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ANO XXXIV,- JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 11 de Setembro de 1955 - Sta. Catarina - N. 1.857

oeram ,dó sr. Artur Departamento de Fomen- se eleito fôr, da crlação Jaraguá do Sul, o

Müller, Tenho em mente to Agrioola, com elemen- e instalação, em local tenho vaidades ne n-
a instalação, de núoleos tos oapazes que não apropriado, de uma feira: timentos de ving�ça �",."YA'"
agríoolas para maior Ia- sejam da teoria mas do livre, a exemplo do' que para quem quer qq�, 'reja. NEY FRANCO
oilidade de assistencla trabalho prãtieo. Junto existe na maioria das Minha candidatura ão Candidato a Prefeito Munici
aos lavradores do inte- oom a lavoura existe oidades do nosso Estado, foi imposta, mas<
rior. A lavoura, sabemos, também o problema pe- onde os colonos possam expontaneamente ',o pal pela UDN - PRP e PDC

é uma dRS 'células que ouärío, na 'J!leção dos vender seus produtos vontade soberan os

forma a nossa riqueza. rebanhos, cö"p-preendido diretamente aos eonsu- delegados de todo" mu- perguntas a formular. O
Caberá a mim, então, a no program'�� do Posto midores, sem Intermediä- nieipio. A desgr�§!t ossa nosso entrevistado, po
aquisíção de maquinaria Agro - Pecuãrtc1' "J o ã o rios, beneficiando tanto é que contlnúa ,:t'éxistir' rém. asso?er.bado, pelo
para o preparo da terra, Cle6fas".·ir produtores como consu- certa

�

gente COM muita servrço pubhco que lhe
meios de transporte para - Outros problemas, midores, que obterão, falação; Àcho" que deve- está afeto, declinou gen
escoamento dos produtos poderia no-los expôr? assim, as utilidades por mos falar menos e tra- tilmsnta, prometendo-nos
d!>s .

colonos : assist�noia _ Posso adiantar-lhe preços bem maís módicos balhar ',mais, -menos in- outra entrevista, se pra
têeníea maior através do

que saberei respeitar e
do que vimos eonseguin- sultos e mais respeito. ciso fór, caso lhe .§obrar
do atualmentw.

'

Porísso aguardo com tampo. Diante disso nos
seguir o caminho admí-

_ Muito bem. Que nos absolutft'/.isetenidade o demos por satisfeitos,nistrativo, honrado e
diz dos ataques adversá- resultá'dt{ das urnas a 3 apesar de incompleta a

fecundo, delineado pelo rios? de outubro, Deus que entrevistá que divulgaatual Prefeito, Ar. Artur
_ Não tenho por häbi- até hoíe me guiou os mos, Quem conhece o

Müller,' CUjOR frutos
_

h to- descompor meus passos, me protegeu e sr. Ney Franoo, a sua
�

-

apenas nao recon ecem
adversários politíoos. Mi- me esclareceu na sua modestia, o seu retrai-

os incapazes, os despeí- nha formacão morat e infinita misericórdia, não mento, sabe o quantotados e os homens de 'Y

1
recalques de pessoalismo religiosa .ms p r o i b e'l deixará de assistir-me nos custou arrancar- he

.eontra - producente. Te- Quan�o aos outros.• , bem, t�mbém qDand� honrado estas palavras que e�b.o
mos, por . exemplo, a a ..socl�d,d.!. � .povo emjfOI' com.

a confl,�Qa ..
que çam. um plano .admIDls

qtiestã.o da.e rodOv-ias,> dá gelj,al: l(:ll�_O :,.v&l ���= ��lJl_,; umn..- .dtep��Ulra o trJ!tl'vQ-: .40,s. malS ele.�a
ensino 'P-6blico da' saú•• �ersa de m�la. d�zla de nobre povo de .nossa dos, sem subteduglOs,
pública, o pl;no urba_II�responsáve18,. msxpe- terr�, �

mas concreto, palpável e

nistico já assentado 'em r�entes e boçais que a Tmhamos ainda outras fundamenteI..
suas bases com o calça'l

'Iva força qu�rem se

mento que ,fôra então �rro�ar QapaCldade de

descabidamente combati· lDflulr no .g�o.gresso d? SETEdo. Hoje, todavia, reco- nosso MumcIplO. De mi:
nhecem os adversários nha parte pro�u.rarel
de ôntem o plano do f<!rmar uma. �dm!D1ltra
calçamento na 'valoriza- çao �e pac�f1Caçao, no

ção- de suas proprieda- qu� ]á obtive, o qu.e
des, na higienização mUI.tö me honra! � soh

urbana, enfim, na pr6pria darladade da malarIa dos

urbanização que tanto srs, !ere�dore�, Tenho,

enriquece a periferia da tambem, o apOlO do fu-

I cidade.
. turo Governado� .d!"

_ 'Qnal a sua atitude J?rge �ac�rda,. cUJa VIto

frente ao problema do rIa é l�dISCUtly�l. Com

encarecimento exorbitan- essas dOIs.esteios pode-
te dos gêneros de pri- rosos, creIO que, nada

meita necessidade? prometend?, posso enca-
", rar tranquIlamente a so-
- É um aS8u.nto com- lução d6 vários proble

plexo, q�e não se res,?lve mas que rios dizem res
de sopetaa. Posso adlan· peito a nós todos,
tar'lhe, entretanto, que inclusive os interesses de Os poucos assistentes, cu-
tratarei imediatamente, Corupá e dó futuro dis- ��::'o� ��e,,!!fv:����-W�l��:

trito de Retorcida. Ao mar, já bastante aborrecido
------------..;...-------.------------� lado da questão urba- com as fanfarronadas (sarça,

nistica temos os pro,ble- arroz e piavadas) de seus ca

mas do interior. O ensino bos eleitorais (bem pogos I)
me vieram "se queixar-se'.público mereoerá toda a E' que o "salvador" Walde

minha atenção,' e não mar berra sempre com as

permitirei, de forma ne- mãos na barriga. E de cabe-

nhuma, se procure des- ça baixa. Será que o homem - o -

.

1
não tem coragem de olhar os Esta é a maior! A garganta--------- vlrtuar, aou ar ou cor- curiosos? Pois é. . . do Rolando Sarça até se tran-

Comemorou-se quarta I independencia
se desen- ser violentados como de� romper o nobre profes- - o - cou. Mas depois saiu de fint-

1 d t d 1, d d sorado, agitando-o com PUnio falou. E falou alto I nho, mas saiu. Foi quando
feiroa p, pa.ssada mais um vo veram !3� ro aque a selam os prega ores e t " ( t "

aniversáriO da nossa ordem -e CIVIsmo de que golpes, de regimes de interesses subalternos de o candidato de todo o inte- "con ou que "con o , meDi-

algun,s insatisfeitos para gralista e' peerrepista é Jorge no!) que o
�

Plinio veio abra
emancipação politioa que, tanto necessitamos para exceção, eto., então é

b' Lacerda. E agora os "guris" çado com ele no automovel
ainda desta vez, trans- a bôa marcha -dos nego- certo que' a situação se pertur �r umcament� a do programatório propagan- até Blumenau; que o PliDio

correu sem um incidente oios nacionais. agravaria, degenerandO harmoma que deve remar' distico lá na radio (ah! que chorava de alegria nos seus
- .. entre o professorado no falta faz o P-9) andam J'uru- ombros' (dele, Sarça) só de

sl'quer de maI·or tran"- .' num movimento de ID- 1 gri d "R 1 d" M h., M samos con cumprimen·o de seus ms, tadinhos... Qnal é o pre- a e a o o an . eu c a-

oendêneia. esmo precl -

disciplina popular oujo •

ço da traiçãG?
� péu! Será que não mandaram

vir que não será com a inicio poderia ser pre- deveres, sem politica, e' '. . . .

gravar isto também? E o Pli-
]legistramos esta feliz quebra da disciplina e visto, mas nunca a soa na defeza de seUR direi· - o - Dio teria dito, todo em lagri-

oircunstânoia porque ti- do patriotismo, que se extensão e finalidade. _

tos. sem politica, junto "Voces já sabem? j;>ois n�o mas: Ah, meu ':Roland", men

nha se que os dl'as 5 e
.

á crIse ao governo munl'cI'pal lé que, cantando VI·toria, "os querido "Roland". Será que o-

consegUIr vencer a Mas como dissemos, "Plinio não sabe mais falar
24 de agôsto e também politica, o de8equilibrio nada de "Dormal ooor- constituido. cabos eleitorais do "salva-

português? Durante o jogo no
7 d t b f·... dor" Waldemar já tem nos

O e se em ro, eram econômlco - inanoelro e
reu quer numa quer

- B.,. bolsos as suas nomeações? campo do Baependi, à tarde.
datas perigosas e que outras dificuldades que noutra dessas datas con- H f 1 Um vai ser Delegado de Po me contaram que esta vai

, .. - a os que aam -,

-

paraahistoria'! "Ai,Roland,-�bem poderl'am preCIpitar veAm "'I'I"brsssaltando o sl'deradas oomo crl'tl'cas,'t 'go Eu licia, outro escriva-o o ter- d nh ir.,.
mUI o" QJ,eu amI . 'meu gran e compa e o, ve-

a cfl'se POII'll'oa em torno Pal's .

t d' d f' 1 d
ceiro secretario do Prefeito lho soldado! Quando tu ainda

'

".

e IS o para gau 10 os or esco a.

d
.

1 me mel na a e o quarto, bem o quarto quedI\. sucessão presl enela .

Se êstes dois preceitos, verdadeiros patriótas e ação, da honestidade, do só quer "b�ça", depois
mamavas os "integralistas da

d '.'I •

d d d
A dI'· -b1'goAr do trabalho e na vai embóra. as cade� vonta- velha guarda" já comiam ca-

Fell'zmente nada e -uos q08lS epen e o esesp!3ro os go pls.as Y de'a e cade' f'de de "trabalhar" oh! gentes!' 1, 1& elO mesmo.

anormal oo()rreu, e os sossêgo da nacionalidade I e pregadores de solõ'QÕelil vontade inabalável de E Vê se te' mancas, menino,
/ I

_

d ,t I
. nquanto as mulheres dão

q''''''' l'StO J'á passou da conta 1feltejo! 'oívicos em co- e a so uçao os seus ex ra- egals para os cooperar para o - pro- duro, os maridos vivem nos
....,

memoração à nossa problemas,' viessem de problemas da 'suoes8ão� "resso. sempre maior de _cafés. Depois eu conto... PINGOSETE

Procurarei constituir
'Administração de

uma
Pacificação

Feiras Livres para os colonos, sem intermediários Instalação de húot�'os
agrícolas Plano urbanístico, Ensino Público, Rodovias e Transporte � "'���'"
tolerarei a exploração do nobre professorado! declara o candidato v:iiötf

'

da Frente Democrática, sr. Ney Franco
Cresce dia a día o en

tusiasmo popular em

torno da' candidatura
munioipal do sr. Ney
Franco, lançada p e I a
F r e n t e Demoerãtíca
(UDN - PRP - PDC) em

Jaraguä do Sul. A pala
vra serena e ponderada
de Ney Franco vem re

percutindo em todoe os

comícios, registrando-se
.

Do'as adesões de ele
mentos de váriai correu
tes partidárias, que per
oebem em Ney Franco
um homem adverso aos

arroubos da falação tão
comum nos candidatos
e cabos eleitorais em

véspera de eleições, Não
podia deixar a reporta
gem de ouvir o sr. Ney
Franco sobre o seu .pro
grama de ação à frente Mecei. viro a bar,uier.
doa destinos municipais, Qúe qlifsero cu�eçii

,

o que conseguimos após Prá iludi"os eleitö

ven�r • natural modés- Que mor. 'Dâ J..raêQ�? .. ,

tia do sr. Ney Franóo, Veio'1ÍSft1mtbve enfeitado
�

reportagem esta que hoíe Cum as careta pr' ingambelá
- Parecendo lobisho.e

divulgamos.
'

Numa noite de luá

--: Não
,

te n h o p.or Fizero cumicio na praça
háblto_ prometer �qullo E pediro pur favô
que nao posso I'�ahzar,

-,
Que tudo nois. parecesse

disse i�icialmente o nosso Nem que não fOlse eleitô

entrevistado, - e também Nois fomo vê bem de perto
não o farei em campanha Foi vergonha !O' dizê
Politic,a com o ob]'etivo QURndo o doto falô

,
. Nos horne do PSD

de conqUIstar vot08 ou

simpatias passageiras.
- Qual o seu progra

ma no govêrno muniai
pai'?
- O desenvolvimento

progressivo do noslo

Municipio tem por ali
cerce a agro - peouária,
Proourarei fomentar êste
setor através de várias
providencias, com o apa
relhamento oada vez

maior da Associação Ru·
ral 6 do Centro Agro
Pecuário "João Cleófas",
qua tanto oarinho mere-

Michuruca, muito michuruca ;",

ficaram as caras dos traido
res Pßrrepistas que queriam
ouvir o PUnio no comicio dá
domingo em Joinville, e em

lugar dele tiverám que ouvir
o dr. Luiz de ,Souza, que foi
ªpresentado no" Palaeio dos
Esportes pelos antigos inte
gralistas, sob aplausos gerais,
como o «lider da bancada: do
PRP na Assembléia Legisla
tiva do Estado", "velho com

panheiro de velhas lutas» ...
Me contaram que o

,

Rolando
Sarça saiu todo "torto" e "es
culhanbado" amargando a sua

precocida!ie . . . Depois eu
conto.

Cumicio
do PSD

Falô uma bobajada
Que eu inté nelR escuitei
Só vi ° povo gritá
Nois queremo
É o Ney,
O dotô si iavergonhô
Quasi caiu ficô braDC'o
Quando o pessoá giitô
Nóis queremos é Ney Franco

o horne. se atrapaiô
r: fez uma confudo
Saiu daqui convencido
Que já perdeu a 'eleição
UDN já ganhô
Vai ganha mais ulRa veis
Com LacerCla e Heriberio
Cóm Ney Franco e Ju.arez

PROFIRO

- o -

da I ndependencia
da 'ordem e da disciplina

Dia
Tudo correu dentro

Por J, DE CASTILHO PINTO
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PINGOS ...

- o -

o velho colono, antigo in
tegralista, olhou a rapaziada
"salvadora", e disse: "Eu nãp
ser burra prá ir na converza.
Eu vota nos candidatos do
peerrepé que minha Fuhrer
mandou. Eu já sabe da bar
baridade que querem fazer
com 08 companheirros Lacer
da e Luiz de Souza. Porque
é que o Waldemar não se mete
com a sua partidO do peés
sede? Nóis integralistas não
vai p�gar pato de "Schwei
nerei ...

- o -

Vocês sabiam que Corupá
é valente e patrióta? Pois
não é que os homens de lá
estão prontos para quebrar
a radio só porque os daqui
disseram que o Ney não pode
ser eleito por não falar "ale
mão"? Que coisa. Oh! gentes!
que coisa! Há quem chora
por terem largado uma "bar
baridade" dessas... E por
riba ainda ó senador general
Caiado de Castro meteu a
bronca na "horaalemã". CrMo!

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



OORREIO DO POVO

I

DOMINGO DIA 11-9-1956 2

·-O--uo-m-e-nt-o-·-P-o-I.·-t.·-co-Camara Municipal As Trombetas Calarão
itl Ata da reunião Ordinária de 16-8-55

Aos dezesets dlas do mês de Agosto do ano T�ombeteia� os s�be da. sua existên-
de mil novecenros e clncoenra . e cinco, pelas sele escrIb�8 de <? ES- CIa ... E Investem con

horas, reuniu-se sob a presidência do snr. Ney TADO as qualidades tra a pessoa do Go
franco, a Cêmara Munlctpel, regtsrranäo-se a pre- de cidadão do candi- vernador, do primei.
sença dos ver:_eadore;,' snrs.:. Fidlli� Wo.H, J.o�o Lucio dato alianeista. Vei - ro Magistrado do
d� Costa, Ioäo Jose Berto!l, .

MarIO Nicolínl, Pran- culam fatos cujo in- Estado procurandoCISCO Modrock, Augusto SIlVIO Prodoehl, Waldemar... -

' .�
Grubbe Durval Marcatto e Raimundo Emmendoerfer. teresse, nao fosse de denegri-lo, mencspre-
Havend'o número. legal, o sr. Presidente declarou campanha eleitoral, zando-o à estima e

abertos os trabalhos, procedendo-se à leitura da ata não dariam êles a ao respeito de que é
anterior, que, posta em discussão foi unanimemente menor reper�uBsão. merecedor
aprovada. fi. seguir passou.-se à leitura do �xpe- Afirmam se o sr. Vêm n�ssa cami-
diente, que constou do segutnre : Carta do CIrculo. .'. " .

de Boa Leitura Melhoramentos, de São Paulo, solt- FranCISCO G a II o t t I nhada inglõria, CIr·

citando dados reíeremes aos trabalhos dêsre Legls- aquele homem puro, cunscrevendo êles -

letivo, uma relação no, inal dos atuais vereadores, sensivel às manifss- os escrivinhadores de
com�osição da.Mêsa, funci?r.á�i()�, _ etc. a�im de tacões de dôr dos cafés - a trajetória
at�ahzar os arqulv?s daquela tnstttuíçéo; Projeto de seus conterrâneos e que o povo lheslel do deputado Ollce Pedra de Caldas, que conce- .

-

de auxílios aos novos Munlclptos; cópia do oficio de seus compatrlOta�. aponta � a derrota.
desta Câmara enviado ao SDr. Prefeito Municipal, Rebatem fatos, verr- As trombetas cala
rejeitando o pedido de auxílio à Antonio Pedrotli, dicos, reais, inverten- rão, não há dúvida
com o alvitre, porém de atendê�lo ��a vêz compro- do-os, .para salientar a 3 de Outubro:
v�do o al.e�ado pelo �equerente, ofICIO do snr. P�e· qualidades não exís- quando o povo cata-feito Munlclpal encarnlnhando o balancete da ReceIta ..

Orçamentária referente ao Mês de Julho bem assim tent�s J?-0 candidato rmense, nas urnas,
a relação da respetiva despeze, que foi encaminhado Ben]amm., sagrará os nomes dos
à Comissão de finanças para o respetivo exame e E, então, apagam- seus candidatos Jorge
parecer. A seguir o snr. Presiden�e c.oncedeu livre a se à calúnia, aquele Lacerda e Heriberto
palavra. dela !azendo uso, em pnmeiro lugar, � v�- expediente tão. prö- Hülse que serão osreador sr. RaImundo Bmmendoerfer, com uma índí- • _.

'

cação da bancada do p.s.a., íôsse a atual casa de prio dos que estão cont�n�ador�s dessa
tolerância transferida 'para fóra da zona residencial com a batalha per- administração honra
da �idade. �parteando o, protesta o vereador, sr, João dida. Forjam man- da, honesta, profícua,
Jose B�rtoh, �omo rel?re�0ntante da Z?nd. su�urbana, chetes, notícias, in- de que Santa Cata-
que sena entao a preludlcada com a lndlceção pr�- ventando aconteci- rina precisaposta. Durante os debates o SDr. Bmmendoerfer eXI- . . ..

be vários abaixo - assinados de moradores da zona mentos que nmguem A 3 de Outubro de
prejudicad", usando também da palavra o lider da 1955 as trombetas
bancada da. U.D.N., snr. João Lucio da Costa, opl- pessedistas e traba-
napdo que tal assunto não é d� alçada diréta désta Prefeita Desse�ist8 de lhistas hão de calar
Camara, nem do Poder �X�cUtl�O .como. pretende o

r , à fôrça do voto
vereador preponente da indícação, mas sim de com- Mand!ll plsson I IpOllr - A ._
petência da autoridade competente, a quem deveriam Uu U U U U

.

E, tao <:edo, nao

ser dirigidos os reclârnos dos moradores interessa- I I uon e !I f r e n I e ímportunarão Santa
dos. Com a palavra o vereador sr. Augusto Silvio I U U Catarina.
Prodoehl, tecendo comentários Bob o chamado «mal neßlaCr'II'CInecessário», é lamentevel da soclededé, que repre- U a u
senta o meretrício, declara-se solidário com o ve- MONDAt, 31 _ O Vende· sereador, sr, Raimundo1:mmendoerfer no que tange a

existência do prostíbulo em zona residencial, alvi- PrefeitoMunicipal em uma Casa Comercial
trando. seja o assunto solucionado como melhor exercício, sr. Antônio de Secos e. Molhados.
aprouver à autoridade, qual s�ja o �M; Juizo ou a Cunha Lemos, eleito pelo balanço, a Rua Ten.
Delegacia Bspecial de Polícia. O SDr. Presidente, a pelo Partido Social A r y R a u e n, �54, em

seguir, atendendo ..o apêlo do vereador proponente, Democrático acaba Mafra. Informaçoes com

põe em votação o pedido de urgência da indicação '. o sr. Gustavo Butschkau.
ap'resentilda com as emendas dos vereadores apar- de declarar, �m dIS- Mafra, Setembro 1955.
teantes, sendo a mesma unanimamente aprovada. curso proferIdo na

'l.- ...... --= Novdmente com a palavra, o lider da bantada da localidade de Rique-
______��__�..........,_��_

U.D.N. �nr. João Lucio da Costa protesta contra as za que, daquêle ins-
� -

• � espressoes do vereador sr. Raimundo Emmendoerfer,
� Instrumentos -de Mus I ca � usadas quando da apresentação da indicação ante- tante em diante, pas- Por motivo de mudan-

I EM GE.R.&.L f
rior, cuja b�ncada !eria sido semp�e prejudicada com sava a pertencer à ça, uma oficina de con-

.

a reprovaçao de Importantes projetos apresentados União Democrática sertos bicicletas e troca-se
• . Especialmente. à Câmara, solicitando-lhe apontasse os requerimen- Nacional, não Inais uma limousine "Oldsmo-

� Gallas SImples e planadas � tos indeferidos, que êle, vereador Raimundo Bmmen· se considerando - fi- bit", ano 41, de 4 portas
� A C O R D E O E S � doerfer, considerava de real importância para· o em perfeito estado, por

� nacionais e estr�ngeiros � progresso do Municipio. Novos e acalorados deba- liado ao partido pelo uma camionete.

� com 48, 80 e 120 baixos � tes provocam vários apartes, trtlzendo à baila (> jogo qual foi eleito, tendo Tratar nesta gerência.

"I
PIANOS - HARMONIOS I do bicho. Sugére o vereador, sr. Mario Nicolini se em vista ao govêrno
Inslrumenlos para Orqueslras dirigisse a bancada do P.S.D. interessada à autori- de realI·zap.o-es quevem' s·ondoYexecutado ßcardeo-es "IOOf�CHlnl"BANDAS e JAZZ-BANDS dade competetente, ao snr. Delegado Especial de... U U� Violinos - Flautas - Saxo- Policia, afim de evitar se USdsse a questão nd Câ- pelo sr. Irinem Born-� fones - Clarinetes - Pistons mara Municipal como cavalo de batalha com intuitos

� Trombones - Baixos -

..!
evidentes. Diante das novas discussões, o snr. Pre- hausen em nosso Es-

� Bat e r i a S c o m p I e tas. sidente, pacificando às ânimos, esclarece à bancada tado e à sábia orien-

I
Corneias .e Tambores � Melodos - Cordas e Palhelas do P.S.D. que o assunto do jogo do bicho fôra taQão' que vem pre

ENFIM TUDO QUE FOR DO RAMO abertamente explorado durante o govêrno estadual e sidindo a campanhamunicipal do P . .5.D., em que invoca o testemunho da Frente Democrá� Peçam preços e demais informações ao representante:

!
do. então Prefeito Municipal, vereador sr. Waldemar

tica.� PAU L O K O B S Grubba, presente. Diz ainda o sr. Presidente que o

J
- . .

mal do jogo não é de hoje, sendo infantilidade pre-
Sao Benlo do Sul - CaIxa Ppstal, 39 - Sanla Calanna tender incriminar as atuais autoridades apenas por

-----------

__�........,.___�_ pertencerem a um Partido conlra dos govêrnos an- afoitos à tais discussões chegam mesmo a se cha
teriores. Novamente entrechocam-se as opiniões la- marem mutuamente de «cachorros» e outros epítetos

'-"'1/11'''-'''-,' ._ ... - ... _.I!!!!!._.I._"._ ........._"'_"'_"
mentando o lider da U.D.N. a atitude acintosa' do insultosos. Bsclarece novamente o sr. Presidente o

Farmacia Central t vereador, sr. Raimundo Bmm�ndoerf�r em abusar �a disparate da observação, preferindo, pelos principios
, DE HAlIFERJMANlS di:: CJfA... LrDA. t'

palavra com ataque� pes�oals, mamfestos, . qu� tao de educação que o norteiam; renunciar e suspender
. . deploravelmente depoe mao so contra a dlgmdade os trabalhos CdSO tais fatos deploráveis tivessem

Rua CeI. Emillo C. Jourdan, I. 62 - Jaraouá do Sul - S. C. da Casa mas contra os próprios principios de com- imitadores nésta Câmara Municipal. Não havendo

�
postura pessoal. Com um aparte, o vereador snr. Ordem do Dia em pauta, é outrel vêz declarada livre

Drogas nacionais e estrangeiras, encontra�se, Waldemar Grubba procura esclarecer que não se a palavra. Dela fêz uso o vereador, sr. Augusto
a diSPOSiÇãO. do. distinto público, apresentando trata de um

m.
enos prezo ao legislativo, posto que Silvio Prodoehl, propondo em indicação explanáda

serviço criterioso e Preços Módicos
.

se tratar apenas de discussão, citando, a seu favôr, a intonização permanente da Imagem de Cristo n�
"_"'_"'_'''''''_'''_'''_'''_'''_"'_, casos do Legislativo carioca, em que os vereadores recinto désta Câmé,lra, cuja exposição mereceu a

atenção geral. Com· a palavra o lider da bancada
---------.---------------- dél U.D.N. solidarizou-se 8 aprovou a nobre indica

t;==========�, ção, secundando-o o sr. Waldemar Grubba, em nome
PA R A F E R IDA S, da bancada do P.S.O. Requerido em carater urgente,
E C Z E MAS,

foi a indicação do vereador sr. Augusto Silvio
Prodoehl, unanimamente aprovada. Nada mais ha-

I N F L A M A ç O ES, vendo a tralar e como ninguem mais quizlitsse fazer
uso da palavra, o sr. Presidente declarou encerrados

C -O C E I R AS, os trabalhos, convocando novã '"Sessão ordinária
para o dia trinta do mês em curso. Faltou à pre-F R I E I R AS, sente sessão o vereador, sr. José Pasqualini.

ESPINHAS, ETC. (ass.) NBY FRANCO
JOÃO JOSÉ BERTOLI

Após 8S nebulosas perspectivas que
teimavam toldar o horizonte político-parti
dario no cenario nacional, prepara-se o

eleitorado brasileiro para a decisiva bata
lha das urnas a 3 de Outubro.

Afim de evitar a criminosa abstenção
já constatada no pleito do ano anterior, a

nova Lei Eleitoral preceitúa penalidades
varias, que dificultarão o exercicio livre da
cidadania, obrigando desta maneira o bra
sileiro eleitor cumprir o seu dever cívico,
que é o voto, a sua arma, a expressão de
Bua vontade nos futuros destinos da Nação,
de seu Estado e de seu.Municipio.

Enquanto no âmbito federal quatro
candidatos marcham para o sufragio de
seus nomes ã. Presidência da República (a
imprensa carioca quer saber da renuncia
do sr. Plinio Salgado em favôr do Gal.
Juarez 'I'avora) observamos no Estado a

insofismavel aceitação da candidatura do
sr. Jorge Lacerda, sufragada pur cinco
Partidos e recomendada por seus chefes
supremos, cuja campanha noticiamos em

outro local desta edição. .

Causa espécie, porem, que sómente em

Jaraguá do Sul, por motivos conhecidos e

que revelam intuitos subrepticios, há os que
dizendo-se do PRP com abuso da legenda
partidaria, omitem o nome do candidato
Jorge Lacerda apesar da recomendação
expressa do sr. Plinio Salgado aos seus

correligionarios, recomendando-o a todos,
. desprezam a ordem suprema do Presidente
do PRP para causar confusão com o can

dídato da Aliança Social-Trabalhista. Esse
desrespeito à ordem' do sr. Plinio Salgado
tem o seu localismo de expressão. Um abuso
manifesto do nome do ex-chefe nacional da
extinta Ação Integralista Brasileira, em be
neficio de outros nomes com os quais se

.

procura alcançar vantagens pessoais, desa
bafar recalques sopitados, numa lamentavel
exteriorização de indisciplina, ultraje e

apetites subalternes.
O mesmo fato extranho ocorre na pro

paganda municipal, onde se encontra cla
ramente o pivot das intenções: atrair os

simpatizantes do nome por todos os títulos
ilustre do sr. Plinio Sa)gado, para, à sua

sombra, conseguir não a vitoria para os

candidatos por ele mesmo recomendados,
nomes registrados devidamente pelas res�

petivas legendas, mas sim - e isso diz
tudo, - beneficiar candidatoR da oposição
às custas do nome do ex-chefe da extinta
A.l.B.

Estranho, bastante estranho.·

Os instrumentos mais
afamados do país agora
fabricados com vozes de
aço suéco i n o x i d a v e I�
de 48, 80 e 120 Baixos.
Tem para pronta entrega
por preços de tabela" a
Casa Real nesta praça.

FARMACIA NOVA

"'_��I
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando DI'

dli ROBERTO M. HORST
II que dispõe de maior sortimen
to ria praça e oferece seus arti.

gos à preços vantajosos
Rua Mal; Deodoro 3 • Jara�uá
���
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FINALMENTE!
Dia 16 - Sexta-feira RUY REY aine' Buhr

a.·A .. Bcependl

Cumprindo a terceira roda
da do returno do campeonato
da Liga Jaraguaense de Des
portos, preliaram na tarde de
domingo na vizinha localida
de de Retorcida os quadros
do Baependi e Estrela, num
prélio disputado palmo a pal
mo e que só veio apontar um
vencedor, quando a partida
atingiu o seu trigéssimo nono
minuto de jogo. O quadro
lider do certame teve que se

empregar a fundo para al- -------------

cançar esta vitória trabalhosa

���s j�:�en�d:�rõid�iU�f� Ferroviário 4 Selecõo de Cosodos 2 x
�=::�:::��;:':��� x Botafogo I Seleeno de Solteirls 2
sário perigoso para o pontei- -

Em homenagem a data
ro da tabela, haja visto, ser Local: Barra Rio Cerro magna de nossa Independên-
o conjunto azurra o primeiro 1. tempo: Ferroviário 2 x 1. cia, preliara.m. no gramado do
a vencer o Estrela em seus Final: Ferroviário 4 x 1 Olube Atlético Baepend! pe
próprios dominios, o que de- Marcadores' Bagé Horávio rante uma grande assistencia,
m�n�tra claramente. que _aNilo e Folte n pa;a os ven� duas seleções de jogadores
missao a ser cumprida .nao cedores e André para os de nossa primeira divisão,
seria de certo modo fácil, e id R da: C $ 625 00 sendo uma constituida de
isto realmente aconteceu, pois �� fl.:ry J:tz�' r. ,.

atlétas casados e outra de
na ver_!lade até a altura,da Quadros _ FERROVIÁRIO: solteiros, tendo no final dos
maroaçao

.

tento de Chadeco

I Atti Foite I e Foite n· Moreti noventa minutos se registrado
aos 39 mínutos da fase com- F li' .

Tiã zinho" Bagé' uma igualdade no marcador
plementar, foi o Estrela que TIã;'lOH:rávio,o Pinte'r e Nilo: por dois tentos. Na primeira
mais PEessionou forçando a BOTAFOGO' Antoninho Tar- fase o conjunto dos velhinhos
marcaçao do tenso de desem- i i W It . R t' B bí maís articulado àpresentou
pate, só não conseguindo em

c s � e. a er, ena o,
E

u
A

I
melhor produção e isto se

taoe da segurança como se e. VIDO, André,. Adolfo, uge- refletiu no marcador com a
portava a defensiva alví-aníl, mo, Keiser e ZICO.

vantagem parcial de 2 x 1.
indiscutivelmente o ponto alto Porem na segunda etapa o p R.Ó X I M A R O D A D Ado quadro na peleja de do- I quadro dos solteiros empre- Imingo. O ataque baependiano Se'leto 3 x

endeu uma reação que lhes BOTAFOGO X BAEPENDí (em Barra Rio Cerro)desta .feita não apresentou levou ao empa�e muito em- ACARAí X IPIRANGA (na rua Abdon Batista)um bom trabalho, pecando bora quasi em ClIDa da hora.
(constantemente nas coneíu- lpI"ranga 1 Assim Solteiros X Casados ESTRELA X S E L E T O em Nereu Ramos)

sões onde até o artilheiro dividiram os louros com um

Jorge finalisador por exce- empate que por sinal pode
lência andou claudicando em Local: Campo do Baependf ser considerado justo. Dirigiu
quasi todas as oportunidades. 1. tempo: Seleto 2 x O o encontro o árbitro da Liga
Entretanto a partir do trígés- Final: Seleto 3 x 1 Jaraguáense de Desportos,
simo minuto da segunda fase, Marcadores: Miro 2 e Garrin- snr. Hary Lietz com regular
a ofensiva azurra melhorou cha (contra) para os vence- atuação, e arrecadação não
de produção e pode assim tí- dores e Oswaldo para os houve tendo em vista ser os
rar partido das falhas do vencidos. Renda Cr$. 320,00. portões franqueado ao pü-
adversário, marcando 'dois Juiz: Georg F. Doster. blico.
tentos em apenas quatro mí- Quadros - SELETO: Mário, OUTROS DETALHES DO
nutos assegurando assim, o Tonho e Oâli; Silvio, Joel e ENCONTRO '

triunfo que dificil é bem ver- Noríval; Juricy, Olinger, Lau-
dade mas acabou sendo justo ro, Miro e Silvinha. Local: Campo do C. A.Baependí
e indíscutivel. Com êsse re- IPIRANGA: Olegário, Garrin- 1. tempo: Casados 2 xl'

sultado o Baependí defendeu cha e Faustino; Lourenço, Final: Empate 2 x 2

sua previlegiada posição de Bauer e Osmar; João Martins, Marcadores pela ordem: Jor-

lider do campeonato da cída- Sanson, Oswaldo, Waldemar ge, Guido, Zico e Horst.
'

d Dírígt tr M h Juiz: Hary Lietz
e. I � o encon o o re- e o r.

Preliminar: Internos do São
------------- ,--------- Luiz 3 x Externos 2.

Quadros - CASADOS: An
toninho (Bot); Vergundes (A)
e Levinos (A); Octacilio (Bae),
Balloquinho (Bae) e Eduardo
(Bae), Walter (Bot); Eugênio
(Bot), Oswaldinho (Bae), Jorge
(Bae), Turibio (Bae) e Zico
(Bot), Hafermaun (Bae).
SOLTEIROS: Gaulke (Bae),
Schwerdtner (Bae) e Reiner
(Bae); Taranto (Bae), Tarcisio
(Bot) e Zêppi (Bae); Tião (A)
Manfredo (Bae); Guido (Bae) '--__
Adolfo (Bot) Samir (A), Nutzi
(Bae) e Horst (Bae).

ESPORTES
I

-

POR J. ANDRADE I
Triunfo trabalhoso do C. A. Baependi
Dois lenlos de Chadéco aos 39 e 43 minutas acabaram por dilar a vilória baependiana

presentante da L.J.D. sr. Bru
no Leutprecht, em virtude da
ausência do árbitro escalado
sr. Elpidio da Silva.

OUTROS'DETALHES

Juiz: Bruno Leutprecht
Renda: Cr$ 1.640,00
Quadros - C. A. BAEPENDt:

Gaulke, Eduardo _
e Octacilio;

Taranto, Piazera e Schwerdt
ner; Jorge, Guido, Chadéco,

Local: Retorcida Turibio e Oswaldinho.
1. tempo: Empate 1 x 1 ESTRELA F. C.: Osní, Julio,
Final: C. A. Baependí 3 x 1 (Getulio) e Alcides; Daniel,
Marcadores: Chadéco 2 e Ta- Valério e Renato; Nique, Ge
ranto para os vencedores e tulio (Julio), Zanghelini, Menel
Caetano para os vencidos. e Caetano.

Prova Ciclistica
"7 de Setembro"

Sob o patrocinio da dade de Desportos Aca

Liga Jaraguaense de Des- rãí, após renhida disputa
portos e em colaboração com Felipe do Baependí
com a Prefeirura Munici- e Zencke do Água Verde,
pai, tivemos na manhã e cuja vitória sómente
do dia 7 de Setembro o verificou·se" nos últimos
desenrolar da prova. ci- 100 metros.

c1istica para veículos do Na classificação por
tipo passeio, dela toman-

equipe venceu a S. D.
do parte atlétas de nossas

agremiações esportivas. Acaraí seguida do C. A.

laureou. se vencedor Baependí. Eis a c1assifi:-
mais uma vez o atléta cação individual até o

Olindo Mabba, da Socie· nôno lugar:
1. lugar Olindo Maha (S. D. AcaraÍ)
2, lugar Felippe Brühmüller (C. A. Baependí)
3. lugar Ewaldo Zencke (Água Verde) ,

- Acabamento perfeito -
4. lugar Oswaldo Mabba (S. D. Acaraí) - Sonoridade agradavel -

5. lugar Norberto Piazera (C. A. BaependO _ (5 Modelos)
6. lugar Walfrido Krueger (S. D. AcaraO Cl!táJogo e lista de preços
7. lugar Rubens Silva (C. A. BaependO a disposição dos Snrs.
8. lugar Heinz Maas (S. E. Ipiranga) interessados �â casa Real
9. lugar Ewaldo Guetz (S. D. Acaraí) em JARAGUA DO SUL

-

l
Écos do Gongresso

Campeonato Eucarístico
---------

Tomaram parte no

Oongresso Eucaristico
recentemente realisado
no Rio, 20 cardeais, 300
bispos e arcebispos, 3.800
padres e 5.000 freiras.
Sómente no Rio de Ja
neiro foram inscritos
700.000 congressistas pa
ra alimentação. Houve
mais de 2 milhões de
comunhões.
Para a praça do Con

gresso, foram gastos em

dinheiro da Prefeitura
39 milhões de, cruzeiros,
trabalhando 120 motoris
tas, 6 engenheiros, 110
caminhões e cerca de
250_ operarios, custando
quasi um milhão diaria
mente. A Companhia Phi
Ups, alem de fornecer
toda a iluminação ainda
doou 5 milhões de cru

zeiros. A Companhia An
tartica doou 250.000 me

tros de tabuas no valor
de dezeséte e meio mí
lhões de cruzeíros, ten
do a Prefeitura ainda
entrado éom a mão de
obra para construção
dos bancos.

O dinheiro estrangeiro
I entrando no país foi tan
to, que o dolar desceu
a 70 cruzeiros e a libra
a 260, o que já não se

H O J E 'verifiÓava a mais de um
ano.

H o u v e restaurantes
que forneciam 6.000 al
moços diarios, receben
do os garçons Cr$ 5,00
de gorgeta por cada,
variando as refeições
entre 20,00 e 100,00 cru

zeiros.

Números do

Que h'?a.

COLOCAQÃO POR PONTOS PERDIDOS
1. lugar: C. A. Baependi
2. lugar: S. D. Acaraí
3. lugar: Ferroviário
4. lugár: Seleto
5. 1ugar: Estrela
6. lugar: Betatogo
7. lugar: Ipiranga

ARREOADAÇÃO
O campeonato da Liga Jaraguaense rendeu até agora

a importância de Cr$. 24.640,00.

com 2 p.p.
com 3 p.p.
com 4 p.p.
com 6 p.p.
com 7 'p.p.
com 12 p.p.
com 16 p.p,

PRINCIPAIS ARTILHEIROS

Está causando Inter-es
se o recente discurso
pronunciado no Senado
Federal pelo senador
Gal. Caiado de Castro
sobre a «não eligibilida
de do Brasileiro natura
lizado». Interessante no

tar que neste seu discur
so o i I u s t r e mil i
tar cítou o caso de des
nacionalização que se
vereficaria em varias lo.
calidades de Santa Cata
rina, citando entre outros,
os programas de radio,
onde consta tambem a
«Hora Alemã» da emis
sora local. Requereu o

distinto senador do PTB
medidas acauteladoras
para evitar-se os males
que obrigaram a nacio
nalização geral.

1.) Jorge (Baependí) com 14 tentos - 2.) Tião (Ferro
viário) com 9 - 3.) Nilo (Ferroviário) com 6 - 4. Elizardo
(Baependí) Menel e Zanghelini (Estrela) e Oswaldo (Ipíranga)
com 5 - 5.) Chadéco (Baependi) e Lourival (Seleto) com 4 -

6.) Horávio (Ferroviário) Nique (Estrelas
e l'dengarda (Aca

raí) com 3 - 7.) Nutzi (Baependí) Pinter Ferroviário) Olinger,
Bublitz e Miro (Seleto) Caetano (Estrela Tião, Americano e

Camargo (Acaraí) e André (Botaiogo) com 2 - 8.) Walter,
Balloquinho e Taranto (Baependi) Natalicio, Tiãozinho, Acyr,
Bagé, e Foíte II (Ferroviário) Garrincha, Faustino e Alacrino
(Ipiranga) e Olivio, Keiser, Zlco,' Adolfo e Girola (Botafogo)
com 1 tento.

.

5a. REOIÃO MILITAR

UIXIR Df HIJijBfJRA Cidladläo§ dia ((]as§e die n93(T
AUX•.TRAT. sfFn.IS I pf::��:O�:�R��1:=r:rtf�:56'

Hormonios "IOOfSCHlnl"

Grande Exposição de FIamuIas e medaIias - Diariamente,
no edificio· (antiga Telefonica) à Avenida Getulio Vargas. Entrada franca.

IMPUREZAS 00 SANGUE?

ATAQUES MAIS POSITIVOS
'1. lugar: C. A. Baependí com 29 tentos
2. lugar: Ferroviário com 26 tentos
3. lugar: Estrela com 15 tentos
4. lugar: Acaraí e Seleto com 11 tentos
5. lugar: Ipíranga com 8 tentos
6. lugar: Betatogo com 7 tentos

DEFESAS MENOS VAZADA
1. lugar: C. A. Baependí
2. lugar: S. D. Acaraí
3. lugar: Seleto E. C.
4. lugar: Ferroviário

,�5. lugar: Estrela E. C.
6. lugar:13otafogo F. C.
7. lugar: Ipiranga

com 4 tentos (contra)
com 6 tentos »

com 7 tentos »

com 12 tentos »

com 14 tentos »

com 22 tentos »

com 42 tentos »

Natali
PBDRO OBNTIL ANDRIÓLLI
Jaraguá do Sul
Ginásio São I..l.!lz 14·4.55

Jaraguá ó minha rerra querida
Que à luz do sol me viste nascer,
ôõbre fi em meu primeiro viver
Dei os peseos primeiros da vida.

A infância feliz no doce prazer
Da exlstêncla, na viagem empreendida
N'alma sempre me deixa infundida
O amor á rerra em que vim crescer.

Iaragué terra da minha aurore,
O sorriso que embalas em todo teu ser,
Em saudoso suspiro do mundo se aflora

Na minha ventura ou meu sofrer
Recorda feliz o passi.ldo e agora
E o teu futuro quando eu morrer.

Ministério da' Guerra

Todo o Brasileiro residente -no municipio de
Jarilguá do Sul, pertencente á classe de' 1937, ou

anteriores, ainda em falta com o Serviço Militar,
deverá apresentar-se de 21 a 25 de Setembro de
19õ5 á' Comissão Militar de Seleção na cidade de
Jaraguá do Sul, para ser Inspecionado e Selecionado.

Quartel General em Guritiba, agosto de 1955
as) José Domingues dos Santo's

CeI. Chefe do S. M. R.f5

TALHERES PB .AÇO
InOlldavel

da mais 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 Buh r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINAACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Da fundaçio. séde e lins:

Clube Atlético Baependí
EDITAL DE OONOORRENCIAEstatutos da So.ciedade Desportiva

e ReC" reat I-va " S a-o J os e' "
..

De ordem do sr. Presidente ficam convidados.

todos os intaressados :

a se habilitarem para as

Jaragu·a' Alto (Rl·bel·ra-O Cacilda) · Jaraguá do Sul - S. C. obras a serem realizadas na séde do Clube, refEr,
rente a conserto parcial do telhado e instalação

.

lei serão derimidos pela diretoria, em concordân- elétrica - linhas mestras e variantes.
ci� com o Comitê, devendo os átos praticados se- As obras a serem executadas serão especifi-Art. 1.) - A Sociedade Desportiva e Recrea-
rem ratificados pela assembléia geral ordinária. cadas na séde social e as propostas deverão ser

tiva "São �osé", fundada nesta Idata, r�ge�-se-á Art. 9.) - A primeira diretoria, com exereí-, entregues até as 12 horas do dia 19 do corrente,pelos presentes estatutos e tera. por fm�hd8:de cio até a Ia. quinzena do mês de Janeiro do ano em envelope fechado, contendo no fecho da .proprecípua a prática do esporte de bocha, bol�o, tíro de 1956 fica constituida pelos seguintes: Presidente posta o nome do ínteressado.
ao alvo e esportes em suas várias modalidades, FRANCISCO PANGRATZ, brasileiro, casado, Ia- A diretoria reserva-se o direito de julgar a
partidas dançantes e recreaçõe� outras, além de vrador, residente em Ribeirão Alice; Secretário capacidade, obra e preço do interessado, bem como
outras atividades que forem de mteresse dos asso' ERWINO KARSTEN, brasileiro, casado, lavrador, o direito de mandar ou executar a obra, uma vez
claãos, tendo. como séde e base territorial de Ja- residente em Ribeirão Cacilda; Tesoureiro: REIN- ultrapasse a estimativa do Clube.
raguá Alto-Ribeirão Cacilda, Município de Jaraguä VALDO KARSTEN, brasileiro, casado, ferreiro, Jaraguá do Sul, 5 de Setembro de 1955.do Sul, Estado de Santa Catarina. residente- em Ribeirão Caeilda; Membros do Comitê:

JOÃO BUDAL DA SILVADa Diretoria'
'

GUSTAVO WELK, brasileiro, casado, lavrador,
Secretário

.

residente em Ribeirão Vendolino, ARTHUR MIL-
_Art. 2,) - A sociedade será administrada por BRATZ, brasileiro, casado, lavrador, residente em

uma diretoria composta de� presidente, secretário, Ribeirão Caéilda; WALTER TOWE, brasileiro,
tesoureiro e um comitê de no mínimo quatro as- solteiro, maior, lavrador, residente em Ribeirão
soeíados. Ao presidente compete administrar e re- Alice e ALFONS\) KARSTEN, brasileiro, casado,
presentar a sociedade ativa e passivamente, judicial lavrador, residente em Ribeirão Alice.
ou extra-judicialmente, fóra e dentro da mes!ll.a, Art; 10.) - São sócios fundadores, além dos
elaborando normas de trabalho, etc. Ao secretärío srs. Reinvaldo Karsten, Erwino Karsten, Francisco
compete redigir as atas das assembléias e reuniões, Pangrats e Alfonso Karstep, citados no item 90.,
expedir e receber correspondêucía, ter sob sua guar- mais os aeguintes: ESTEVAO SCHWIERl{OWSKI,
da o serviço do expediente da diretoria, guardando em Ribeirão Vendelino, LEOPOLDO LUY, e CON
livros, documentos, etc. O seoretário substituirá oRADO STElERLEIN, em Ribeirão Cacilda, FRAN
presidente em seus eventuais impedimentos. Ao CISCO STEIERLEIN, em Tifa Germano e EWAL,
tesoureiro compete fazer o recebimento de toda a DO GATSCHER, e ESrrEVÃO WITAI, húngaro, 1_

'

receita da sociedade, pagará as contas autorizadas em Ribeirão Vendolíno, os demais, brasileiros
pelo presidente, escriturará o livro caixa, dando casados, lavradores.
ciência aos demais membros da diretoria do estado Art. 11.) - Os presentes estatutos foram Ifinanceiro e econômico da sociedade, quando assim aprovados em assembléia geral de fundação de 19
solicitado. O tesoureiro substituirá o secretário e de Março de 1955 - Dia de São José - a, com
o secretário também substituirá o teseureíro, no petirá a primeira diretoria a fazer o registro destes
impedimento eventual de cada um. Ha.vend� mai� estatutos, na forma da Lei. .

de um impedimento nos cargos da diretoria ser.a FRANCISCO PANGRATZ - Presidente
a vaga preenchida pelo membro componente mais ERWINO KARSTEN. Beoretärío
votado do Comitê. Ao comitê cabe a fiscalização REINVALDO KARSTEN - Tesoureiro
dos átos praticados pela diretoria, dando pareceres Reconheço verdadeira a firma: supra de Fran-
nas prestações de contas e, de um modo geral, cisco Pangratz, Erwino Ka�sten e Reinvaldo
caberá às funções de mantenedora ds ordem e Karsten. 1====__========......======__11
bôas maneiras de seus associados dentro do re- Jaragaá do Sul, 6 de Setembro de H'55.
cinto social. Em testo. HAS da verdade.

Do PalrimORio: Tabelião HILARIO ALlDO SCHIOCHET
Art. 3.) Constitue patrimônio da sociedade Esorevente juramentado

a receita por contribuições, jóias, multas, do�ç.õ8s, _. _

os móveis e imóveis que vierem a ser adquiridos

I�----------------Ie demais rendas que forem criadas. Os sócios não
respondem subsídíariamente pelas obrigações so- P ROG RAM A

Ieiais; a diretoria, porém, respond1erál pera�te a

Isociedade quando co::r;:c�:s� a ma fe ou dolo.

GIANlI))JE f1E§l[A IE§(C((J)lª
.

Art. 4.) - A sociedade compor-se-á de um

J
A diretoria da escola estadual de Rio danúmero ilimitado do sócios, dela fazendo parte os

Luz Vitória, têm a subida honra de convidarmaiores de 18 anos, que gozem de bôas maneiras,
as exmes, autoridades e o povo em.. geral, pa-devendo a Bua admissão ser solicitada por escrito � ra comparecerem a festa escolar em hornene

e com a indicação de dois sócios quites com a
� gern á Pátria, que se realizará no dia 11 desooíedade. Fica reservada à diretoria o direito

t
setembro. Terá inicio às-lO horas, e às 14 ho-sôbre a admissão ou não ao quadro social do
ras recitarão 16 alunos do estabelecimento, eproposto, com direito de recurso à primeira as-
será apresentado a "DRAMATIZAÇÃO DOsembléia que se instalar. Será considerado sócio, GRITO DO IPIRANGA" com cavalaria; cu-,todo aquele que tiver sido admitido pila diretoria, los elementos serão alunos, moços, e pais deCi que tiver pago a j6ia, a mensalidade, submeteu- alunes da localidade, com seus animais. Umdó-se aos presentes estatutos e demals deliberações. aluno representará o príncipe.É dever e direito dos söoíos pagarem pontualmente Haverei' jogos lícitos, bebidas, dôces, ca-as suas contribuições, trequantar reuniões e bailes, fé e churrascos saborosos. Bôe música ebrí-votar e ser votado, assim como zelar pelo bom
lhantará a festa.

nome da socíedade.
A noite haverá grande baile; _e os lucros

Das Assembiélas: da festa serão revertidos em benefício da. -

Art. 5.) - As assembléias serão ordinárias e � escola.
extraordinárias: ordinárias serão aquelas convoca- � A comissão echa-se antecipadamente a-

das anualmente, durante a la. quinzena do mês

II
g-radecida a todos.

Áde Janeiro, na qual S8 tomarão as contas da dire- M RIO MELO (prof.)
ERICH HORNBURGtoría, parecer do Comitê e eleição do l!_ovo corpo
CONRADO HORNBURG I: liDEi:'.

II

Rhen::ai'toD �';ali:"'eli ...
F.

i!,���_1
executivo da sociedade e do novo Comitê; extraor-

OTTO 'DÖGE 111 ...
- .., ...._ Itdinárias, serão aquelas, sempre que convocadas .

ARTUR HOFFMANN I IIpela diretoria ou por 2/3 de sócios quites, em que�. �. .M lÊ D I C O Use tratará de casos inadiáveis e de interesse ime- �
WILLY RAMTHUM

� "'1' 'Iiidiáto da sociedade. As convocações serão afixadas

I Setembro de 1955 � CLlNICA GERAL - CIRURGIA - DOENÇAS gna séde social, com a antecedência de 8 dias. As

�, �,�_'I DE SENHORAS - PARTOS 1'-aSiembléias funcionarão: ordinárias, em pri"meira - --....--------............... l ULTRA- SOM _ Tratamento moderno e afi-

'mconvocoção com 1/3 de sócios quites e, em segun- ------� -
:r..-- -- -........................ I .

t I d It d Dda con'9ocação, meia hora após, com qualquer nú- .�ji
- _.._ _- _ - _

�:: _

Clen e, pe as on as u ra-sonoras, as ores e

I',mero' extraordinárias, em primeira convocação com ii ln\ lO> 1T"''IQ) rrrIHI V "'lU1F1KW A\ �n�J ii iii Inflamações: Dores reumáticas, artrites, 1um-,

d
- ii lIJI� '1-4�1l1L l&.� !VllßU�!� li III bagos,nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos,2/3 de sócios quites e, em segup a convoollç�O, 1.:1:.

o

.u.,,::I!:: fii inflamação dos seios, dos -ovários, da próstata. I_IImeia hora_ após, com qualquer numero de SÓCIOS MÉDICO CIRURGIÃO BI Afecções da pele, fístulas, varizes ß úlceras re- IIquites.
Disposições Gerais: ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii ii beldes. Asma, afecções do estômago, etc... [I

Art. 6.) Os presentes estatutos são refor- :I!" sidades de Colônia' (AleIl?anha) e Pôrto Alegre 1111.1,' da�A:!!�s�a�S c�;Ér������o -d�ra:��ç��� I'"máv�is tanto nos seus fins como nos ll1ódos porque CIRURGIA - SENHORAS _ PAIrtOS - CRIANÇAS E musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa funsé administrada, uma vez que se manifestem favo- il.:1 CLINICA GERAL, :':1 I'" cional dos músculos em geral, da bexiga, or-

I�
ráveis, em assembléia geral extraordinária, 2/3 de

gãos digestivos, etc...
-

sócios quites, em primeira convocação e por qual- ii Longa pratica em Hospitais Europeus !i ONDAS CURTAS _ DlATE�MIA _ ELETRO-,�:çe:o�!�f:ohg:a s���s� quites, em segunda oonvo- II CQ"t\sultório e re�idência: 11111 BCAINRHUROGSIAD� ���TRO��7:a��r��T!�a e
IArt. 7.) - A sociedade terá existência por l! Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 ii

I' Ölprazo indeterminado; vindo a sociedade possuir ii CONSULTAS: ii in�O�����RIO _ R u a dos Bomheiros

1"'1"
menos de 10 sócios quites, dissolve-se a mesma de li ii lU
Pleno direito, devendo o seu patrimônio ser dis- !! Pela manhã: das 10 ás 12 horas !i UI (Jardim Lauro MueIler) esq. Rua 9 de MarçoII -

. " ii DI das 9 ás 12 e -das 3 ás 6 horastribuido entre os sócios remanescentes, os quais ii Pela tarde. das 14 1/2 as 17 1/2 horas ii 111 RESIDÊNCIA _ Rua Ministro ealogeras, 350 ..cancelarão os registras existentes. ii '!
'"

C II
'

Art. 8. -'- Todos os casos não previstos pelos !.... Atende chamados durante a Noite
-

,-:h II Fone 305 - J O I N V I L L E • S..
.presentes estatutos, desde que não contrariem a

..

",::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i{ iiiEllE!u-. =�=!I '��Ii!.._/

�----------------------------------.----�

Clinica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta do

.It� ••••11. ..11
MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Abdon Batista (Defronte a erA NOTICIA"
- JOINV�LE -

Dr. Francisco Antonio Piccione
• :M[:1I!tlD][CO

Cirurgia Geral de adultos e eríauças Clí-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

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

jj=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�....

p �

Dr. Arquimedes' Dantas
ADVOGADO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437

Jaraguá cio Sol - Saota CatariBa
� �......
�i::::::::::::::::::::::::�··:::::::::::::::::::::::::::3::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i{

�I_'!IN�!I_II .!-.I!!!I____:_....._••-.. 11_!�m

II ....
_.I�_.

.,_.,_,a,-:-,ou· ·_·-=--il... I=-' Foto Plazepa ::J III
,

III Rua Mal. Deodoro da ,Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul

i(1I Defronte ao Ginásio São Luiz L
� 'I Porograftes em geral - filmes de varias III� III marcas e tamanhos

i Tem á disposição apa�elhos fotográficos ale- m.
iii
...·. mães <tVOIGTLÄNDER» e outros de .ótima i.=i
III qualldade - com lentes azuladas. iii'
I V·

. - . II.

ela a exposiçeo sem compromisso. iii-x- II!

Iii
Dlspando do melhor equipamento,

�.pode atender á todo e qualquer . g
chamado fora do gabinete.

�m=a !!EE!I !! :; n=:; ::-

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



OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 11-9-1956

"Comércio e In�ústria 8r8it�aupt SIA."Re�istro Civil

ö����t��L
CONTÉM

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do r", Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina,

Brasil.
faz saber que comparece

ram DO cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se: Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Tonlco dos convalesllentes

I Tonico dos desnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

EXCELENTES

ELEMENTOs TONICOS

-----------------,----------------------�

Tômbola
. Números premiados da tômbola em

benefício da construção da nova Matriz de
Jaraguä do Sul.

Sorteio realizado na festa dos Oongrs-
gados no dia 4 de Setembro de 1955:

1. prêmio: 198 - Virgílio Rubini
2. « 2.129 - Otávio Frainer
3. c 1.678 - Luiz F. de Araujo
4. « 1.565 - Alfredo Karnehen
5. c 705 - Heloisa K. Garcia
6. c 1.616 - José ScheUer
7.« 236 - Elfriede Roeder
8.« 15 - Vitor Bauer
9. c 3.295 - Conrado Koch
10.« 3.457 - Capela São João..

Jarãguá do Sul, 4-9-56.

Pe. THEODORO A. BECKER, SCJ
Vi&,ário

m=z=��----------------------------m

Dr. Fernando A. Springmann .

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

Cllniea Médlea - Cirurgia Geral - Partos
.

Consultório e Residêneia : Rua Preso Epi·
tâeío Pessôa n. 206 (ex-reaidencía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

Calçados

li]R G O·
são os melhores e

- mais baratos -

Produtos da:

Indústria' de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

Convocação para Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os Senhores Acionistas desta So
ciedade para comparecerem à Assembléia ·Geral Or
dinária, a se realizar no dia 15 de outubro de 1955,
às 15 horas, em sua séde Social, à Rua Coronél
Emilio Carlos Iourdan, 21, em Jaraguá do Sul, pare
deliberarem sôbre a segulnte ordem ordem do dia:

I - Relatório da Diretoria;
II - Parecer do Conselho Fiscal;
III - Exame, discussão e aprovação do Ba

lanço Geral, conta de Lucros & Perdas
e demais documentos relativos ao ano

Social de 1°.-7-54 a 30-6-55;
IV - Eleição do Conselho Fiscal;
V - Diversos assuntos de Interesse Social.

Jaraguá do Sul, 23 de agosto de 1955

a) Arthur Breitbaupt - Diretor
Walter Breithaupt - Diretor

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

Edital n. 3.842, de 31-8-65.
Galdino Pereira e

Maria Lídia da Silva
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente nesta cidade, á
Avenida Angelo Piazera,
filho de Vicente José Pe
reira e de Veríssima Pe
reira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade. á
Avenida Angelo Piazera, '"- _

filha de José Venanclo da
Silva e de Lídia Maria FRACOS E AN�MICOS I
Alexandrína. Tomem.
e

8 3 VINHO CREOSOTADOEdital n, 3. 4 , de 3-9-55. • •• I L V E I R A • ,

Oswaldo João Ferreira e

Conceição Mariada Cunha Iap. - biU 118:

Ele, brasileiro, solteiro, To••••
operário, domiciliado e Re.friado.
residente em Iolnvíle, fi- Bronquita
lho de João Henrique Fer- E.crofulo••
reira e de Adellna Iustlna.
Ferrei ra. Convalescenças II" lU - '1.- Jal i!iB u,- lai- IUI _..,. - I I'" I" - lai - '1'- I'

Ela, brasileira, solteira, VINHO CREOSOTADO - Atende chamados de dia e a noite - I
É UM GERADOR DE SAÚDE. I.

doméstica, domiciliada e .:r:r===.�nl_II-I._laa- ..I,!IIIIII-III-IDI-IlI.-n.-111
residente. neste distrito, em ----------.------- I.'''''''''''!''''''''''!''''''''''!''''''''''!''''''''''!''''''''''!''''''''''!-II

lrapocústnho, filha de Ver- berro Ehlert e de Ema
gílio Marcos da Cunha e Bhlert.
de Maria Adelaide de
Araujo da Cunha. Edital n. 3.847, de 6-9·55.

Hadwig Hennemann e

Edital n. 3.844, de 3-9-55. Helga Isberner
Cópia de Edital de Pro- Ele, brasileiro, soltelro.]clamas de Casamento re- pedreiro, domlclllado e

cebida do Oficial do Re-· residente neste distrito, á
gistro Civil de Guaramt- Estrada Ieraguä, filho de
rim. Ervlno Hennemann e de
Henrique Pereira Filho e Hilda Hanneraann,

Odete dos Santos Ela, brasileira, solteira,
Ele, brasileiro, solteiro, doméstica, domtelllade e

motorista, domiciliado e residente neste distrito, á
residente em Guaramirim, Estrada Ieraguä, filha de
filho de Henrique Pereira Gustavo lsberner e de EI
e de Maria Laura Rodri- sa Meier lsberner.

eOêO
�

"

a==e -
1:00..2 =GI ""-,

":8 il! \..
Eo§'" ..

lU 8>_8<t 'I �'O §�';�& ..ti; ECIOoN ....

�O 0·'11 o 8Glu-:lE

::�:�t�:.si���icifi���ra� E���i�' :�8�dit�� :;9p��: Caixa Postal, 11 � .i�Ii! 2/1' íti:;':;;::;::;�;··;::::::;:;:;;;;::;::;:::·;:�tl
residente nesta cidade, fi- clamas de Cesarnento, re- -=- w g 3!.g °1 .,.::..... -...;::o�_ II II
lha de Antônio Olegario ceblda do Oficial do Re- f:li �: CI) � � � II --:' JARAGUÁ DO SUL - II

dos Santos e de Faustlna gistro Civil de Rio do Jaraguá do Sul Co. &.� 8, oe»!j ii
Julião dos Santos. Testo.

Santa Catarina a .,..!!� � � li Medicamentos e Perfumarias ii

9 1
Arthur Maas e � �] sl: ",. 1111 li�i: Simbolo de Honestidade .:I.!:·Edital n, 3.846, de 5- -65. Hilda Maske

... Oonfiança e Presteza
IIWashington Norberto. Ele, brasileiro, solteiro, I

Koroll e lavrador, domíctlíedo e ...-------------------. li A que melhor lhe atende !i
Paula Elfrida Bäumle residente em Rio da Luz, O W 1,1· M L II e pelos menores preços

:

ii

m;.�e�iS�:,asi���'Ci��I��ro� Ge::�an�iS���s' !il�� A�� r. auemuD· azurecll8n 1 �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"'..::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::ti
residente e_m Corupá, Ii- gusta Maas.. ea.a 8E .a•.,E :1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,\
lho de Joao KoroH e de Ela, brasileira, solteira, ii

r· § l· ({)) 1ffi IE Y I
ii

Al' L t kk d d Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ ii t1l\ 18'
.

ii
vIDa a z e. doméstica, omicilia a e

1:.1:. 11= ..
\UI =11 I,!!,Ela, brasileira, solteira, residente em Alto do Rio Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças

doméstica, domiciliada e do Testo, filha de Fritz Parto:: . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 liresidente nesta cidade, á Maske e de Anna Gust- . Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização ii li
rua Quintino Bocaiúva, fi· mann. I - Ráios Intra-vermelhos e azuis. ii JARÄGUÁ. DO SUL STA. OATARINA ii
lha de Oito Bäumle e de -------......--...---..----. II Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, IIPaula Pacheidt. Edit�1 .n. 3.850,. de 6-9-55. C!C::=="C=>c==<::::":::::>C::::><::><::-:�C::=::Ofj ii combustível e acessórios. II

Copia de Emltal de Pro- OC!c::::a c:::;:.G li Lubrificação-carga de Baterias etc. HEdital n. 3.846, de 5-9-55. clamas de Casamento re- O Celso Branco O II ii
Antonio Segundo e cebida do Oficial do Re- O

.

D h Ad· II CONSÊRTO - RBPORMA B RBTIPICAÇÃv DB AUTO- II
-Silvana

. d� Freitas. gisrro Civil de Rio do
_

espac ante uanelro
,ii, MÓVBL B CAMINHÃO. iii.Ele, braSIleiro, solteiro, Testo. Matriz: Rua Babit"lnga, 23 FUial: Praça General 08Ó- 'I ..

operário, domiciliado e HeJmuth Lümke e
- Edif. próprio - Telefone, rio! 115 - Edificio c�anta :i ii

residente neste distrito em Gertrudes Homburg
213 - ex. P.,35 - End. Juha� - Apart. próprIO, 32 II SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO li

Ilha da Figueira, filho' de Ble, brasileiro, solteiro, S Fra���C::�a;�� •. s.e euriti:.elefone, 477�araná .�:::::::::::.:::::::::::::::.::=::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:::=:::t}
MZlßoel João Segundo e lavrador, domiciliado e'

.

de Guilhermina Moreira. residente em Alto do Rio Importação - Exportação e Cabotagem - Que.- <!l_ _!!IiI liiIIil!@l

dO;::�t���Si���ici��I��ra� t�m��st�, df�lh31:: ���e� bem como to�::. :sm:!:!�=�::to à 11flndega I B�COM=lRêliiÍÕf�;�:�l�:���residente em Ilha da Fi- Ela brasileira, solteira, de sao Francisco do Sul, são executados com pon-
gueira, neste distrito, filha domé;tica domiciliada e tualidade e presteza, dispondo para êste fim Rua Marecbal Deodoro, 122/130 - Caixa Postal 19 -

de Hygidio de Freitas e residente �estc distrito em de umd organização perfeita com escritórios Telefone 234 - Jaraguá do SI1
de Anna Silvana da Silva. Rio da Luz, filha de 'Jor- e técnicos.

Contratos, distráto�, Atas, Balanços e com-

Edital n. 3847, de 6-9-55. ge Hornburg e de Paulina Di�põe de páteos para dep6sno de madeira pleta assistência técnica contábil, jurídica e

Rodolpho Ponath e Hornburg. junto ao quadro da estação e nos trapiches fiscal. Escrituração fiscal e comercial. 'Servi-
Paula Ehlert . E para que chegue ao co- de embarque da Conta da Cruz, bem como

, ços comerciais em geral.
Ele, bralileiro, viúvo, nhecimento de todos, mandei armazem para depósito de mercadorias em ge- Corretores da ç. flac, eguros «Ipirangb operan·

alfaiate, domiciliado e re- passar o presente edital que ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. dQ em Fogo, Acidentes do Trabalho, Aciden-
sidente em Barra do Rio será publicado pela impren-' tes Pessoais. Transportes, Automóveis, Res-

Cêrro, neste distrito, filho sa e em cartório onde será Encarrega-se de Embarques de Madekas e de outras ponsabiJidade, Civil e Fidelidade.
d� de Guilherme Ponath afixado durante 15 dias. Si Mercadorias para o exterior do Brasil 8 Sub-agentes da VARIG: Passagens e encomendas.
e de EmiJia Knopp Ponath. alguem soub�r de algum im- LocaI1dailes BrasUeiras

- A COMERCIAL LTDA. _

Bla, brasileira, solteira, pedimento acuse-o para os

O
Tradiçao ie mals de 20 anos, de serviços constantes

O
uma organização as suas ordens!

doméstica, domiciliada e tins legais às maiores firmas do Eltado e dos estados vlslDhos.
residente em Garibaldi, IRENE PEDRI GÜNTHER Eugênio Vitor Schmückel - economista e contador.

AI O I �c::::::=- �
.

.c:::::::reneste distrito-, filha de • ticia .

'
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Vermiíugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADR, ÇONFOR-
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEíRA
.

MINANCORA para o seu tilhinho.
E. um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

�OOOO�OOB��OOiiiOO
� CLINIOA DENTÁRIA - RAIOS X fi
I Dr. Dsoy Cubas_ D'Aquioo I
li I CIRUROIÃO DBNTISTA I 00
00 CLINICA . CrRUROIA. BUCAL - PRÓTBSB 00

�.- Tralamenlos de canaes sob conlrôle radiográfico m
Modernas ponles móveis em micronium e Dura platinado �

HORÁR 10 zes

00 MANDl - das 8 às 12 �
00 TARDE -: Atende com horas Marcadas 00
� Residência e Consultório ao lado da 00
00 Prefeitura Municipal

.

- Fone 220 00
.

00. JARAGuA DO SUL - SANTA CATARINA 00
OO��OO.�OO�OO�OOOOOO .

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



Deutsche Beilage des "Correio do- Povo" ,-

7 TRoPFEN:
"

PII'nio Salgado "Feiras [Plíníç Salgado Unß�nßenuiDeiisfeier
livres"

.

ín Joinvílle Wie ellleehrlích, wurde
Es gibt einen grossen "Zehn-M i IIi o n e n-Schul- spracL I Nachdem der fuer vergo auch diesmal der 7 ôep-Unterschied zwischen Bei- den" gehoerr? Nein? Dann II. Wir machen unsere Sonntag angesagte Besuch ternber, rrotz schlechtem

de Kandidaten: der Eine wartet mal ab. Der Herr
deutschen Leser auf das des Herrn Plinio Salgado Wetter, wuerdíg und fest-

- Ney Franco - wurde Pra�fekt wird d�n "rollen- Angesichts der strengen lnterwiew aufmerksam das in Iolnvllle wegen Verhin- Iich hervorgehoben. Saernt-dur c h fuenfundfuenzig den' �urschen einen zehn- Empfehlungen seitens des wir in diesem Blatte ver- derung des Flugzeuges in llche hiesigen Schulen und
Stimmen gegen neunzehn Millionen schweren Pro- Chefs der ehemaligen In- oeííenrlíchen. In dieser P. Alegre abgesagt wurde, Sportvereine nahmen an
frei gewaehU. Es stimmten zees a,.n Hals haengen. tegrellsten U. jetzige Peer- Reportage beantwortet der und in welcher der Herr den grossen Aufmarschsaemmrlíche Vertreter aus Nachher erzeehl Ich ee.; replsten, die er vergo Wo- zum Praefekren aufgestellte Staatsdeputierte des PRP, teil, dessen Programmdem ganzen Munizip. Der -0- ehe in alle in lolnvllle, Kandidat der UDN U. des Dr. Luiz de Souza in leiderwetrerwegen gekuerztendere Kandldat - Wal- "Zur Ordnung" wurde Blumenau, hajai u. Brus- pnp H N Franco .

Sr II der Volks werden musste. Auf der� .. I

K, err ey -r semer e e zu -

vor dem oeffenrllchendernar, - der wurde •.. angeordnet bekannt zu que startgefundenen Volks- einige Fragen die von versammlung sprach, kam
Garton erbauten TribueneNaja! ôpaeter erzaehle geben das der Kandidat versernmluugen aeusserte, allgemeiner Bedeutung Herr Plinio Salgado am I�

ich es...' Ney Franco ein "Deut- fallen die -lefzren "faulen sind. Unter anderen heben Dienstag
.

nach Joinville. versammelte sich die Orts-
-0- schen-Fresser" sei. Wie Pruechre'' derjenigen vom wir den Entschluss des In seiner Rede wiederholte obrigkeit, von welcher ausMan sagt das der Kan- ungeheuerlichl Leute, Leu- Baume, die den Namen Kandidaten hervor, bei der Fuehrer der ehemall- Bruder Nicanôr, vom Gídídat Ney, euseer dem te, das wird noch sehr von Plinio Salgado sch- Uebernahme seines Prae- gen Gruen-Hernden noch- nasio São Luiz und der"Fehler" seiner bekannten ernste Folgen nach sich maehlích zu persoenliche Iektenamtes fuer die Ein- mals des seine Anhaenger Rechtsanwalt unserer KoBescheidenheit und Zu- ziehen. Wer bezahlt den Zwecke benutzen wollten, richtung von "Feiras Li- im Staate Sra. Catarina mark, dr. Thi�go, festlicherueckgezogenheit aus dem Unsinn? Nur das Volk, um andere Kandidaten vres" (Frei-Markt) zu sor- nur dr. Jorge Lacerda (vom Anspr�che .hlelten. Ueberoffentlichen L e b e n und das arme verdummte Volk. durch die ehemellgen In-

gen, in welchen alle Pro- PRD) als Governeur zu das allleehrllohe Radfahrer-nicht "populeer" waere -0- tegrallsten, heuptseecllch duzenren (Kolonisten) ihre waehlen haben, also die Rennen, das trotzt schiech-
(eine "Populerltaet" die Zum nachdenken: warum des Inneren des Landes, Ernte preiswertig verkau- Kandidaten die offiziell im tem "YeHer stattfa�d, ge-man "aufs Land fahren u. verstecken sich die "pes- waehlen zu lassen. fen koennen. Dadurch wird Namen des PRP aufges- ben wir �ae�eres ID anReiss kaufen" nennt) - sedieren" hinter den "In- Wiederholt empfiehl Herr d e r Zwíschenhaendler teilt worden sind. Damit derem Tell dieser Auflagenoch einen anderen, einen I tegrallsren"? Wenn die Plinio Salgado, wie es ausgeschaltet, und kommen wurden die Machenschaf- bekannt.
grossen Fehler haerte : er Schlacht gewonnen sein allgemein bekannt ist, die die Produkte ohne Kosten- ten jener demaskiert, die

_spricht nicht deutsch. Leute, sollte, kriegen di�, w!e Kandidaten· der Frente aufschlag direkt ans Volk, unter dem Deckname desLeute das wird miss wer- immer, den Pusstrltt. DIe Democratlca, die Herren bzw. zur Hausfrau, die, Herrn Plinio Salgado an- Silberne Hochzeitden. 'oas ist gefaehrlieh... "peeesedtsren" sind gross Jorge Lacerda u. Heriberto heut zu Tage allzuschwer dere Kandidaten vorschie--0- in "geheime Waffen". Nur Huelse zum Gouverneur unter die hohen U. rechts- ben wollen, und somit Umgeben von ruehrigerAm Mittwoch gab es sind es diesmal sehr "ge- und Vize-Governeur unse- widrigen Preise der Le- einen Verrat an Herrn Liebesbezeugungen ihrerein Durcheinander im Ra- meine" Waffen... res Staates, und alle an- bensrnlttel im allgemeinen Plinio Salgado und an geschaetzten Familie, feier-
.

dio. Der Herr Rechtsrich- Bis zum neechsren dere Kandidaten die im seitens einiger gierigen seine Partei begehen. Das te am vergo 6. ds. Mts,ter der sich eine Zeit lang Sonntag. Namen des PRP in den Kaufleute zu leiden haben. entscheidende Wort des das beliebte Ehepaar,den Quatsch der Propa- Punkl-Sieben� M u n l z i P i e n aufgestellt Es genuegt nur dieser Chefs des PRP hat nun Herr Ernll Klífzke undganda im Radio angehoert . wurden, Jede Widersetzung Punkt um die zukuenftige die enrgueltlge Klaerung I Frau Adele Sasse Klitzkeharte, ist nicht mit den WELCHE KRANK -

dieser Empfehlung des Munizipale Regierung des gêbracht, und werden sich ihre Silberne Hochzeit,Llngehoerlgkeíten einver- HEIT IST AM VER- Chefes der ehemaligen Herrn Ney Franco (kein wohl seine Anhaenger anlaesslich deren Feier siestanden. Die Angestellten, BREITESTEN'? Gruen - Hemden h e iss t Geschaeftsmann] ins wahre nicht mehr von fremde einer grossen Anzahlwie immer, sollen fuer die Wahrscheinlich das Rheuma! Herrn Plinio
_ Salgado zu Licht U. ohne bombastische Elemente betruegen lassen. Gaesre ein froehliches"patrões" einstehen. Das Neue Statistiken zeigen, dass hintergehen, zu verraten! Propaganda zu ruecken. Abendmahl boten. Im Na-lassen sich die Iungens mehr MhensScthen infolge brh�tUs- Wie man ersieht, will man

men der w. Gaeste sprach
.

N I matisc er oerungen ar e1 -

d h d N' dDIcht gefallen. a, mil!
unfaehig werden als durch urc aUB en amen es

Eh d Herr Artur Müller, und be-sehen wann auch diese Tuberkulose. Daher erfordert Herrn Plínio Salgado und

rn nm gruesste das ehrwuerdigeden Puesrrltterhalten. Denkt gerade das Rh�um.a besonder� den seiner Partei nur da- 1usklang des I I: a: Ehepaar mit Beifall fín-deren Aufmerksamkeit und fruehzel-1 zu benutzen um in seinem

m 1 dende Worle. Nachtraeg-
...

tige energische Behandlung, S h K dld ilUUI!
-0- Diese besteht in erster Linie c atren ,an I at�n zu

E �
, ·

h
Iich uebermiUelt die "Deut-Das war einzigartig! Der in einer Regelung der Lebens- waehlen die er D1ema�s ue arlstlsc an • sche Beilage des Correio"rollende" Bursche pries weise und der En�ernung ver- empfohlen

.

hat und. die
S do Povo" Herrn U. Fraudíe ungeheuren Eigeschaf- steckter Krankhzeltshnherde'Mfalls niemals semer Partei, der

K'
,

Als em vergo onntag
Kllrzke seine herzlichsten

�
sich solche an ae en, an-

f h
.

llstí h assas
Herr Plinio Salgado anren seines Kandidaten. Und deIn und sonstwo im Koerper rue eren íntegra IStlSC en

ongr der ihm zu Ehren In Ioln- Glueckwuensche.-

sagte unter anderem das finden lassen. Ferner spielen Bewegung noch dem heu-
ville statrgefundene Volks-sein Kandidat "grosse Waer�ebehandlun�, MAassage tlgen PRP angehoeren.

Am kuerzllch in RI'o versernmlung nicht er-K " d" lítí h und nicht zuletzt die nwen-�ltur. �f po I ISC e
dung etnes bewaehrten Arz-

stattgefundenen Eucharie- scheinen, u. seinen Besuch MedJI"llen und 1I11"moel.Wirtschaft besltze und neimittels eine grosse Rolle,
tischen Kongress nahmen nur am Dienstag nachho- Uu U Wkenne. Man sagt der ei- Ein bewaehrtes �d mit Er-
20 Kardinäle, 300 Bischöfe len konnte, sprachen in ßusslellunogene Kandidat (Brudes des folg gebra:uchtes Mihlttelbis�GTo- und Erzbl'schröfe, 3800 J'ener Ersten VersammlungII -,' d . B h) gal. Es hilft sowo el .e- �paIra0 es ursc �n lenk- UIÍ.d Muskelrheumatis-
Pater und 5000 Schwestern im Sport-Palast zu Join-h.. f r' Meine hi H h Ab vergo Donnerstag

aelle geseu z .
-

mus, bei Isc as, exensc uss
te·ll. Nur in Rio de Janeiro ville verschiedene RednerFressel Wenn das so wei- Nervenschmerzen als auch bei

pnp AI L wurde in der Av. Getulioter geht "rollt" mich der Erkaeltungskrankheiten. TogaI alleine wurden 700.000 des K. setzter, an
Vargas (ehemalige Tele-h d Z't beseitigt die Beschwerden und Kongressteilnehme zur Be- Stelle des Herrn. Plinio fonica) eine interessante

Kerl noc vor er el, bessert die Beweglichkeit. Da- köstigung eingetragen. Salgado, sprilch sem alterund "desinregralisier!" mir durch werden Arbeitsfaehig-
Ueber 2 Millionen empfin- Partei-Anhaenger, fruehe- Medaillen und Wimpel-die .ganze "Kultur" - des keit und Wohlbefinden bald

I gDn das hl. Sakrament der rer InteO'ralist, Herr dr. AusteIlung eroeffnet. WirReisses wieder hergestellt. Machen Sie ..

"anempfehlen unsere Leser
. . •

vertrauensvoll einen Versuch! Kommunion. Luiz de Souza, der stuer-
einen Besuche.

-0-
Sie werden nicht enttaeuscht Für den Kongressplatz misch als "Líder" in derHabt Ihr schon von den sein. In allen Apotheken und

wurden von der Präfektur Deputierten _ Kammer desVerleumdungen der sog. Drogerien erhaeltlich.
39 Millionen Cruzeiros PRP im Staate von der
ausgegeben, �s waren 120 Versammlung begruesst
Kraftfahrer, 6 Ingenieure, wurde. Tosender Beifall

h k "8 b '1 " 110 Lastwagen und zirka der grossen Menge in I, ....... lX'EHÇA Qi>ul__Apot e e cu. Z 260 Arbeiter beschaeftigt, Joinville kroenten die flam- I,"U<''!> 1'l!"'GoaA "' .. " ..... � ... l
1 ..<ll.u li � ..".... 0I.tÇ'.A. GC>...,',was fast eine Million täg- mende Worte des Depu- ! u ... 110M AV"It''''' NO T"'!".,JA.RAGUA DO SUL Iich kostete. Die Compa- tierten dr. Luiz de Souza, (�f.M?(}0U6�::-,"�OII��"Ge.L();

; ohio FhiHps .tlftete, aus- der oeffe.tUch vor jene

juL ii i '111.1',. II .�.�6 H 46 ser dass sie die ganze warnte die jetzt vor den I :' . 1'1, I t.1MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN
Illumination lieferte, 5 Wahlen versuêhen den _.------.----

C D N d Pt' (PRP)· IA tI"""'$ .. APft&n:"T.\ SC81S b I d n h h ff h" d Millionen ruzeiros. ie amen er ar el
I�..�1'iAS FOIU&A4. TAl'" 00;....:.: ':..

Das ym o er Kec tsc a en eh, es

b h 't!WAS GEHT VOR? C o m pan h i a Anrarctica zu miss rauc en U. mh

I RIlUM ...TtSMO ,IVertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie -

stiftete 260.000 Meter Bret- dem Namen seines Chefs, ••C"OFUL.... ,

am besten zu den geringsten Preisen bedient. Grosses Aufsehen erregt ter im Werte von Sieben- Herrn Plinio Salgado, bos-
.

: r: � � � ::die letztens im Senat vom zehn und eine halbe Mil- haften (wenn nicht bezahl- Cl ..... c � II! A <lSenator Gal. Caiado de Iion Cruzeiros, fuer die ten) Verrat zu begehen. a c z I. .. A 3
Castro (PTB) gehaltene Konstruktion der Baenke It e. A , D A 8 .

ff:::::::::::::::::::'':::::;;:::-':::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::"l\ Rede ueber die Nicht- trat noch die Praefektur NERVENSCUWAECUE : � : � : �: !-:

O E· h K f II waehlbarkeit nationalisier- fuer die Arbeitslöhne ein.
All

. ,ii r rlc au mann II D' E' h gemeine Ermattung und "ru"� RI.' U""Url!l'l� .. iII
.'.

h ter Brasilianer. In dieser Ie lOna me von aus· Blu_rmut finden rasche und _ ."Jt. ftVUVI:.!p.5I :
.. Arzt und Chirur( II seiner Rede beanslandet lae.ndischem G e I d war :luverlaessige Hilfe durch eini- =��;.: ,,�..� íli promoviert an der medizinischen Fakultät der iI der Herr GoI. Senator den derart, Qass der Dollar auf re Flaschen Arsenoferrato.e_li Universitäten von Köln (Deutschland) und :'!':Ii Missbrauch der nationalen 70 und. dasCPfun� Sterlfi.ngl ���h�i:!�ppetitAar:e��:t!:i�k� _H Porto Alegre

. Freiheit zwecks Sprache auf 2óO ruzelros Ie, Blutkoerperchen bildend und
.

..

CHIRURG - FRAUBNARZT -� GBBURTSHELFBR - ii der Deutschen, und zitierte, was bis!ang ueber ein Jahr nerveDs�aerkend. Schmeckt. gu.t MachiDas de Costuraii
:,' unter anderen auch die noch nicht vorgekommen und Wird auch von empfindh-

..

KINDER - UND ALLGEMEINB PRAXIS : I ,li
ii "Deutsche Stunde" d er war. chen Personen. ausgezeichnet nacionais e estrangeiras,ii LANGE PRAXIS IN BUROPABISCHBN KRANKENHABU-
..

h n ·d'
.

E Es gab Restaurants, die vertrtagten. h I T bl tt
.

T manuais, de pé e eletricas,
ii

SBRN !: iesigen Ka lostalJOn. r. ,Je z auc a s a e en ID u-
B'

.

I I d d' "

i! li Irug an die n o e t i gen 6000 Mittagessen taeglIch ben zu 30 Stueck erhaeltlich.
- ICle e 8S e Iversos .. p�s,li Konsultoriun und Wohnung: li Massnahme. jeder Ueber- verabfolglen, wovon die pneus, c a m a r a s de ar,II Rua Preso Epitácio Pessôa, 139 ...

d I' h K II f
.

d E correntes etc Motores pliIi: II schreitung er gesetz IC en e ner uer Je es ssen
PERTUSSIN

I ,_ .

I:
Sprechstunden: ii Freiheit zu ergreifen, um 6 Cruzeiros Trinkgeld er-

.

m a c h i nas d e cosl'�ra,ii Morgens von 10 bis 12 Uhr ii somir die vor der Natio- hielten der Preis der ein- Dl.s weltbekannte Mit t e I adaptavel em qualquer tipOi:i: Nachmittags von 14,30 bis 17,30 Uhr :.'.1:' nall'zl'orung be'stohenden zeinen' Mahlzeiten 8ch- gegea Keu�bhusten, Bron�hial- de 'machina, tem sempre� �

. Katarrh wie alle Affektionen .

k C R Jli Man steht auch lachts zur Verfdgung ii Uebel zu vermeiden. Was wankte ZWIschen 20 und der Luftwege ist wieder ueberall em stoc a_ .s� ea ,:�::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::�::::::::::::::::::.-::::::::====:Ji geht vor? 100 Cruzeiros. zu haben. ao lado do Banco INCO
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A Palavra de PI.i n io Salgado
Recomendou o chefe do PRP as candidaturas de Jorge Lacerda e Heriberto
Huelse - Desmascaradas as futricas dos "peerr�pistas" de Jaraguá do Sul
Os varios comicios cia da Republicá, como I cio de candidatos ou- Salgado, recomendando I patente a má fé de al-l trair escandalosamente

realizados pelo sr. Pli- principalmente pela pa- tros que se querem ele- a todos os antigos in- guns "integralistas" a recomendação indis
nio Salgado em Join- lavra de ordem do ger à viva força sob a tegralistas votarem em improvisados, que, além cutível do sr. Plinio
ville, Itajai, Blumenau Cheve do PRP aos seus bandeira do sr. Plínio Jorge Lacerda e Heri- de procurarem

-

prejudi- Salgado, de cujo nome

e Brusque, despertaram, correligionarios oatarí- Salgado. berto Huelse, candida- car os velhos adetos e usam e abusam para
como era natural, enor- nenses, dentre os quais Mas todas as futricas tos dà Frente Demcera- defensores do PRP, fins inconfessaveis oomo
me interesse não só em surgiram muitos com municipais cáem por tica ào Governo do como os srs. Jorge La- agora ficou esclarecido
torno de sua própria evidentes interesses pes- terra ante palavra ex- Estado. cerda e Luiz de Souza, através dos comicios
candidatura à presiden- soalissimos em benefi- pressa do SI1. Plinio I Diante disso ficou ainda persistem em realizados.

• ===w

I M U. O A S
I I

DESAFIO

Zé Pergunta e João Beipesto

ZÉ P. Eu me chamo Zé Pergunta
Porque eu sei perguntá
Me responda João Resposta
Si a UDN vai ganhá

JOÃO R. Lá vai inhó Zé Pergunta
O que vancê perguntô
Vanoê intão não sabia
UDN já ganhô

.

ZÉ P.I UDN já ganhô
Gostei dessa inhô João
Vá dizendo Os candidato
Que ela têm prá eleição

JOÃO R. Que ela têm prá eleição
Digo tudo numa vez
É Lacerda e Heriberto
É Ney Franco e Juarez

ZÉ P. Muito bem João Resposta
Tá respondendo direito
Responda porque que querem
O Ney Franco prä Prefeito

JOÃO R. O Ney Franco prá Prefeito
O seu valor não se íneobre
Trabalha e faz justiça
E dá valor aos pobre

ZÉ P. Resposta, vá me dizendo
Quero sabe porque é
Que o ter de Wardemá -

Prä Prefeito ninguem qué
JOÃO R. O pessM não que nada

Com Wardemá outra veiz
Porque ele foi deputado
Foi Prefeito e nada veiz

SOCIAIS

A Caravana da Vitoria ÕNoticias procedentes de à candidatura do sr. M I LH ES
de tôdos munteípíos do Jorge Lacerda. ....

Estado, relatam do antu Enquanto isso, a cara. OI PESSOAS 1l:0iii USADO CO.

I
siasmo que está empol- vana da Frente Demo-180M RESULTADO O POPULtCO
gando o povo catarinen- cratica registra ínsúspeí- DEPURATIVO
se pela candidatura do to entusiasmo em todo o

sr. Jorge Lacerda para territorio barriga-verde,
Governador, e que tem I COmo em Santo Amaro,
para vice o sr. Heríber- Estreito, Tubarão,· Lagu
to Huelse. na, todo o norte catarí-

nense, desde Mafra, Ca-
Ainda quando da re- noinhas a Porto União e

cente visita do sr. Plínio recentemente em Joaça
Salgado, recomendou o ba, Videira e outras cí
chefe do PRP a todos os dades.
correlígíonaríos o su- O dia ã de outubro
fragio do nome de JOR- registrará, pois, pela
GE LAOERDA para Go- vo nt a des 0- ELIXIR 914vernador, gesto identico berana do povo de San
que teve tambem o sr. ta Catarina, a estrondo
Ademar de Barros em sa vitoria de Jorge La
recente comício do dia cerda e Heriberto Huel-
22 do mes passado em se, garantia de um go
Florianópolis. Em outro verno que tem a apoia.
local transcrevemos, por lo as mais expressivas
sua vez a carta de apôio da maioria das eorren-
do Partido Libertador, I tes polítíeo-partldaríos P Preíeíte võte emhipotecando solidarieda- do nosso Estado. ara

ELIXIR 914
a StAUs AIW TOH e OBSANlS.
o� • Baoo. o CCH'IlÇâo, o
a.aomaso. OI Pulm6e8, a Pele
Produ ObrM nos 0••0" Rauma.
damo. CaIU...... Queda do Cabe
lo Anem'a. e Aborto••

Ccnsulte o m��co
.COme o popular depurativo

MorenGlvo ao .rpal.mo. Acrada.
... comD UfA IIcör. Aprovado ee

,"o auxiliar no tratemento da S I·
FILIS e 'REUMATISMO da mes

..a orleem, pelO 0_ N S. P.

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kíseíros, Maci
eiras, laboríca
beiras, etc. Ró'
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, P9:"mei
ras, erc., .etc,

::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopuldo S�idel IICorupe
___.I

NEY FRANGO

,

A Liga Iaraguaen- (Continuação Ja ultima pagina)
ee de Desportos, a- C . .8. Guaramirense. Realí- Jaraguá do �ul, a quem Ie Sasse Klitzke, que,
gradec2 penhorada- zou-se ontem, em Ous- êste jornal transmite os em 'regosijo à auspicio-
mente a S. D. Ace- ramirim, o lançamento seus efuzivos cumpri- sa data, ofereceu um

rat, C. A. Baependi, da pedra fundamental da mentos de congratula- lauto jantar aos seus

Botafogo F. C. e aos séde propria do prestí- ções. convidados, em que fo-
estabelecimentos edu- gloso Clube Recreativo Rio da Luz Vitória. Terá ram saudados pelo sr.

candários, que tão � Guaramirense, festivida- lugar hoje, pelas 10 ho- Artur Mueller, que em

bem demonstraram o J de esta que culminou ras, uma significativa Ies- feliz improviso realçou
alto respeito de Pa- � com um grandioso Baile ta eívíca promovida pela as qualidades cristãs das
trlotlsmo e Civismo, .� Social e coroação da diretoria da Escola Es- jubilares.
participando do des- Rainha do referido Olu- tadual de Rio da Luz Embora tardiamente,

I
� file realizado no Dia � be, de quem acabamos Vitória, com destaque da «Correio do Povo» envia
� ãa Pátria, assim co- � de receber oficio sôbre "dramatização do Grito ao distinto casal os seus

� mo a todas as

peS-l
a nova diretoria que de- do Ipiranga" em que to- efuzivos cumprimentos

� sôas que de uma ma- verá reger as atividades marão parte todos 08 e votos de perenes feli-

�
neira ou outra con-. dessa Sociedade no biê- alunos - cavalarianos. À cidades.
tribuiram p a r a o nio de 55/56: Presídente noite, grande baile em Aniversários
maior brilhantismo de Honra - L e o p o I d o beneficio dêsse estabe- Dia 14 os srs. Rudolfo� por ocasião da Pro- � Lemke; Presidente ;- Pe- lecimento escolar dirigi. Elhert e Hugo Horst.

� va Ciclistica. � dro Irineu Veiga; Vice. do pelo proveta prol, Na mesma data a srta .

� A todos o expres- � João Nicio Pereira; Se· Mario Melo. Odalzita Borges, atual-

��
sivo reconhecimento � cretario Geral - Dr. Ge:c.. Säo Estevão. Em Garibal- mente estudando no Ins-
desta Liga, osseus a- son B

.. Ferrei!a; 1°. Se- di promove.se hoje a tituto de Educação em
plausos por tão sadia cretarlO - EuclIdes Secco; tradicional Festa de São Curitiba.

I demonstração d� Pa- 2.0' S
.•
ecretario - Iyone �i-I Estevão, animada, como I Dia 15 o jovem Wilson

. !
triotismo e os agra- lIpe; l°. Tesoureiro - NIl. sempre, por ótimo con- Luz; sr. Waldemar Gumz,
decimentos pela co- to� Watzko; 2.°. Teson- junto musical. Haverá

I
comerciante em Itapocu·

� I'aboração inestima- relro - MaurIt� Rosa; I churrasco, galinha assa- sinho; sra. Yolanda Pra·
vel. Procurador - Joao Tho- da, bebidas, e o famoso di; sra. Veronica Eggert,

I �_____.....__ m�nn; Orado� -nDr. Al- "Strudel" de Garibaldi. esposa do sr. Gehfirt E�-
. m.lro Batalha, vons.elho lesto Popula,. Realiza- se gert e a sra. Ana W t;_1-Escritório no prédio (A Comercial LIda) I F�scal - �smar KI.nas, hoje, em Corupá, com ler. esposa. do sr. Joao

.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122 IDIIDI DOJIOIUlDI Dimas SI�va, Mar�nho inicio as 9 horas, no WeIle.r, reSidente em Ja·
I

11111 [UO·SflTIH R!>sa, ElVIra A. Lima, Salão dos Atiradores à ragasmho.
laraguá do Sul. I I (IIUI •• !, Zlla. Correa. e Conselho Estrada Izabel, grandio- Dia 16 o sr. Albano

- -

-
- - -

MANDa TONNIIO SOCI�1 - Irmeu Peters, sa Festa Popular promo,- Lyr�, .resid'ente em Qua-
l.

- -

.

-- -- .. P�uhno d� B�n;t, Carlos vida pela Paroquia Evan- ramIrlm.

:1:::/=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.-:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::� �s, Nat�!1 V:Ielra e Ma- gélica, abrilhantada pe- I?ia 17 a srta. Ivone
ii S 1 B -I

-

d EI -d d SA h ria Cecllla SIlva.. la Banda Musical «25 de Remer, filha do sr. Leo
I! Empr. u raSI eIra e etreel a e . . II Ao C. R. G.ua�amlren- Julho», havendo as atra- poldo Reiner.

!� ::M:A�JR.I.z: JOINVII,LE !l se,. na cons�ltUlçã:0 de ções tradicionais de A todos os aniversari-
ii I ' '"

•
ii sua n?va dIretoria, os

quermesse. A Diretoria antes os.cumprimentos
!i Para a nossa dlstmta tregllezla mantemos em estoque. II cumprImentos desta fo- da Paroquia convida o do «CorreIO do Povo•.
ii Uma linha completa de motores uacionais e estrangeiros de alta e baixa li lha. povo em geral para êsse Casamentos. Realizaram.

li, ro!ação, de 1 a 97 HP, para 220/3�o v . .>o/�o �jcl?s: APARELHOS QE MEDI- II lom.ação. Por ato oficial grandioso festjval_ bene- se ontem na sala das
!! �AO

- Bombas p�ra uso doméstiCO e ti�s mdustnals: ARTIGOS ELETRICOS li acaba de Ber nomeado ficente. audiencias os seguintes
ii ARA O L.AR. Sortimento compléto e vapado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO· II Inspetor junto ao Curso Bodas de Prata. Cercado casamentos: Egon Stein
II, S, de ARANDELAS, MA!ERIAL ELETRICO em geral para. instalações de ii Superior Comercial da do carinho de �ua nu com a srta. Lili Wendorf;
II rluz e torça de qualquer �apacldade. .

- II Escola . Técnica anexa merosa familia, festejou Luiz Hafermann com a
ii A nossa seção de Instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de il ao 'Ginásio São Luiz, o dia 6 passado as suas srta. Martha Tepaün e

II jinstalação de luz e torça. ii sr. Altino Pereira, pro- Bodas de Prata o bem- Adalberto Watzko com

�:::::::=:::::::::o=::::::=:::=::::::::=:::=::::::::::::::::::::::::===:::=:::=:=:::::=::::::=::::::=:::O veto Coletor Federal em quisto casal Emilio-Ade-, a srta. Lidia Neizer.

ZÉ P. Inhô João vancê que sabe
Eu quero lhe perguntá
Se vaneê têm a certeza
Que o Ney Franco vai ganhá

JOÃO R. O Ney Franco já ganhõ
Garanto pOS80 afirmá
Quero se mico de circo
Se o Ney Franco não ganhá

ZÉ P. Desculpa inhô João
Das pergunta que o Zé feiz
Nois queria sabê cêrto
Prá não perde outra veiz

JOÃO R. Zé Pergunta não é nada
Eu digo e torno a dizê
Pode se contá perdido
Quem votá no PSD

ZÉ P. Fico muito agardecido
Pela sua informação
Votemona UDN
E ganhemo a eleicão

. PROFIRO

..
..-

-

_..... - -- --

I

Dr. MUfilio Barreto da Azevedo
It
ADVOOADO I

I

I

I
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o
-

����CiP!����'
não tinha uniforme vistoso
nem bonitos sapatinhos;
apenas muito amôr- à Bandeira,
e porísso não poude marchar
o menino-pobre.

Desmascarados OS.. OS Festejos do Dia da Indepeadencia Tranquílíza-te, meu filho, soldado de amanhã,

Enaanadores dos Perreptstas Jaraguä do Sul vibrou de entusiasmo cívico será talYß_z teu o braço de arrimo
.

�
O· em defeza do pavilhão que não seguiste

.

Deu enlrada no Juizo Eleitoral desll na. Zona uma delun- - O desfíle escolar - s disoursos -

quando os que o seguiam, bem vestidos,
CI! conlra RolaD� Harold �orDbusch. �ldefoDso Encerrando as come- prejudicou, em parte, o bem calçados!. -.
Plazera e _RadIo· Jaragua, na qual se prova a c�aD.. morações da Semana da programa festivo elabo- talvez amanha sigam a tí, a tua coragem,
lalem que eslal fazend., cam a lel�ndl d, PRP quando dIZem, Pátria, Jaraguá do Sul rado, que terminou com a tua 'bravu��, .

laisamenie, que _o candldalo a Prefello, pelo PRP é o sr, Walde- vibrou de entusiasmo oí- o garboso destíle dos d� um MarClho·.DIas. .

mar .Grubba e. nao o sr. Ney Fr?DCO que é,. DI verdade, .0 vico na última quarta- estabelecimentos escola- Nao chores ponsso, memno pobre.
candld�l, reUlslrado, peronle • Jusllça, pelo Partido de Repre- feira, com o imponente res e das varias asso- Eu SOll pobre também.

. �

senl.ça� Popull�. . desfile dos varios esta- ciações esportivas. 7/9/55. ASP.
E O sel�lßle O leor da d�nulcla formulada pelo Parlldo belecímentos escolares, No palanque oficial ,------..._.

de Represenlaçal Popllar (PRr). e 'r e p r e sen ta ç õ e s viam-se, entre outros. o

"Exrno. Sr. Dr. Juiz do PRP, ao cargo de esportivas que foi assís- exmo. sr. dr. Paulo
Eleitoral da 17a. Zona Prefeito de Jaraguá do tido pelas autoridades no Perigrino Ferreira, MM.
Eleitoral. Sul, no pleito de 3/10/1955. palanque armado à Pra- Juiz de Direito, o sr.

O infrassinato, Luiz de É O SNR. NEY FRANCO, Ç8 do Bxpedícíonaríó, Artur Müll.er,· Prefeito
Souza, advogado, brasl- devidamente regtstràdo onde usaram da palavra Municipal que apresen-
leiro, casado, domiciliado perante o Juizo Eleitoral o Irmão Nícanõr, do Oi- tou os oradores, os srs, Os comiclos da UOI. A UDN tido grande sucesso, sen

nesta, cidade de Iaregué da 17a• Zona, pare êsse näsío São Luiz e o exmo. Promotor Público da e PRP tem realisado do em grande numero

do Sul, na qualtdade de fim. sr. dr. José Antonio de Comarca e Irmão Nica- uma serie de comicio as pessoas que a eles

Delegado de Partido do Evidente, face ao ex- S. Thiago, proveto Pro nôr, sr. Ney Franco, pelo interior do munící- tem comparecido e dado
PARTIDO DE REPRE- pôeto que está havendo, motor Público da Co- Presidente da Câmara pio, levando ao eleito- francos aplausos.
SENTAÇÄO----POPULAR por parte, dos citados, uso marca, cujas orações Municipal, varios verea- rado a palavra d� Elelrificação do inlerior do
(PRP), Secção de Iara- ilegal e abusivo da le- obtiveram v i b r a nt e s dores, outras autoridades verdade sobre a SI-

m
.. _.

E t día -s em

guá do Sul, vem, .respei- genda do PRP e, em aplausos da enorme e pessoas de destaque tusção eleitoral no Bra- unlclplo. s eve ·DI Pl
'1 E d

. .. Jaraguá, o sr. r. a-

rosemente, em obediencia consequencia dessa pro- massa popular que de nossa sociedade. SI, sta o e mUDlclp�O. cido Olimpio de Olivei-
ao dispôsto no artigo 177, paganda, alegando tal tomava literalmente as Sobre a prova ciclista As· provas de solida. ra diretor comercial da
da Lei n. 1.164, de 24 de inveridico fáto,- é natural circunvizinhanças da que se realizou apesar riedade dos elementos Empresul.
Julho de- 1960, trazer ao a posslblltdede de ser Estação Ferroviaria. do borraceiro, damos re- que compõem esses par-
conhecimento de V. Excia. exercida influencia peran- O mäu tempo amea- portagem em outroJocal tidos e mais os pesse-
as seguintes infrações te o eleitorado, o que é çador, lamentavelmente, desta edição. distas que tem aderido
penaes : ' deíêso em lei. a causa por eles deíen-
1°.) - ROLAND HA- Assim, juntando a gra- dida, são de molde a

ROLD'DORNBUSCH, vação do discurso profe- ·ALTINO PEnElnA assegurar a vitoria das
brasileiro, casado, lndus- rido por Rolando Dorn- M M candidaturas de Jorge
triário, residente nesta busch e Ildefonso Piazera, Lacerda, Heríberto Hül-
cidade, á rua Presidente bem como da propagan- Transcorreu dia 9 S8 e Ney Franco, este

Epítécío Pessôa, fern, arre- da que a própria Rádio a data natalícía do sr. ultimo a Prefeitura Mu-
vez o microfone da Rádio Jaraguá faz, no sentido Altino Pereira,. digno nicipal.
Jaralluá (ZYP 9), referido mencionado o Delegado Coletor Federal dá Ja. Em Garibaldi, Jara·
na propaganda eleitoral de Partido Infrasslnado, raguá do Sul. guäsínho, 84, Bstrada
que ali faz, fáio inverldlco respeitosamente, requér a O aniversariante Itapocú, 'Rio Molha, Ja-
em relação ao PRP. Diz V. Excia. o seguinte: soube grangear as raguá Esquerdo e Tres
Roland H. Dornbusch - 1°) - Certificado êsse simpatias e amisades Rios, OI comicios tem
criàtura de mãus instintos Juizo EI�iloral, mediante da população do mu
que o é, conforme se de- a audição da gravação nicipio, não 8Ó pelopreende da inclusa con- anéxa, da verdade do cavalheirismo com quefiss50 que prestou em alegado, sejam notificados

a todos trata, mas, tam:.Juizo de haver violentado a Rádio (ZYP 9), na pes- bem pelo seu modo
uma môça - "que Wal- sôa de seu responsavel, correto como desem
demar Grubba é o candi- sr. Loreno Marcatto, bem penha suas funções.dato do PRP, ás eleições como os srs. Roland
de 3/10/1955, para Prefei- Dornbusch e Ildefonso Ao digno aniversa-
to de Jaraguã do Sul; . Piazera, de que não mllis riante os cumprimen-'
20.) - ILDEFONSO poderão -referir na sua tos desta folha.

PIAZERA, brasileiro, de propaganda, pOl Dão _

profissão e estado civil ser verdade. que o sr.

i.gnorados pelo denunci'an- Waldemar Grubba seja o SENTAÇÄO POPULAR Eleitoral vigente e que
te, residente nesta cidade, candidato do PRP á Pre- (PRP) E PELA UNIÃO prevê a pena de detenção
igualmente pela mesm� feilura de Jaraguá do Sul, DEMOCRÁTICA NACIO- de seis mezes a dois anos
emissôia; tem feito iden- em 3/10/1955, ,eis que NAL (UDN) E QUE O Os dois prilr.eiros apon
tica afirmação; ambos, O PRP POSSUE CAN- SR. WALDEMAR GRUB- tados, Dornbusch e Pia
tanto o' primeiro como o DIDATO PRÓPRIO, JÁ ·BA É CANDIDATO ·RE- zera, além do fáto inveri·

.

segundo, <da mesmâ fór- DEVIDAMENTE REGIS- DISTRADO 'A P E N AS dico citado na propagan
ma, f.llém de referirem tal fRADO PERANTE O PELO PARTIDO SOCIAL da, rélro especificado,
inveridico 'fáto. teem pro- JUIZO ELEITORAL DA DEMOCRÁIICO (PSD)"; ainda são passiveis de
ferido as injúrias contidas 17a •. ZONA E QUE É O DO.)....,.. Em seguida, penalidade pelas injúrias
na

f

mesma gravação que SR. NEY FRANCO;
.

visto as infrações penaes contidi:ls na gravação de
a esta acomp'anha;·. 2°.) - Requér-se, ainda, apontadas serem de ação discursos que proferiram
3°.) - RADIO' JARA- em virtude da exploração públita, requér·se a re- na ZYP 9, conforme próva

GUÁ (ZYP 9), tambem, já feita até ·agora e que méssa desta, e dos docu- o documento anéxo.
em irradiações constantes, causou certa confusão no mentos e próvas que a Acompanham ii presente
tem conclllmado o eleito-

.
eleitorado, que o MM. instrúem,· lIO Orgão do petição:

rado de Jaraguá do Sul Juiz, com base no artigo Ministério Público local a) - Nomeação de De·
a votar .em Waldemar 78 da Lei n. 2.550, de 25 para o proceClimento cri- legado de Partido do
Grubba "porque é o can- de Julho de 1955;/ escla- minaI compelenle contra infrassinado;
didato� do PSD, do PRP rêça, em irradiação diária, R O L A N D H A R O L D b) - Uma gravaç50 em
e do PTB.

.

até ao dia do pleito, DORNBUSCH, I L D E- fita;
Óra, MM. Juiz, aconte atravéz li onda da ZYP 9, FONSO PIAZERA E RÁ- c) - Certidão da con·

ce que isso é U�A IN- "QUE O, SR. NBY DIO JARAGUÁ (ZYP 9), fissão prestada em Juizo
VERDADE pois,

_.

como FRANCO . E CANDIDA- tendo em vista as dispo- .pelo sr. Rolando Dorn
próva a certidão inclusa, TO REGISTRADO PELO sições contidas no n. 28, I busch de haver violenta-
,o verdadeiro candidato PA.RTIDO DE REPRE- do artigo 175, do Código do u'a môça." _ lliiiiiiííiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiii

\ .....

..
•
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I COTUCANDOI...Ye go, yego, lá

I reina de la rumba.
Yego... É, a coisa
lá na "curriola" do
alvi-celeste promete
Ber "pra lá de gran- .

de" no próximo dia
16t Haverá orques
tra "bacanuncha",
cantores de "voz de
ourQ"

.

e também
uma rumbera "ba
calluda a lá Marilyn
Monroy"! E quando
este "pedaço de mau

caminho.!.', traj ando
a "rigor", sair gin
gand o ao som de
"la reina de la
rumba", vocês vão
ver como a coisa é
de "fechar comércio
em dia de semana"
e até mesmo de
"ressucitar defunto
morto"! Vão lá na

"curriola", v e ja m

tudo e depois me

di g amt ... Manja
ram! ...

JOCAPí

S. S. veio a esta cída- ,

de afiro de ultimar com

o Prefeito Artur Müller
o acordo para a esten
são ao interior do muní
cipio da rede de ener

gia eletrica, de a muito
pleiteada pela Prefeit�
ra, que se obrigou a tí
nanciar esse empreendi
mento.

De acordo com o fir·
mado entre a Prefeitura
e a Bmpresul, ainda na
proxima. semana deve
rão ser iniciados os ser�

viços em Rio da Luz e

Itapocuzinho, prosse·
guindo-se então nas de
mais< estradas relacio
nadas

-

na lei do empres
timo para esse fim au,,:
torisado pela Camara
Municipal.
O acordo tambem pre.

ve a ampliação da rede
de iluminação pública
em divérsas ruas da ci
dada.

Show Ruy Rey. Conforme
vem sendo anunciado,
deverá acontecer na

próxima sexta-feira, dia
16, anciosamente espe-

Irada
apressntacão de

Ruy Rey e sus famosa
Orquestra, num show
completo coru danças,
humorismos e mais a.

voz do «Cantor de las
Américas», conjunto ês
te famoso em toda a.

America do Sul. �

(Conclue no 70. página)
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(Ü) Sabão (Marca Registrada)
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ESPECIALtDADE
recomenda-se tanto para roupà fina como para roupa comum .
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