha de Juvenal Nei
zer e de Clara Binder
Neizer.

Edital N. 3.837, de 23-8-55.
Arnoldo Antonio Felde-

mann e

Clemenrlne Lop.<'s Maga
lhães

Ele, brasileiro, solteiro,
operáriO, natural de Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente nes

te distrifô, á Estrada Vila
Nova, filho de Maria Mil·
da Feldemann.
Bla, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada Vila Nova, 'filha
de André Lopes Maga
lhães e de Joaquina Dulta.

Edital N. 3.834, de 17-8-55.
Dietrich Hermann Wolfram

Hufenüssler e

Renata Burow
Ele, brasileiro, solteiro,

quimico-industrial, domi
ciliado e residente nesta
cidade, á rua Quintino
Bocaiúva, filho de Rudol
pho Hufenüssler e de Hil
da Keilbach Hufenüssler.
Ela, brasileira, solteira, E para que chegúe ao co-

I doméstica, domiciliada e nhecimento de todos, mandeiRegistro· Civi residente nesta cidade, á passar o presente edital que
.. ,

.. rua CeI. Procópio Gomes será publicado pela impren-Iren� P. qu.nther <;?hc�al .do de Oliveira, filha de Emi- sa e em cartório onde será
Registro CIVil do I

:
Dlstrtto lio Burow e de E I I a afixado dUIante I) dias. Sida Comarca Jaragua do �ul,

I
SChWllb BuÍ'ow. . alguem soub�r de algum im·Estado de Santa Catanna, pedimento acuse-o para osBrasil. Edital N. 3,835, de 20·8-55. tins legaisfaz saber, que c��parece. Egon Stein e IRENE PEDRI GÜNTHER

ram no cartono eXlbmdo os Lidi Wenndorf I Oticialdocumentos exigidos pela lei Ele brasileiro solteiro,
afim de se habilitarem para lavrador, domi'ciliado e

casar-se: residente neste distrito, á.
_

Edital N & 832 eile t 7-8.55 Estrada Itapocú, filho de I
'

Ger�in� Fraga e

.

Ru�olfo Stein e de Hilda, Q A II n U [ II n LIsabel Lorentino da Silva Stem.
;. . l) 1\ II 11 [I' UEle, brasileiro, solteiro, El�, �rasllelra� - .s.oltelra,

lavrador, domiciliado e d()�estlca, doml�lh�da � ,

residente neste distrito, em reslden.'e, ne�te dIstrito, (a CO fiTEM
Grota Funda, filho de João rua,. d!go) a Es!rada Ita-.

José Fraga e de Rosa Fe pocu, f,lha de Er�ch Wenn
licia Fraga·. dorf e de Albertma Wenn-

Ela, brasileira, solteira,' dorf.
doméstica, domiciliada e, Edital N. 3.836 de 22�8·55. Fósforo, Cálcio, Arseniatoresidente Deste distrito, em Renato Hoft e" e Vaudato de sild i oGrota Funda, filha de Jo- Raulina Sidert
sé Lorenfino da 5ilva e .

Ele brasileiro, solteiro, Tonlco dos convalesuntes
de Paulina Lorenfino da come;Ciário, domiciliado e I Tonico dos desnutridos ".:silva. residente neste distrito, á
Edital N. 3833, de 17-8-55. Estrada Jdraguá Esquerdo, Os Pálidos, Depauperados,Adalberto Watzko e filho de Alberto Hoft e de Esgotados, Magros, Mães

Lidia Neizer Maria Helene Anni Kop· que Criam, Crianças, ra-
Ele, brasileiro, solteiro, mann. quiticas, receberão a to-

pintor, domidliado e resi- Ela, bra'sileira, solteira, nificação geral do orga-_dente nesta cidade, á rua doméstica, domiciliada e nismo com o
Marechal Deodoro da Fon. residente neste distrito, em
seca, filho de Mathias Rio da Luz, filha de'Ger
Watzko e de Elisabetha mano Siefert e de Frieda
Watzko. RIix Siefert.

em ação

cia.

Entre os pessedistas I de Arnoldo Sohmidt co-I Para prevenir o eJei.t?
locais existem, elementos mo franciscano e outros rado contra essa mistifI
que não tem a minima correligionários tiveram cação, que querem espa
'noção de responsabilida- também seus ret�a�os lha.r _ nas, vesperas da
de e de honra. adulterados, deprImm- elelçao, e que

..

estamos
Na campanha oontra a do-os. dando esta notICia.

candidatura do sr. Artur Hoje, esses mesmos

Müller para Prefeito, individuos já foram pro·
eles foram procurar um curar um fotografo pa!a
fotografo que então �o- adulter:ar uma fotografIa,
rava aqui e que era Jll' de LUIz Carlos Prestes,
dividuo para qualquer o chefe comunista, pondo
falsificação, e organisa' a seu lado o sr. Ney
ram um quadro, falsifi- Franco, candidato. a

oando a fotografia do Prefeito em 3 de uutu·
candidato como Stalin, bro.

Os ta Is it icado res'

Para ilustra la, publi·
camos 'O olichê do foto'
grafo Ugolino Filipe que
em 1950 falsificou a

fotografia do sr. Artur
Müller e que depois foi
preso e condenado como

ladrão, pelo dr. Juiz de
Tubarão.

EICELEITES

ELEMERTOs TORICOS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Padre Afonso Lellig Clube
BOAS-VINDAS

8 d' MINISTÉRIO DA GUERRA.
aepen I ZONA MILITAR DO SUL - 5a. R. M.Atlético

No dia 30 do corrente iniciar-se á um gran
dioso torneio de bolão entre as equipes filiadas

Cabe-nos a grata eatls- O Revmo. P. Superior ao C. A. Baependi em disputa de riquissima taça
fação de comunicar a to- Geral, por meio desta vl- e diatríbuição de medalhas ao rei e cavalheiros.
dos os amigos e dlstlntos sita, vem trazer a seus O torneio culminará no dia 10 de Setembro com a

leitores deste Jornal, que filhos o estímulo da pa- disputa do rei e cavalheiros ao que se seguirá um

o Seminário de Corupá 'lavra paternal, que torta- lauto jantar que congregará todos os participantes.
tem a dlts de abrigar, por Ieee e corrobora; vem cer- A contagem compreenderá a maior média nos três 1 - Todos oe brasileiros são obrigados a

vários dlas, em seu reces- tíftcar-se de que a figura jogos, compreendendo 18 lances para cada homem, prestar, à patria o tributo do serviço militar.
so - desde ontem - o re- de nosso veneravel P. sendo 3 passagens na cancha esquerda e 3 passa- 2 - Deverão alistar-se pera êsse Serviço en

presentente máximo da Fundador revive também gens na cancha direita. A contribuição de cada tre os 16 anos e 17 anos e seis meses de idade;
Congregação dos Padres em terras brasileiras. jogador, por jogo, será de Cr$. 20,00. As despesas seriío alistados à revelia e ficarão sujeitos à multa
do Sagrado Coração de com armadores por conta do clube mandatário. de Cr$ 10,00 os que não se alistarem no referido
Jesus ne pessöe do Revmo. Nasceu o Revmo. P. perlodo.
P. Superior Geral - Afon- Afonso M. Lellig aos qua-

QUADRO DE COMPETIÇÕES 3 - Para se alistar o cidadão deverá compa-
so Maria Lellíg S. C. J. tro de Abril de 1909 em Turno recer ao Orgão Alistador do municipio de sua resl-
Com os corações a Conz na Alemanha. Curo 30-8-55 - Guacuari x Senta Púa - 3a.-feira dência, munido da certidão de nascimento; serão

rrensbordar de amor e de- sou Humanidades em SU- 31-8-55 - Az de Ouro x Guacuari - 4a.-feira também alistados os que não possuírem esses do-
votamento filiais, epresen- tard, Filosofia e Teologia 2-9-55 - Senta Púa x Az de Ouro - 6a.-feira cumentos.

famas-lhe as nossas boes- em Bendorf e Friburgo 4 - Todo cidadão, ao ser alistado, receberá
Returno'

vindas, ao mesmo tempo respectivamente. Bmitiu os lmedlata.e gretuítameme, do órg'iio allstador, o Cer-
que auguramos que a sua I sagrados votos em 1931, 6·9-55 - Guacuari x Az de Ouro - 3a.-feira tificado de Alistamento Militar. '

permanência no meio de sendo ungido sacerdote 7-9-55 - Az de Ouro x Senta Púa - 4a.-feira 5 - Todo brasileiro, alistado ou não, deverá
nós constitua um motivo do Senhor ein 1937. Lau- 9 9·55 - Senta Püa x Guacuari - 6a.-feira considerar-se convocado pare o serviço militar no

ii mals pare o afervora- reado em Teologia Sacra Encerramento ano civil em que completar dezoito anos de idade,
mento e consolidação do pela Universidade Grego- 10-9-55 _ Disputa para o rei e cavalheiros índependenremente de editais, evlsos ou notificações.
espírito de nosso venera- riana em 1941, foi chama- Jantar de confraternização.

Ó - Os cidadãos residentes nos muriíclptos
vel Fundador, cujos ideais, do no mesmo ano para Início das partidas: 20 horas, pontualmente

Trlbutarlos deverão comparecer à inspeção de saúde
aspirações, e personeltde- o cenário da última guer- _ x _

da época geral da sua classe, sob pená de ficarem
de vemos atualizadas no ra. Esteve por quatro anos Dentro em breve serão dados a conhecer os

sujeitos ao pag-amento da multa de Cr$ &0,00. Os
Revmo. P. Superior Geral. prisioneiro atrás da Cor- detalhes do campeonato de píng-pong entre os julgados incapaz "C" ne época geral, serão subme-
Oxalá sintamos bem de tina de Ferro, donde con- assocíados do C. A. Baependi. tidos à nova inspeção de saúde na época comple-

perto redivivas as palpí- seguiu regressar à Pátria mentar.

taçõ,s do coreção do por especial proteção do 7 - Todo alistado que mudar de domicilio de-
"Tres Bon Pere", que tor- Coração de Je•.�s, que ti., Prefeitura Municipal de Jaragaá do Sal verá comunicar, no prazo de 30 dies, pessoalmente
Demos a escutar aquela nha a seu respeito desfg. ou por escrito, seu novo domicilio, sob pena de Ii-
sua doce vóz a nos falar nios g�a.ndioso�... A v�n- D E C R E TON R 10 car sujeito ao pagamento da multa de e-s 20,00.
com acenro paternal do lade diVina VIla eleva-lo Ab

I.' 8 - Os residentes em muníclplos tributarias
Reino do Coração de Je- de Provincial da Alema- re erêdíto suplementar que forem designados pera incorporação, deverão
sus e que numa recíproca !lhll a Superior Geral de O snr. ARTVR MÜLLER, Prefeito Municipal apresentar-se nos pr�zos e lo.cais d�terminados" s�b
imanização de sentimentos toda a Congregação, aos de Jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições I

pena de serem constderadoe insubmissos e paseivers
possernos efetuar os de- 11 de Janeiro de 1954, por decreta:

'
das penas esrabelecldas no artigo n. 159 do Código

seloe do P. Dehon - "Ut ocasião do último Cepí- ART. 1('.) Fica aberto por conta do excesso PenaLMilitar. Cometerão, também, o crime de ínsub-
omnes unum sint!". Oxalá tulo Geral em Romll. de arrecadação do corrente exercício, o orédito missão os que, tendo faltado à inspeção de saúde da
o Revmo. P. Superior Ge- suplementar de Cr$, 335.000,00 (trezentos e trinta época geral, não se apresentarem na época comple-
ral siD�a verdsdeíremenre É o Revmo. P. Afonso e cinco mil cruzeiros), para refôrço das dotações mentar para inspeção P. incorporação.
no mela de nós aquele homem de comprovado' orçamentárias 'seguintes: -

espírito de familia tão pró- zelo apostólico, rino ad- 0·24·1 CrS. 130,000,00 iF::::::===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;,
prio à nossa vocação re- minislrativo, de larglls ho- 5·24-5 70.000,00 .I,! Fellta de Sl.o Estevão ...1.:.'plIradara,. inerente a ela t rizontes e não menor ex- 8·13-1 35.000,00
Com a visita do Revmo. periência. 8·21-1 50.000,00}� Realizar-se-á em Garibaldi, no dia 11 de U
P. Superior Geral entra- Ag-radecendo-Ihe a hon- 9,34·1 50,000,00 ii Setembro a tradicional FESTA DB SÃO ii

�os em contacto ma.is �n. ra da visita que nos pres- Cr$. 335.000,00 li BSTEVÃO. Ii
tll�O CClm o� demaiS Ir- ta, repetimos, com· toda a ART. 2°.) Revogam-se as disposições em con- H Haverá: Glllinha assada, churrasco, do- ii
maos de�o�l�t�s, por ser efusão de noss'alma: trário, entrando êste decreto em vigor na data de II ces, bebidas, café e o afamado "Strudel".

. ii
el� o deposltarJ�. dos an- "Revmo. P. Superior sua publicação. ii A festa será animada por ótima musica. II
sel�B, lutas, dificuldades Geral, seja Bem-vindo!" Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em li! Ã !i
e trIUnfos de !oda a nos- 24 de Agosto de 1955... t, A COMISS O, ii
sa Conaregaçao. É o co·

-x-
ARTUR MULLER PrefeI'to MunI'cl'p'aI ��_ _-_._ _._ _._ _-_.__ _ __ --_ _ /;

. �
- -_.-.-_ __._ _-_ __ _-_ __ __._ - __...

raçã� que dcolenta e im- O Revmo. Padre Lellig, OCTACILIO ,. RAMOS - Dir. do Depart. do Exp.
pulslona todo o cor�<? mo- em companhia do Provin- JOÃO MATHIAS VERBINENN - Escriturário cZ2:. OO��OOOO.iUi1�iUJE�OO
r.al. da grande famllra re- cial Padre Honorato Pia- ,. � CLINICA DENTÁRIA - RAIOS X �
hglosa do P. Dehon. zera e do vigario Padre I I

� O O C b' O' A
· �

.
Que se abram, pois! fes- 1 eodoro Becker, esteve O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

i
r S O'y U as qUI o o �

��::oe��m��árr:���: r�� l�tu�in�aülf��, s��n��efe!� LOMBRIGUEIRA MINANCORA .

·

I - I
'

BH

, fr��.:�n�l,roOm���e:�n�ni�� N��P��:��O�����i�e��e ��
,

�ermi�ugo suave e de pront.o, I CLiNICA .CI:I::::1: ::::��A PRÓTBSB �
caridade. reparador�, .0 Camara Municipal, visita- efeito Dispensa pur�ante e dieta. @BI 'rallmenlos de canaes sob contrOle radiográfiCO lIiiIiI

mensageiro do proprlo do a nossa cidade e 10-. SERVE PARA QUALQUER IDAPR, CONFOR- � Modernas ponles m6veis em micronium e ouro plalinado 00
Deus! calidades do interior. ' ME o n. 1, 2, 3 e 4 � H O R A I O 00

Proteja a saúde de seus tilhos e a lIua própria! � Ã"
R �

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em
z:m MANH - das 8 às 12 zm

remédios � TARDE - Atende com horas Marcadas

ICompre hoje mesmo uma �O�BRI8UEIRA 00 Residê.ncia e C�n�ultório ao lado, da
•

MIIAlCOR! para o seu hlhmho. 00 PrefeItura MUDlClpal - Fone 220
f um produto :los Laboratórios Minancora � JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA �

- J O I N V I L L E ���IOOOO�OOOO�iUiOO

Serviço de Recrutamento

Deveres dos brasileiros para
com o Serviço Militar

(Da Lei do Serviço Militar)

CUniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganla do

BIt.. ••••11. ..11
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua bdon Batista (Defronte a nA NOTICIA"
- JOINV!LE.- ßcor�eße8 "IODfSCHlnrrD:b��t�--��ii�S;�i

Os i nstru m en tos mais

I Yh
' IIIafamados do país agora' .

.

M m D I C O
....

fabrica�os .com, �ozes de I CLINICA GBRAL - CIRURGIA - DOENÇAS II
aço sueco I n o x I d a ve I,

I
OB SBNHORAS - PARlOS Ide 48, 80 e 120 Baixos.

Tem para pronta entrega ULTRA·SOM - Tratamento moderno e efi- hi
I por preços de tabela, a ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III
Casa R.eaJ nesta praça. _-._ Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- Ibagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,

III inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. I'---"--IMPU-REZAS---OO-S-A-NG-U-E--? 1111 Afecções da pele, fí!ltulas, var!,zes e úlceras re-

Ibeldes. Asma, afecçoes do estomago, etc...

ú::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:l\-:::::::::::::::::::.!::::::::::::::::� lLIXIR Df I06UfiRA

I
da�A:�r!�Ja�S c�:Ér������o -d!ra:�:ç��� Iii Empr- Sul Brasileira de Eletrecidade S�A. II AUX. TRAT. SfFILIS I

. �usculares e
I

nervosas. Atrofias, fraqu�sa funs
II lH:ArRIZ: JO][NV][LLE ii ClonaI dos musculos em geral, da bexiga, or-

ii ii gãos digestivos, etc...

I'"il'l P d II

�!
ara a nóssa istinta freguezia mantemos em estoque: 11 ONDAS CURTAS - DIATERMIA - BLETRO-

:,i Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa ii Cure se!ls �ales e poupe seu I CIRURGIA - ELBTRO-COAGULAÇAO

i:.:.!.':. ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/3�0 V. 50/60 ciclos. APARELHOS QE MIDI- .!! bom dInheiro comprando na

'I'
BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e I-ÇA0 - Bombas p�ra uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ii FARMACIA NOVÃ infra-vermelho ...

ii PARA O LAR. SortImento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· ii " CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros -

:: OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de g de ROBERTlI M. HORST (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março m
ii, luz e força de qualquer capacidade. ii a que dispõe de maior sortime�· I' das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas

IA
- d' I

' - d" ,:! to na praça e oferece seus artl· �
. .

ii. '

_

nossa seçao e Insta açoes aten era com presteza � qualquer pedido de i: gos à preços vantajosos .. RESIDENCIA - RuaMmlstro Calogeras, 350 •

�:::::::::�:::��::::�:::�. :!:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::._::::::::::::::::::::'M.:::)j :::�� La �o�e!l 30� !i

J � � NE�!!� -!-S.�. i_l:;

FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO

iII_UI_III
-- r_nl _lda_llI_ 11!!!!!1_1d1_11I_1l."""J1_ ..._IJI_,I.
Farmacia Central �

I

� DE HAJFEJR�AN� d:: ceIA.. LTDA. t
� Rua Cal. Emilio C. Jourdan, I. 62 - Jaraguá do Sul - S. C. �

I Drogas D,cion.is e estr.ngeir.s, encontr•.se.,.�..:���: .���:�::.���;:����:.:::n.:: ..

"SILVEIRA"

1IIprtp"_ Irü ao:
To....
R••frildot
Bronquitn
Etcrofulo••
Convll.scençls

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SÄÚDE,
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Finalmente o mundo "descobrirá" a

beleza de Florianópolisl
A beleza natural dê bem informar o nosso facilidade em vários mu- então a parte mais im

Florianöpolis, com suas público leitor, tão logo nteípíos. E como a neve portante do plano. Que
exuberantes e, magnifi- tomou conhecimento des- é um fenômeno desce- é justamente a de lhes
centes praias, tem sido sa grata notícia, proeu- nhecído pela maioria dos oferecer condições ideais
um ponto pacífico, aoa- rou entrar em contacto brasileiros, poderá atrair para que' se locomovam
tado por todos os que com o Sr; Luiz Fiuza a curiosidade, natural- confortavelmente ao nos

tomam contacto com a Lima, a quem está en- mente. Aliãs, já estamos so E�tado, para admira
nossa ilha dos "ocasos tregue ia tarefa de "des- nos dirigindO aos senho- rem pessoalmente os pa-
raros". cobrir" para o Brasil e res prefeitos dos diversos noramas fotografados".
Realmente os mais sig- para o mundo, a beleza municípios do interior, no Tam mais alguma coisa

nificativos elogios e as estupenda de Florianõ- sentido de qua se inte- a nos dizer � Voltamos a

mais desprendidas refe- polis. ressem por êsse plano interromper o intrevísta-
rênoias, numa demonstra- Sempre com aquele ar que estamos elaborando. do.
ção eloquente de que a jovial e sonhador, o oo- Espero contar com ó "Dentro de poucos días,
nossa ilha é das mais nhecido lider do progras- apôio, pois só assim te- realizaremos nesta Oapi
belas e atraentes de so ds nossa cidade, reoe- remos sucesso completo tal uma reunião com to
quantas possam existir beu-nos com cavalheíris- na empreitada", tos os gerentes, agentes
no globo. terrestre, têm mo característico de sua O que tem feito de e representantes=-- tanto
sido' feitos por aqueles personalidade. E logo nos objetivo, até o momento, do Estado como de Säo
que usufruem da satisfá- colocou a vontade, quan- nêsse sentido � Pergun- Paulo, Paraná e Rio
ção de aportar a este do inteirou-se das rasões tamos. . Grande do Sul -, ne

magnífico paraiso ... de nossa visita. "Além desse apêlo de

I
sentido de se estudar

Infelizmente, p o r é m, Recordamos, então, as colaboração das preíeí- .detalhadamente a fórma
ainda não se tomara uma

fazes dos empreendimen- turas, organízamos uma de se lançar com segu

medida concreta que vi- tos anteriores que' Fiuza rêde de fotógrafos que'l rança de êxito, êsse pro
sasse explorar comercial- Lima tinha oferecido a in loco, está Iotografan- missor plano de turismo.

mente essa qualidade nossa gente: "O CLUBE do os pontos pitorescos Nessa ocasíãó será feita

esplendorosa com que a
DO PENHASCO", agora do Estado.; Dessa fór- a apresentação dos di

natureza, gratuitamente, em fase final de eonstru- ma, poderemos, desde já versos projetos que es

brindou a capital do Es- ção e o magnífico con- espalhar pelas Agências tamos elaborando. Por
curso "miss Santa Cata- da TAC e da CRUZEIRO óra é s6 o que temos a

ta���pre se afirmou _ rina", cujo êxito 'inegável DO SUL, em todo o Bra- informar".
-

inclusive, pessoas de su- transpôs � as fronteiras sil e nos países visinhos, Estávamos satisfeitos

ficiente conhecimento do dos Estados, pela forma essas totogratías, em ta- com as explicações 40
assunto _, que Floria- brilhante com 'que foi manho gigante, o que fa- Sr. Luiz Fiuza Lima e re

nó olis bem oderia se
idealizado e co_ncluido, râ co� que a .a�enção tiramo nQ� agradaveltoinar a "capifal do tu- .merecendo os mais fartos dos turístas se díríga pa- m etn t-e Impressionados

rismo" do Brasil. Isto e elogiosos aplausos, não ra o nosso Estado. É, com tudo que foi dado

porque a exuberância de só do Estado, como tam-I própriamente, o primei' observar e com a certeza

suas paisagens, o recorte bém dos demais Estados ro passo concreto que de que agora finalmente
vizinhos. . . vamos dar no setor "tu- o mundo "descobrirá"fabuloso de suas praias

e os panoramas pitares- Mas, deixemos o sr. Luiz riamo". Florianopolis, pois a TAC
Fiuza Lima contar as "Mostrando com as to- assumiu o comando daeos que oferece à vista,

permitem tal afirmação, novidades: tografias artísticas, con- batalha do turismo. E

sem a ossibilidade de :"Dentro dos próxim�s tinuou o sr. Fiu�a Lima, isso já é meio caminho

uma confestação dias, a Transportes Ae- 8 beleza da capital e do andado, porque bem 'co-

E porque n�moa se
reos 9atarinense 8_/A., "hinterland",_ chamar,e- nhece!TI0B o valor . e ,a

providenciou a efetivação lançara uIl!. grandIOS,? mos a aten�ao dos turís- c�paClda,de do Srs. LUIZ

de um planejamento I plano ds ,!,URISM9, tas: E!, depoís d� conse- �Iuza LI�a e pr. J. Da
orientado no sentido -de que, abrangera na� 80 a gurr esse objetivo, vem víd Ferreira LIma.

captar- as atenções dos capital, mas ,t��bem os

turistas de nosso e dos demals �UßlClpIOS do

demais países visínhos, a Estado. SIm, porque é,
nossa ilha continúa des' .fReu. pensamento que o

conhecida, ssm a posai- mter!o! também. ofereça
bilidade de ser explora- condições favora,vels ao

da turisticamente, para a tUrIsll!0' espem,almente
obtenção de rendas oo-

na época do m,vemo,
merciais, cuja efetivação quando a neve cäi com

muito viria contribuir -:.0 _

para o progresso de nos

sa capital.
O assunto tem sido

ventilado, sem dúvida.
Porém, mais com o sen

tido do diletantismo, sem
a preooupação de equa
cionar devidamente o

problema, sugerindo pro
vidências, insinuando me

didas, estimulando medi
das objetivamente ao

incremento de tal ativi
dade - hoje em dia con

siderada como verdadeira
indústria. -

-----------

Santa Catarina

r"""=*c::::;::.r:c>c::::::;::.c::::><::>c::>c:::::::.o::::::::=c::::::::::oc::>c:::::::o��@)Celso Branco O
Despachante Aduaneiro

I �
Matriz: Rua Babit'lnga, 23 Filial: Praça General Os6-
- Edif. próprio - Telefene, rio, 115 - Edificio .Santa
213 • Cx. P., 35 - End. Julia" - Apart. próprio, 32

•
Tel. cBrancõ> Telefone, 4773

O S. Francisco do Sul - S.C. Curitiba Paraná

Importação - Exportação e Cabotagem - Ques-
- Iões administrativas

bem como todos os serviços junto à Alfandega
de Säo Francisco do Sul, são executados com pon
tualidade e presteza, dispondo para êste fim
de umd organização perfeita com escritórios

c (]):a. U JE'"A - 8AN�A ClCA3lrAH..][NA e técnicos.'
'

----

Di8põe de páteos para depósno de madeira

«:::;:;;:::::::::.:::::::::::�:::::.::::::=:==:::::.
..;:::::;:::::::::::::::::::::õ;;:::::::::::::::::::::::';:� junto ao quadro da estação e nos trapiches

ii la II••e.. eel e RUII·· ��m::����� ::pó���t�ed�:;;���r�e�e�o��
_ JARAGUÁ DO SUL _ O ral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

O· Encarrega-se de Embarques de Madei!'as e de outras,
Medicamentos e Perfumarias

O
Mercadorias para o exterior do Brasil e

Símbolo d e Honestidade Localidalles Brasileiras
Confiança e Presteza O!! '

A que melhor lhe atende Tradição áe mais de 20 anos, de serviços constantes

OIt e pelos menores preços JI O�� maiores firmas do Estado.8 dos estados Visinh�e'-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::9 QDc:::::::ar::::::;::.�c:::=oc:::::::::ac:::::::::ac:::::::::ac::::=-c:::=cOIc::::::::a�

Càlçados

Negócio
ocasião

de são os melhores e
- mais baratos -

Vende.se no centro de
jaraguá do Sul um EN
GENHO DE SERRA,
completllmente bem apa
relhado, com casa de
moradia de material e

aproximadamente 2. O O O
metros quadrados de terra.
Mais informações na

gerência desle jornal.

Produtos da:

Indústria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

A TAC ASSUME O
COMANDO DA BATA
LHA DO TURISMO

Gra ta, sem' dúvida, sob
todos os ponto.s de vista,
a notícia de qua agora,
finalmente, a nossa ca

pital cumprirá o destino
a que estava determina
da, com a exploração
comercial de sua invejá
\'Tel beleza natural.
E essa orientação é

liderada péla Transportes
Aéreos Catarínense S/A.,
a nossa TAC, num mo

mento de grande inspi
ração de seus dirigentes,
os Srs. Luiz Fiuza Lima
e Dr. J. David Ferreira
Lima.'
Aliás, diga-se de pas'

sagem, grandes empreen
dimentos em nossa cida
de, devemos aos espíritos
progressistas e dinâmicos
desses jovens "business
men".
A nossa reportagem,

sempre preocupada em

- Jaraguá do Sul -

Illi. Francisco Antonio· Piccione
I .",

- - -

Jn�D][CC[J)

I Cirurgia Geral de adultos e criança" Clí
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e ",Homens.

Especialistá em doenças de crianças
Atende no HospiTAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

IA a/lI'1\.Ai n ..Pft�8EMTA sos

l....w- I'OI'IM.44\, TA'S 00_:
,

Rfi.UM"TtSIliiO
it.eOAÓFULAli
2i.Sl",HHAIi

I"tITULAS
Ú-i.OII'lAC
f.OZGt,MA8 I
FlftlVA8 I,
C"RTftOa IMANOM'"

I..

�� ��U!!� "IYGiIJII.. UI Wlot. !>Mn'8-
_'

Hormonios "IOOfSCHlnl"
- Acabamento perfeito -
- Sonoridade agradavel -

(5 Modelos)
Catálogo e lista de preços
a disposição dos Snrs.
interessados na CaslI Relll
em JARAGUÁ DO SUL

R!!!I!I!I!I!'e �""-='-�!�!'-!!!'�!I!!(-"-"-II--19

,,_
••_....._n;_=;;._••_ltii._._._._.._

-Hj r-. Foto Piazepa:::=J Itil Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

liilU Defronte ao Ginásio São Luiz Iß I:I Fotograflas em geral - Filmes de varias
marcas e tamanhos

__

I Tem á dtspostçêo apa�elhos fotográfjcos ele- m
I mães «VOIGTLANDER» e outros de ótima I.., qualidade - com lentes azuladas. I
I Veja a exposição sem compromisso.

I'�Iii! Dispondo do �llior equipamento,

J"
'

pode atender á todo e qualquer
chamado tora do gabinete.

.===t_il!!!El: !i1l!!i:=!!!!!!!!::!E!!!iE!!-::!!!\i!!i-.
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II Jl}lo !EIlle! IAlUfMrANN "i!
ii
::

fi-
H Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer
ii
I' sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre

MÉDIUO �IBURQIÃO

CIRURGIA. - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E

CLINICA GERAL .�
Ei

Longa pratica em Hospitais Europeus ii
Consultório e residência: ii

.. iiii Rua Preso Epitácio Pessôa,"139 iiii iiii CONSULTAS: II

li ii

li Pela manhã: das 10 ás 12 horas II
ii Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
II Atende chamados durante a Noite n
::�- - �
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii

Fernando A. SpringmannDr.

Formado pela Faculdade de Oieneies Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

Clinica Médica - ,Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: Rua, Preso Epi
täcío Pessõa n. 206 (ex-resideneía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18. hs, '

.1 _n.Sii5 UI ilSilna_UI_nl_tull&lll1l_1 ._IU_IU _UI_I'

- Atende chamados de dia e a noite - I
i!::=:�:=:LI_1 __ In._ 111_n._I.I_nl_UIIIiiIIIU_UI .. IDI_I.iã

, C!J���@B�(�j@l!!illll!iIli!�'1@ii!888_'8iB�

I ß COMfftCIßl lIOH. - ADV�C:D�A_ -sE�:io�BILI-
I Rua Marecbal Deodoro, 122/130 - Caixa rostal 19 -

UlJ Telefone 234 - Jaraguá do Sul

I� Contratos, distrátos, AtClS, Balanços e com-

,'piela
assistência técnica contábil, jurídica ,e

fiscal. Escrituração fiscal e comercial. Servi
ços comerciais em geral.

� Corretores da ç. Nac. eguros «Ipirangb operan-

I
do em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden�
tes Pessoais, Transportes, Automóveis, Res
ponsabilidade, Civil e Fidelidade.

I
Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas.

- A COMERCIAL LTOA. -

uma organização as suas ord�ns!

'!�===�=:=:::::�
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Grossartige Versammlung

Hervorragender sieg des Herrn Ney Franco
Wie ausführlich bekannt Worten die Herren Ver- Kandidaten, standen: Im

gegeben, fand am letzten sammelten. Besitze eines solchen
Sonntag um 9,30 Uhr am Wdhlzelfels begaben sich
Sitz der Partei die Aus- Grasse' Erwarlung die Waehler in das an-

serordentltche Versamm- In Uebereinstimmung schliessende Zimmer, um

lung der National Derno-: mir den Parteistatuten er- dort ein Zeichen hinter
ktatischen Union (UDN) reichte die Anzahl der dem Namen ihres Bevor
von Jar.llguá do Sul statt, Versammelten 74,d.h. aus. zugten zu machen (diese
um den Kandidaten zum ser diesen füllten noch einfache Art existierte
lokalen Praefekten zu eine grosse Zahl von schon lange in anderen
waehlen. Parteimitgliedern den Saal Laendern, wahrscheinlich
Nachdem die Sit�ung und einen beträchtlichen schon, bevor diese Ehren

durch den Praesidenten, Teil vor dem Hause auf männer des Landes gebo·
Herrn Artur Müller, eröff- der Strasse, wo sie mit ren waren. D. Lleb.) Nach
net war, wurde die Zu- grosser ôpannung den �em man den Wahlzelle I

semmenstellung des Wahl- Augenblick der Wahl des 10 den Umschlag schob,
nsches vorgenommen, der Namens als Kandidat zum steckte man diesen in die

sich auch aus den Repre. Praefekten erwarteten. Urne, die sich auf dem
senreuten der verschíade- Die Abstimmung vollzog Tisch des Praesidiums

nen Parteiangehörigen, die sich erstmalig nach dem befand.

dort zusammen trafen, den neuen System, welches die N a c h Abschluss der

Kammerteeren und dem Ehrenmänner des Landes Abstimmung forderte der

Slaatsdepufierten des PRP, zum Gesetz erheben wol- Herr Praesident die Herren
Dr. Luiz de Souza, der len, dem Sergio Thomsen und Ger-
zusammen mit dem perre- Dflizlellen Wa)lzellel ��no Gascho. zur Aus-

pístíschen Kam m e r r a r, zahlung der StImmen auf,
Herrn Francisco Modrock, Jeder der. zur Versamm- die sofort begannen.

lung delegierten Waehler
.den Partido de Represen- empfing aus den Händen Die Feslslellung

tação Popular vertrat, zu- des Praesldente des Wahl
sernmeneetzte. tisches einen Wahlzettel,
Herr Dr. Mutilo Barreto auf dem alle Namen, der

de Azevedo, Sekretär des in einer vorherigen Sito
munizipalen Direktoriums, zung fuer das' Amt eines
begruesste in lebhaften I Praefekten vorgesehenen

IST RHEUMA
ERBLICH�

.

BLEICHSUCHT,
BLUTARMUT

Haemorrhoíden
Juckreiz Ekzp-me, FissIlren.

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen. 6 H 48

Apotheke "Sebulz"
JABAGlJA. DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Verjrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
arn besten zu den geringsten Preisen bedient.

�=:=====------_._--_ __ _-_ __ �

ir
---------.---.----.-
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iii' Dr. Erich Kaufmann II
i Arzt Uld Chirurg !iii promoviert an der medizinischen Fakultät der !l
II Universitäten von Köln (Deutschland) und li
ii IIii· Porto Alegre li
ii '1
II CHIRURO - PRAUENARZT - OEBURTSHELPBR - li
'11,1 KINDER - UND ALLOEMEINE PRAXIS !!

11.;;;0 ... ...... ......11

II
LANOE PRAXIS IN BUROPAEISCHEN KRANKENHAllU- I! , _

ii SERN ii·
ii Konsultoriun und Wohnung: H
ii Rua Preso Epltécto Pessôa, 139 ii
II Sprechstunden: ii
ii

. Morgens von 10 bis 12 Uhr II
ii Nachmittags von 14,õO bis 17,30 Uhr 'Uii
ii Man steht auch lachts zur Verftlgung ii
\i ii
�..�:::::-.:::::=:::::::::=::::::::::::===:::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::==.::==::::'l

bei zahlreichen Handels
firmen a I s kompetenter
Buchhalter, der er ist.
Durch alle diese Fähig

keiten ist darum Herr Ney
Franco derjenige, der die
meisten Eigenschaften auf
dem Gebiebt der Kompe
tenz besitzt, um der zu

künftige Praefekt von Ja
raguá do Sul zu sein.
Die letzten Worte des

Deputierten Luiz de Souza
riefen stürmisches Hände
klatschen der Versammel
ten und aller dort Anwe·
senden hervor.

Es sprach der Prmlekl
Arlul Müller

Anschllessend sprach
der Illustre Präfekt, Herr
Artur Müller, der eine
wahre Lobeshymne auf das
jaraguaenser Land und die
verantwortlichen Maenner
im oeffentlichen Leben
unserer Gemeinde sang.

Nachdem die Urne ge- Herr Artur Müller führte :--------------------__
öffnet und die Umschläge aus, dass Ieragué in die
mit den Abstimmenden sen letzten fuenf Jahren
verglichen waren, begann sich so entwickelte und
man mit der Zählung der wuchs, dass man demzu'lWahlzellei, die zum ôch- folge die Leitung' der ceí
luss 55 Stimmen für Herrn fentlíchen Angelegenheilen
Ney Franco ergaben, der nicht Personen anvertrauen
Rest wurde anderen Par- kann, die nicht die Fähig
teimtgliedern gegeben. kelr und das Verantwort-
Angesichts des festge- 'ungsbewusetseln gegenü

stellten Resultates erhob ber des erreichten Fort
sieh' der Preesldent und schrlttes haben.
proklamierte als Kandida
ten der Partei zum Prae
fekten von jaraguá do Sul,
Herrn Ney Franco. Bei
der Verkündlgung erfolgte
im Umkreis und auf der
Strasse' lebhaftes und in
tuslestlsches Händeklat
schen, welches einige Mi
nuten andauerte.

Somit wurde wieder eine -

--,-------=
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entliehe Versammlung de; Ir Sankt Stephans:fest nUnião Democratica Nacio ii :i

nal (UDN) abgeschlossen, :; Am 1 t. Septamber findet in Garibaldi das ii

die dem Na m e n Ney!j traditionelle Sankt Stephansfest statt. I!Francos zweifellos zum il Es wird geben: Gebratenes Hühn, Spíess- liSieg, zum Besten von Ja- i! braten, Kuchen, Getränke, Kaffee und den be- :i
raguá do Sul, verhelfen ii rühmten "Strudel". Das Fest wird durch beste IIwird! ii Musik belebt werden. -

II
II I"
ii DIE KOMMISSION li
:::::\ �:::

11====:::::==::::::;=::::::::::::::::::==:====::::::::::::::::::::::==:=:::=€{

der UDN

Es spraclt der Depullerle
Luiz de Souza

Darum wäre er mit dem
Resultat der Versammlung.
zufrieden und ermahnte

I

alle Freunde und Partei
genossen, fuer den Sieg
Ney Francos ohne Erlah
men bei der Wahl am õ
Oktober zu kämpfen, wo
der aktuelle Kandidat der
vom V61ke gewählte Prä
fekt von Iaragué sein wird
Die Begeisterung und

der Applaus, den die Ver
sammelten und die meisten
der Anwesenden eeusser

ren, hlnterlless in den
Gemütern die Gewissheit,
dass der .5ieg Ney Fran
cos bestimmt und gesi
chert sei.

An die Perrepisten, die
Roland Dornbusch an

den PSD verkaufen will.
Den gutglaeubillen Perrepísren, die noch

an (vielleicht gut bezahlten) Quatsch von Ro
land Dornbusch glauben, heben wir heute die
Ehre, die Gedankenlesung des PSD bezüglich
der Personen des Dr. Jorge Lacerda und des
Dr. Plinio Salgado darzustellen.

Der PSD sagt:
"Jorge Lacerda ist kein Demokrat.
Nagel und Fleisch mit Plinio Salgado,

. ist er tatseechltch extrem, Faschist, Integral ist.
Beide (Jorge und Plinio) wollen deine

Stimme nur, um sie zu wählen, hinterher rich
ten sie deine Freiheit, deine Partei und deine
Bürgerrechte zu Grunde.

So steht es geschrieben Im offiziellen
Organ des PSD, der Zeitung "O Estado" in
f'lorianopolis vom 9. Áugust t 955, auf der
letzten Seite, in der drillen Kolonne oben.

Mit was fuer einem Gesicht, engesíchrs
dieses und nach diesem, wollt ihr, aufrichtige
Perrepisten, "wle Mariano Wittkowsky, Oscar
Nagel, Alfredo Bortolini und andere noch weiter
arbeiten und stimmen für Gallotti und Walde
mar Grubba, beide dem PSD angehörig, der
Partei, die so reffentlich und hart Dr. Lacerda
und selbst Dr. Plinio Salgado angreift und
sie beleidigt?! ..•

Warum kann man und darf man

nicht für die pessedislischen
Kandidaten stimmen?

Weil der PSD mit den Kommunisten ve

reinlgt ist, wie das "Wahlmanilesl der KommunIstI
schen ,Parlei voa Brasilien" beweist, veroefferullcht
in der offiziellen Zeitung der kommunistischen
Partei, der "IMPRENSA POPULAR", in der •

Ausgabe vom 11. August 1955, in der Luiz
Carlos Prestes woertllch folgendes sagt:

"Die Kommunistische Partei von Brasilien
UNTERSTUETZT UND WEIST die Stimm
berechtigten des Volkes für die Kandidaturen
zur Praesidentschaft und Vízepraestdentschàft
der Republik auf die Herren Juscelino Kubit
schek und João Goulart hin."

Wir haben ein Exemplar dieser Zeitung
in unserem Besliz. Wer zwetíelt.. kann in un

serer Reda,ktion erscheinen und es sehen, um

zu glauben.
Somit rechnet der PSD mit den Kommu

nisten!
Daher Vorsicht, Wähler von Iereguã do

Sul! '

Gib deine Stimme keinem Pessedisten,
denn, wenn du es tust, hilfst du mit, unser

Vaterland dem bolschewistischen Russland
auszuliefern !

Gesueht EHEPAAR
Mann fuer Aussenarbeit.

Frau fuer Aushilfe im Hause.

Eigene Wohnung mit elktr. Licht und

WasserleitunIl zur Verfügung.

Vorzustellen bei -

Indústria de Calçados GOBch Irmãos SIA.

LOKALES
S 8 n k I Siephinslesl. Am dortigen Kapelle, statt. Wie

kommenden 11. September gewöhnlich, wird es eine
findet in Garibaldl das Verlosung von Gesehen
traditionelle San k t Ste- ken und verschiedene
phansfest, dem Patron der Volksbelustigungen geben.
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Show às 20-- horas, no eine Buhr
e Baile às 22 horas, no C.A. Baependi

COM RUY REY
e sua Orquestra
Dia 16 de Setembro - 6a. feira

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

i! OPROCURA II
i.i.1 perarios I,:i.:Áuua I Renda: Cr$. 175,00.

Quadros: BAEPENDt-EXTRA: !! _••_'fE!'.& ai ii
Manfredo, Barato e Reiner; !! � e!!)!IIIi �t'IIl 9 !!
Mário, Edgar e Amadeu; Lui- 11 It IE BI., • S ii
zinho, Horst, Silveira, Zico e ii il
Cebola. ii MAX WILHELTt'1 l!
AGUA VERDE: Líte, Nivaldo ii ,lV! il

e Paiva; Schünke, Liba e i! ii
Nune; Cido, Agenor, Pereira, �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--
Grimm e Santos.

Segunda Divisão
revistaESPORTES

I
--

:POR Je ANDRADE I Baependí - Ellra 2
Verde 2

I

Local: Rua Abdon Batista
1. tempo: Empate 1 x 1
Final: Empate 2 x 2
Marcadores: Sílveísa para o

Baependí-Extra e Cido e San
tos para o Agua Verde.
Juiz: Raul Pascoal Fernandes.

CAIU O ULTIMO INVICTO
Vitória do Ferroviário sôbre o Acaraí por 5 x 1

Disputando sua quinta par- causou surpresa foi a sumula

I
Local: Corupá - 1. tempo :

tida pelo campeonato da Liga do encontro pois nela o Aca- Ferroviário 4 x 1 - Final: Fer
Jaraguaense de Desportos, a rai lavrou um protesto ao roviário 5 x I - 'Mareadores :

equipe do Acarai então lider faltarem 15 minutos para o Tião 2, Horávio 2 e Nilo para
do referido certame, foi íra- término do encontro, alegando os vencedores e Mengarda
gorosamente derrotada pela que sua equipe se retirava para os vencidos "- Renda:
representação do Ferroviário do gramado por falta de ga- CrS. 1.870,00 - Preliminar: Fer
de Corupá pela contagem de rantias, mas o fato é que o roviário 2 x 1.
fi x 1, cujo placard bem de- prélio terminou quando na

•

. F lÁ O.monstra a superioridade do verdade se esgotou o tempo Qu�dros . E�ROV_ RI .

clube corupaense. O quadro e o motivo da desistência do Ati,. Foíte I �_ FC;Hte I!, �r,!lo,
colorado desta feita não ree- Acarai em abandonar o campo

Felícío e 'I'íãozínho ; :r.l a o,

ditou suas últimas atuações, é que não está bem clara. Horávio, Pinter, Natalícío e

sendo até mesmo uma presa Dirigiu o prélio com bom Nilo.
f, •

facll para os rubro-negros trabalho o snr. Antonio Smeha AOARA!. Samír, Vergundes,
que diante da fragilidade do da Liga Jaraguáense de Des- e Levin�s, �mandus, Ali�erto
contendor nada maís fizeram portos.

e A�el , Tíão, Arthurzmho,
do que triunfar comodamente, . DETALHES

Americano, Mengarda e Ca-

quebrando assim a invencibi- OUTROS margo.
lidade acaraiana, ao mesmo

tempo que êste via-se afasta-
do da liderança .do campeo- -

�
nato da cidade. E bem ver-

"

�:��ia�u�a: pa��Og�Ó��g: Número
__s_d_O__C_3_m_"_p,eonatoda estrada, muito embora o

adversário fosse o ponteiro
da tabela, isto porque, todos ----
sabem a dificuldade que se OOLOOAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
apresenta aos clubes de Ja
raguá se exibirem naquela
localidade. Assim mesmo que
a equipe da rua Mal. Deodoro
se exibisse com acerto sua
vitoria ainda seria problemá
tica, mas como tal não acon
teceu" porque o Acarai jamais
foi adversärío a altura, o
triunfo sorriu com .facili
dade ao conjunto do Ferro
viário. Para mim não foi sur
prêsa a derrota colorada, isto
levando em conta as armas

empregadas por aquele clube
quando atua em seu gramado,
mas a contagem do prélio é
que me causou suprêsa, pois
o quadro jaraguaense afinal
de contas éra um lider do
campeonato e jamais poderia
cair com tanta facilidade.
Mas a verdade é" que o Fer
roviário desta feita se exibiu
com rara felicidade ao mesmo

tempo que o Acarai se afun
dava na mediocridade. Assim
com esse resultado a equipe
colorada perdeu sua posição
de invicto e consequentemen-
te a liderança do certame,
que agora passou a ser ocu-:

pada pelo Clube Atlético Bae
pendi. Todavia o que me

Númerls finais do clmpeonalo
1. lugar: João Pessôa (campeão)
2. lugar: Agua Verde
3. lugar: Avai
4. lugar: Baependí-Extra
5. lugar: Tamandaré

com
com
com
com
com

2 p.p.
7 p.p,
8 p.p.
9 p.p.

14 p.p.

Prlnoipais arlilheiros
1. - Aguiar (Avai) com 8 tentos; 2. - Alfredinho (João

Pessôa) com 7; 3. - Etti (João Pessôa) e Cido (Agua Verde)
com 6; 4. - Silveira (Baependí) e Nestor e Hary (João Pes
sôa) com 5; 5. - Zico (Baependí), Q1,lincas (Avai) e Solano
(João Pessôa) com 4 tentos.

Arrecadação
o campeonato da segunda divisão da Liga- Jaraguáen

se de Desportos, rendeu a importância bruta de Cr$.8.178,50.

1. lugar:
2. lugar:
3. lugar:
4. lugar:
5. lugar:

João Pessôa com 10 tentos (contra)
Agua Verde com 16 tentos «

Avai com 18 tentos «

Baependi-Extra, com 22 tentos «

Tamandaré com 28 tentos «

:,Alaques mais posílivos
1. lugar: João Pessôa
2. lugar: Agua Verde e Avai
3. lugar: Baependí-Extra
4. lugar: Tamandaré

com 30 tentos
com 18 tentos
com 17 tentos
com 11 tentos

com 2 p.p.
com 3 p.p.
com 4 p.p.
com 6 p.p.
com 10 p.p.

Clube Atlético Baependi
- Acarai e Estrela
- Ferroviário
- Seleto
-' Bota1ogo e Ipiranga

1. lugar
2. lugar
3. lugar
4. lugar
5. lugar

Delesas menos vazadas

ARREOADAÇÃO
Os vinte jogos realizados pelo certame da ia. divisão' , ---------------

da Liga Jaraguáense de Desportos, renderam a importância
de Cr$. 19.615,00.

PRINOIPAIS ARTILHEIROS
1. lugar - Jorge (Baependí) com 14 tentos; 2. - Tião

(Ferroviário) com 7; 3. - Elizardo (Baependi), Zanghelini e

Menel (Estrela) com 5; 4. - Nilo (Ferroviário), Lourival (Seleto)
com 4; 5. - Nique (Estrela) e Oswaldo (Ipiranga) com 3 tentos.

ATAQUES MAIS POSITIVOS
1. lugar: C. A. Baependí com 26 tentos
2. lugar: Ferroviário com 18 tentos
3. lugar: Estrela com 14 tentos
4. lugar: Acarai com . 9 tentos
5. lugar: Seleto com 8 tentos
6. lugar: Botafogo e Ipiranga com 6 tentos

DEFESAS MENOS VAZADAS
1. lugar:
2. lugar:
3. lugar:
4. lugar:
5. lugar:
6. lugar:

C. A. Baependi
Acarai e Seleto
Estrela
Ferroviário
Botafogo
Ipiranga

com 3 tentos (contra)
com 6 tentos «

com 9 tentos «

com 10 tentos «

com 18 tentos «

com 35 tentos «Baependt 10
X Ipíranga O S e I e to 2 X Machinas de Costura

João Pessõa 1 nacionais e estrangeiras,
manuais, de pé e eJetricas,

Por dOTA Biciclelas de diversos tipos,
pneus, c a m a r a s de ár,

Aproveitando a folga do correntes, etc. Motores pl
campeonato em jogo amistoso m a c h i nas d e costura
prellou o SELETO de Guara- d I I

.'
mirim, em seu próprio domi- a aptave. em qua quer típo
nio contra o campeão da de rnachlna, tem sempre
segundona, cujo embate (leve I em stock a Casa R.eal,
ter agradado a todos que ao lado do Banco "INCO"
compareceram ao gramado
dOS Alvi-verdes, dado o eque- ----------------
librio de força e mesmo pelo
esforço dos atlétas lutando
uns pelo empate e outros pa
ra augmentar a contagem o

que não foi possível, pois, os

rapazes de Itapocuzinho não
se deixaram dominar por um
instante siquér e só não
venceram por falta de sorte
ou de finalizadores.
Foi JillZ da partida o po

pular desportista Joinvillense,
snr. ÉDIO com atuação cem

Local: Barra do Rio Cerro - por cento, repremindo d'es-
1. tempo: Estrela :2 x O - Final: tarte o jogo violento que ini
Estrela 2 x O - Marcadores: cialmente alguns elementos
Zanghelini e Nique - Juiz: do SELETO procuraram pôr
Elpidio da Silva - Preliminar: em prática, nessa parte louvo
Aspirantes do Botafogo 3 x 1 - aqui os diretores do SELETO
Renda: Cr$. 1.300,00. Snrs. João Maluta Jnr. e Luiz
Quadros: ESTRELA: Osní, AminI por terem reprehendi

Alcides e Julio; Daniel, Valé- do esses elementos que por
rio e Renato; Nique, Getulio, sinal são quasi sempre os

Zanghelini, Menel e Caetano. mesmos que procuram assim
BOTAFOGO: Antoninho, desprestigiar o esporte Gua-

Tarcisio e Walter; Renato, ramirense, devem 08 mesmos

Olíndo e Vino; Olivio, Adolfo, serem reprehendidos até que
Girola, .Keíaer e Zico. se regenerem.

Local: Rua Abdon Batista -

1. tempo: Baependi 6 x O -

Final: Baependi 10 x O - Mar
cadores: Jorge 7, Chadéco 2
e Balloquinho - Renda: Cr$.
375,00 - Juiz: Hary Lütz (co
mum acôrdo) Preliminar: As
pirantes do Baependí. 7 x 1,
Quadros: C. A. BAEPENDI:

J Gaulke, Eduardo e Octacilio;
Taranto, Balloquinho e Sch
werdtner; Jorge, Nutzi, Cha
déco, Turibio e Oswaldinho.
S. E. �PIRANGA:

'

Oswaldo,
Olimpio e Faustíno ; Nunes,
Bauer e Thomsem; João Mar
tins, Lourenço, Mohr e Gar
rincha.

IUlSO I IROitQUIm I
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,IllVII ••)
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da mals afamada marca
"HERCULES" em estojos
de 48, 104 e 130 peças,
bem como todas as peças
avulsas, o f e r e c e pelos
menores preços a Casa Real
defronte ao C i n e B u hr

Dr. Murillo
�

Barr8to, da Azevado"
I ADVOQADO I

Escritório no prédio (Á Comercial LIda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns. 122

laraguá do Sul

&OSOVOSo
� � e n

Assembleia .Gsral Extraordinária
Pelo Presente ficam convidados os senhores

sócios désta Sociedade, para a assembleia Geral
Extraordinaria a realizar-se no día 31 de Agosto,
as 20 horas, em sua sede social, Salão Boa Espe ...
rança, afim de deliberarem sobre a seguinte oro

dem do Dia.
1o, - Prestação de Contas
2°. - Eleição da nova Diretoria
30. - Assuntos de interece social

Jaraguâ do Sul, 11 de Agosto dé 1956
ALBRECHT BEHLING - Presidente
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c o R R E ,10 João (COHIDl .nnne ao Iaãe II
dê Jorge Lacerda
o grande lider da U D N em Ioínvílle,

Dr. João Colin, dirigiu ao Deputado Jerge La
cerde, candidato ao Govêrno do Estado, a

seguinte certa hlpotecando-lhe solidariedade:
- «lolnvllle, 20 de agosto de 1966.

Meu caro Jorge Lacerda.
Estou plenamente de acôrdo com a decl- .

são do Diretório local da UD N. apoiando o

seu nome e o de Heriberto Hülse, pera os

cargos de Governador e Vice-Governador do
Estado.

Póde o prezado amigo ler a certeza de
que' empregarei todos os meus esforços na

consecução de uma brilhante vitória.
Aceite meu cordtel abraço. - (a) João Colin».
Em vlsta dêsse apoio não résra mais Idúvida de que acaba de ser selada a vitória II

da Frente Democrática não só em

JOinvile:_j0'mo em toda a zona norte do Estado de Santa
Catarina.

-

SANTA CATARINA - N. 1.865ANO :lq{XIV JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 28 DB AGOSTO DB 1955

I-T-'-ri-b-u-n'-;'-l-d--o-J-u-r-i- =J=uscelino compra o

voto dos comunistas

Porque não se póde e

nào se deve votar nos

candidatos pessedistas?
Porque o PSD está

�

unido com os co
munistas conforme se próva com o "MANI
FESTO ELEITORAL DO PARTIDO COMU
NISTA NO· BHASIL", publicado no jornal
oficial do Partido Çomunista, a "IMPRENSA
POPULAR", edição de 11 de Agosto de
1955, onde Luiz Carlos Prestes diz textual
mente o seguinte:

- "O Partido Comunista do Brasil APOIA E INOICA
aos sufragios do povo as candidaturas á presidência e
viceo.residência da Republica dos sr�. Juscelino Kubit-
schek e Joio Goulart." -

.

'I'emos -em nôsso poder um exemplar
dêsse jornal. Quem duvidar póde compare
cer á nossa redação afim de vê .. para crêr.

Oontamínou-se, assim, . O· PSD com os

Comunistas!
Cuidado, pois, eleitor de Jaraguá do Sul!
Não dá o teu vöto: para nenhum pesse

dista pois, sí o fizéres, estarás ajudando a

entregar a nossa Pátria á Russía Bolchevista!
.------------------------------------------

Adesões em
massa

s�!=:_r�iiEEUE!!iiin===ul.=:I: II 111!!EU;;;;;;;U!!!ESa=.;;; .

l,l,ij1oFebres \seI����IU�i���ias: Ilrl, I
II·

liõiiI � Maleitas, 'I'remedeira I
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM --

'

"Capsulas Anttsesonlcas W.
III M inancora" III

'·iii Em Todas as Boas Farmácias /' �I
li É um produto dos Laboratórios MINANCORA I�
iii - J�inville - Bta. Catarina - i� .

1
vo�oos ���o� �r�sF�:n:�l

iiii�;I�!!===;=;!�;I=:i:==:_li_l�iI:8:li=�=!r,; co Benjamin Gallottí tl-

I nha irremediavelmente
perdido, na sua perdida
campanha eleitoral.

. E, como era de espe
rar, êsse foi o trecho do
discurso do Dep. Jorge
Lacerda que mais aplau
sos obteve da enorme

assistencia presente ao
-

encerramento da brilhan-
te convenção populista .

COIJRA caSPA,
, 'QUEDA DOS CA·

- .
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II Pudim � Medeiros - A· Melhor Sobremesa II
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recomenda-se. tanto para roupa fina como para roupa comum .
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