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o Prefeito em Proiéto de Lei enviado à Câmara, de Vereadores' cria
dois- "polpudos" cargos para onerar ainda mais os cofres municipais
e atender ' comp·roml·ssoS poll'tl·c-os cais com competência pagos os vencimento do ros - e com magnini

para o mister. mês de AGOSTO. midade pága os credores
_' - Querem os "grandes" - Para quem ha mais de com Cheques.

Funcíonéríos incompetentes � Festa entre emseupontodevistaafir- 3 mêses não via um cru- O que se viu em vá-
mar, que a fiscalização zeiro siquer passar pelo rios dias da semana Io-

OS f':1ncionários municipais Depositados do lançamento será falha. guiche da Tezouraria da ram pessôas, no periodo
... Tratando-ae como se tra- Prefeitura, para os seus dà- tarde rceberem seus

em Bemcc: 500 mil cruzeiros recebidos, do ta de lançmento baseado magros e vasíos bolsos, haveres na Prefeitura em

G
no MOVIMENTO, qual- receber o mês de IUlslo, é Cheques, e terem que os

evêrne do Estado quer funeíonärío Munici- motivo de festa e rsgosí- descontar com partícula-
-

\

paI que saiba ao menos jo geral. res, pois, morando Ionge,
O Snr. Prefeito Munici- Continuam fazendo Po- a lei �oi f�ita par.a ser somar, fará a verificação Bem, por maís alguns não poderiam perder

paI, pelo projéto de Lei lítica ás custas dos cofres eumprída, ainda mars que, nos livros de registro de mêses terão o que comer, MAIS um dia de serviço,
n-, 41, envíado á Câmara ,Municipais... dentro do prazo .d� �e· Duplicatas ou no diário até que se resolva fazer para virem ao Banco re
de vereadores, vem de Aparentemente o pro- curso para o Judicíárlo, das tírmas, e terá pelos lá pela Prefeitura novo ceber o seu cheque ja
propõr a criação de dois jéto nO. 41 é de uma sín- este não se fez �resen- -aaldos mensais ou diários pagamento, e êste será que no periodo da tarde
"polpudos" cargos de Pro. geleza angelícal; mas no te. Portanto a LeI nO' 39 ali constantes o movi- referente ao mês de sé· -os Bancos não abrem.
vímentos Efetivos no Qua- seu conteúdo deixa claro está eIg; p�en� vigência. mento anual do contrí- tembro, o que possível Mas, senhores leitores,
dro Único do Municipio. as intenções (segundas) A resístêncía e recla- buinte e sôbre êste mo- mente se dará lá por per- isto tambem é fazer Po
Eis os dols artigos do Pro· dos Polítíoos da Prsfeí- m�Qões dos "grandes" vimenio será feito o lan-I

to de Natal, pois temos lítica. Nós daqui dizemos
jéto de Lei nv, 41. tura. Senão vejamos): fOI graúde, c?m,? o seu çamento. certeza de que, os Polí- que a Prefeitura está

"Art. 1°. _ Fica cria- A lei n°. 39 de 20 de no-. poderío eCODomlCO... Vamos aguardar o pro- ticos da Prefeitura, não quebrada e não pága nin-
do no Ouadro Único do vembzo de 1956, como já v:em agóra o poder Exe- nunciamento do Prefeito deixarão os SEUS íuncío- gusm -

- Salvo alguns
Municipio, um cargo íso- é do conhecim�nto de CUtlv�, propor á Câmara Municipal � näríos 'passarem o Natal afilhados dos Polítícos

lado de Provimento Ele. tOd?s, tr�ta da nova mo- a cr�aça.o de 2" c�rgos Êle irá "desoalsar as na "pindaiba", pois "eles" - e "eles" para ímpre
tivo de Fiscal de Rendas I dalldade �e .lançamento de FI�caIB, para atím de botas". E ai saberemos tambem tem familias e eíonar, e tentando nos

. e um de Fiscal Lançador, dos contribuInte.s no Im- da! fIel c�mprlmento á se no Quadro Único do sabem que o natal não desmentir fazem os pa-
com Padrões Z _ 22 e Z _ 20, �os�o de Industr�a e Pro- LeI n-, 39. Municipio existem ou não se passa de ·�tanga"... gamentos em Cheque, co-
respectivamente, afim de flsso.es - modalidade és- Ora a criação de dois funcionários competen- Enquanto isso, a Pre- mo que dizendo; "Aqui'
dar fiel cumprimento á �,a Inco�od� para .os cargos com padrões Z - 22 tes... feitura Municipal, rece- nós não temos dinheiro.

Lei n-. 39 de 20 de no- �randes pois visa ser e Z - 20, cujos veneímen- Desde segunda feira beu do Govêrno do Estado mas no Banco ..."

vembro de 1966. lelt,o. o lançamento, pelo tos são de maís de Cr$ ... última, que estão em Ies- mais uma quóta de Cr$. . . E assim "eles" contí
movimento de vendas 4.000,00, bem maiores que tas os funcionários Muni- 500.000,00 (quinhentosmil nuam fazendo Politica as

Art. 20• -- As nomes- - que teve por parte de o do próprio Prefeito ví- cípaís, assim como suas cruzeiros), e os deposita custas dos cofres Muní
ções ou designações pa- graúde número de comer- riam onerar considerá familias, pois, para ale- em Banco - para rendér eípaís ... E, nós aqui, de
ra o' preenchimento das ciantes e industrias, uma velmente os cofres Mu-- gria ger�tl, lhes foram alguns, cruzeiros de ju· "olho vivo" ...
vagas constantes do Art. séria re�stência, incon- nicipai� já tão "impo�� �.������������������������������

1°., Berá de livre escolha formados que ficaram ,- Eis � la. intenção:
C 'T l' f C'do Chefe do Poder Exe- cOm a nóva modalidade Fazer politica. E como?

, 9rI:eio,$, e e_J�gra os �

, em;/ or._upacutivo, que iguaHnente de lanç,amento dêste im- simplesmente al�g&ndo CI'

,fica autorizado a abrir posto vital para o Munici que com a nova lei' sô- Öonsignados no o r ç ament o para 191>8 Cr$ 474.000,00 para
no proximo ano, o cré- pio.,Alegavam ser a lei in- bre o imposto de Indus, a construção

-

de uma linha telegráfica entre Jaraguá e Corupá
dito necessário para o constitucional, incorreta, tria e Profissão,' veio e para o futuro edificio dos COl'reios e Telégrafos
cumprimento désta lei." incomoda, de dificil fis· acarretar a criação de
Os politio,Os da prefei-I calização, de impOf�sivel mais dois cargos de ven· ror vária� vezes tem O.aroeiro ße Loiol�, soli·

tura estão agindo,.. controle etc. etc. mas. .. cimentos os mais eleva· o vereador José Pasqua- CItando fosse conSIgnado
____________

'

, dos, e consequentemente, lini, na Câ:mara Munic!- no 9rçamento de· 1?58
_------------------� onerar o erário munici- paI requerido a expedi· uma verba para tal fIm.

• •

�.
paI! Desculpa ha apre- ç�o de teJegramas e pe· Eis que agora vem o

M U n I C I P ·a I sentar -'não queriam o.s
dldos, para que; o qoy.er- sr. Pasqualini, de rece·

"grandes" a Lei e ofe� n? Federal, na VISIDP-!1 ber o telegrama que
reciam resistência á mes- ":lIa. co�strua um Edill. -abaixo transcrevemos.
ma, por vir acarretar CIO destInado ao' Depar-

.

'Presidente _ João Lucio gusto Sylvio, ßbordou a mais, desp�sas á Prefei· tamento dos Correi�s e "Rio n. 477 pIs 37-24-17. Está assim. Corupá de

da Costa situação deploravel admi-,
tura MUDlclpal. Telégra�os e uma lInha JOSÉ PASQUALINI. parabens, pO'is dentro em

Present�s - Vereadores nistrafiya do I?istrito de Eis a 28-. intenção: Fa, te\�:�áfl��c u��e co�n!: CORUPÁ. f;:��t�er:�so �eo���g:r�
Fideli� Wol�, João J?S� C_:or�pa, e conSIderou

.

sa- zer Politica. E como? �e�ai: cid:des do Estado. Consignado Orçamento Telegrafos em edificio
Bert?lI, .l0s�. Pasqua.hm, t!sfe�Oa p�ed��nf��m��:cf� Simplesmente cria�do Ainda pouco, o mesmo 1958, total.474 mil.cruzei· pro�rio � uDialinha Tele.Mano NlcohOl, Fraücls�o a C s q,

,
'

.
g com de.scuIPas.na Lei no. vereador e.creveu ao I ros para lInha Jaraguá·1 gráfIca hgando-a á Jara

Modrock, Aug�st\) Sy.lvlo nas .rua_s de (:Qr�pa um 39, d9is "polpudos" caro Députad� Federal Laurõ Corupá, sendo 374 mil guá.Prodoehl e �rlch B�rtsta. cam�nhao da Pr.efeltura pa· gos, que viriam ha ser \,
Aprovado em 2a. dlscus, ra ajudar na lImpeza dos de nomeação ou indi-

sãó o parecer da Comis· passeios publicos e d�s cação'· do Poder Exe. Qualificação Eleitoral em Corupá.
são de Viação e Obras PÚ- ruas centrais em lamen!a- cutiyo ali colocando V d J. Pd' · ·

d M •..

, blicas atinente ao ::Plano vel estado de conservaçao., dois protegidos dos' Po. isilas O UIZ· repara or a� InterIOr O UnlClplO,
de Loteamento Rau ,(her- liticos da Prefeitura ou O Snr. Aloisio Carva- iniciará visitas periodicas devidamente o disposto
deiros) e o pedido de li· A Comissão, de Legís· dando·os em compe�sa- lho de Oliveira, juiz pre- ao interior do Distrito, na Lei 2.550.
cença, por cinco semanas lação e Justiça, em facedo ção ou mesmo em fun· parador da '17a. Zo__na afim de facilitar equali·
do ver e a d o r Raimundo projeto lei d.o �refeifo pr?- ção de acôrdo pQlitico, Eleitoral no distrito de ficação eleitoral, dos- mo'
Emmendoerfer. pondo a cnaçao de mais anterior ou atualmente Corupá, comunicou-nos radores do interior, afim
O vereador sr. Augusto doiS polpudos cargos pú- feito a outros. Conclusão. que dia 17 do corrente de que pOisam cumprir

Sylvio_Prodo�hl, após ex, ,I blicos, a�vilrou nomeasse F�ca 'de dois gumes. Fa·
planaçao devIda, congra· o Execuflvo para os me�- zem Politica das duas
tUlou-se com a Câmara e mos cargos em perspectl- maneiras... Retificação
com o dis t r i t o de va· dois funcionários da
C o r u p á sua população Prefeitura. Mas o vereador Ainda, teJlÇa feira últi. O Jeep a Máquina de Escrever a .prefeitura II a Reunião do PSD

Ioperosa e em particular Erich B,atista, com a pa- ma, na sessão da Oâmara ". . '.. . ,

com o seu colega verea· lavra, discordou, dizendo de Vereadores,' quando .Sob o titulo a01ma p�- mformantes, cometeram '

,dor sr. Pasqualini, por que nenhum fúncionario se discutia o parecer da bhcamos em nossa edl- um lapso no que Se re·
Sua brilhante vitória, con- municipal local estaria à Comis�ão, d� Legislaç�o ção de 27/10 n6ta em- feriu a presença do Sr.
'quistando fosse consigna· altura de poder exercer e Justiça, sob�e o proJé- que informamos os nos- Raimundo Emmendoer.
do no orçamento, federal qualquer um dos referidos to do Executivo n°. 41, 1" f· 'h' lá'
de 1968 a quantia de 474 cargos, Trata se do 'cargo o vereädor Erich Batista .sos eltores entre ou- er, pOlS este sen or

mil cruzeiros para a con�' de "lançador de impostos da bancada do PSD, tex� 'tras coisas .de reali�te- não esteve, e sim o sr.

trução do edifieio próprio e Fiscal Municipal" dos tualmente afirmou, não resse, a de uma reumão Edmundo Emmendoer-
dos Correios e Telegrafos mesmos im pos tos. Foi ter a Pr�feitu.ra Muni�i. que se lfealizou no Ga- fero

.

de COi'upá, com ligação aparteado pelo -vereador pa!, fUnCIOnárIOS ou FIS' binete do Prefeito Mu· No qq.e se refere a
lelewafica el1_1 Jaraguá �o sr W�lf, em defesa da �als �ompetente para a

nicipal no dia 22 de presença do sr. Aleixo
Sul. Requereu fosse 10- capaclda� dos sp.ohores flscalIsação e laD;Qamen- '... . .

serido em ata um voto de funcionários públicos mú- to do, Imposto de Indus outubro pp e qu� contou DelaglUstma, fomos pro·
louvor ao sr." Pasqualin.i, nicipais. O p�ojeto·lei, tria. e Profissão: O que c?m a ��esença �e vá- curad�s pelo mesmo que

, o que foi aprovado PÓ! inel. do ,Parecer, retornou o�rI�ou _a OomIss.ão de nos pohtlcos locaiS. nos afirmou não haver
unanimidade.

, ao. ��efelto p�ra dar a s�a Leg�s�açao e �ustlça ha Tratando.se de reu- comparecido a tal reú-
O ve re a d o r sr. Jose oplOlao s� eXistem ou nao pe�llInform��oesaoExe- nião á portas- fechadas nião

Pasqualini, com a palavra funcionarlos capazes de CUtiV? MUniCIpal, se na... _ . :.. .

após agradecer a gentile- desempenharem aql;1eles I P�efeItura. H � V tA �u d�la nao tive· o cQDhe- �I.ca, _ pOlS, aqUI a

za do seu colega sr. Au- cargos. . . NAO, funCIOnáriOS ou FIS- Cimento, mas, os nossos retificaçao.
, /.. )-.

Câmara

cruzeiros minha parte e---------

100 mil cruzeiros deputa
do Antonio Carlos. Fica
assim atendido nOS80
compromisso.
Atenciosas Saudações

Carneiro de Loiola
Deputado Federal".

Damos abai:x:o a rela
ção dos dias, locais e

horas, em que o juiz
preparador estará á dis
posição du! futuro'S elei
tores.

Dia 17/11/1957
Estrada Rio Paulo
Esoola Municipal

As 9 horas.
, Dia 24/11/1957

'

Estr. Isabel - S. Guarany
As 9 horas.
Dia 1/12/1957

Estrada Ano Bom
Salão· Schulz·

,

As 9 horas.
Dia 8/12/1957

Estrada Bomplandt
Salão Soares

.

As 9 horas.
Dia 15/12/1967

Estrada Rio Novo
Salão KrügGr
As 9 horas.

Dia 22/12/1957
Estrada Pedra Amolar

Ésoola Estadual
As 9 horas.

.'

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORR.IO DO POVO DOMINGO DIA 10 11-1967

Jaraguá
,

'

Damos abaixo o terceiro dos Editais, que. serão .dados a, conhecímento dos Eleitores da,17a. Zona,
.pelo -Dr, Ayres Gama Ferreira de Mello, DD., Juiz Eleitoral, com .reíerêncía ás inscrições dê eleitores,
feitas quinzenalmente. - Ésta publicação é a titulo gratuito sem qualquer onus para a Justiça Eleitoral da 17a. Zona

"Correio do'Povo" 'colabora desíníereseodcmeníe
com a Jusliça Eleiloral de do Sul e Guaramirim

..

Wally Weber Moren n 1372, Graclosa Moretti Floria- 1440, Alois M. W. Packer n 1441, Diva Miria Dal
ni n 1373, Caetano Pedrotti n 1374, Albino Zanghe- canele n 1442, Duilia Alegri Tissi n 1443, Will i

'O Doutor Juiz Eleitoral da 17a. Zona _
Iini o 1376, ��gen�o Piocgher n 1376! Aleix� Berrolí Fen�ki n 1444, Martha Krusioski n 1446, Lui� Ga-

.' n 1317, Ienuärío Píncegher n 1318, Línda Plnceghr o dOUI n 1446, Oswaldo Murara n 1447, RegIDa Z.
Jaraguá do -RuI,.Estado de Santa Catarma, 1379, Alfredo MinaUi n 1380, Ana Uber Piazera' n Tissi n 1448, Henrique Tissi n 1449, Orlanda Lunel-
na forma da LeI, etc. . ."' 1381, Walter'Müller n 1382, Berlâmino Garcia n M83, li n 1460, Rosa' Zoz Krusioski n 146f, Uno Plnceg-

FAZ PÚBLICO d
A

'd t 12 d
Adolfo Menel n 1384. Hilario Murara n 1386, Alber- her n 1462, Sergio Minél n 1463, Amonto Winrrich

_

' e acor o c0!D o ar . , a to Kltzberger n 1386, Carmelino Alfredo Poster n n 1464, Mário Ménel o 1466, Aloisio A. Krusinski
Resol�çao �. 5.235, de � de fe!ereirO de 1956, do 1387, Ismaél Lopes Corrêa n 1388,' Leopoldo Kitz- n 1466, João Trentlnl Junior n 1467, Oswaldo Rocha
�grégi� 'I'ríbunal Supe_rIor -EleIto�al, que. per�o_te berger o 1389, Basilio Geraldo n 1390, Alfredo Ma- n 1468, Waldir Assis Gadortí n 1469, Adão Kíatkos
est� JUIZO, f�ram defe_rI�os os pedidos de mscnçao thedi n 1391, Aodino Voltolini n 1392, Cirilo Uber n ki n 1460 Venâncio Voltolíní n 1461, Ludovico Zipfeleitoral abaixo deserímínadcs r- 1393, Paulina Pedrelli n l394, Francisco Klein n 1396, n '1462, Ewinolso Klein o 1463, Iulra Millbratz n 1464,

Etelvioa Oecatti Morettl - titulo o. 1211, Ale- Alli DalcanaJIe n 1396, -Iosé Daleanale 1397, Joana Ricardo Bachmann n 1465, Germano Hefemann n 1466,
ticia Thomazelli o 1212, Natalia Pradi Prestíni o Windrich n 1398, Leopoldo Winrrich n 1399, Horácio João Kitzberget Ir, n 1467, FranCisca Jung Rodoll n

,

1213, Izilia Ropalato Maffezzolli o 1214, Glorioha Lezzerls n 1400; Luiz ôartí n 1401, José Bento 011468, Germado Jung 1469, Ludovino Holler n 1470,
-Gascho o 1216, Maria E. B. Tomazelli o 1217, Ira- 1402, Cirilö Zanghelini n 1403, Màrli ôchtochet n Henrique A. G. Krencke n 1471, Keiowaldo Karaten
cema Wasch n 1218, Hilda Pradi o 1219, Orézio 14j)4, Ana do Nascimento Lezzarls o 1406, Alberto n 1472. Maria Gascho Henn n 1473, Merino Borro- '

da Silva n 1220, �Terezioha Nuoes o 1221, Luzia Marquardt n 1406, José Marcos da Cunha n 1407, lorrí n 1474, Maria Kttzberger n 1476, Frederico Bur
Martins n 1222, Atilio Piaoezer o 1223, Agostioho Reinoldo Marquardt n 1408. Alfredo C. A. Erdmann rendort n 1476, Radelte Borck n 1477, Marià S. Henn

. ãacob Martins o 1224, Laura: LoreozeUi o 1225, n 1409, Guilherme Fischer n 1410, Arthur Murara n n 1478, Hílda ßorchardt n 1479; Elsa K. Borchardt
Olsudjna Noriles Oampregher o 1226, Amâbile Lo- 1411, Tereza ,Ferrazza Uber n 1412, Octaviano Ilber n 1480, Ervino Borchardt .

o 1481, Florentlna M.
renzetti o 1227, Vilma Maria Bortolini o 1228, Es- n 1413, João Lui n 1414, Maria M. L. Santana n Schmidt n 1482, Elísebetha B. Schmidt n 1483, Er
meraldioa Silva o 1229, Leocádia Padri o 1230, 1416, João Leírholdt o 1416, Rina S. Bortollní n 1417, .R. R. Lenz n 1484, Catarina Z. Schmidt n 1486, Ar
Alzira Demarchi o 1231, Verginia da Maia o 1232, Deolindo f. Plncegher n 1418, Emília M. Voltolini n tur Töewe n 1486, Hellmuth Specht n 1487, Amanda
Lauro Demarchi o 1233, Elsira

_ Capraro o 1234, 1419, Honorína f. Dell'Agnello n 1420, João Rocha Stein Nienow n 1488, Frederich Brandt n 1489, Coo
Alvino Buccio n 1235, João Gonçalves D 1236, Vito n 1421, Julian Krustnsyk n 1422. Hilda Meurer n cheta Alegri Tissi n 1490, WaUer Schulz n 1491, ßru
Pianezer o 1237, Alberto Bortolioi n 1238, Lauro 1423, Clotilde Pack-er n 1424, Pedro João Meurer :

n no Ktrzberger n 1492, Irma Specht Felipe n 1493,
Pedri n 1239, Alfredo Martinelli o 1240, Alvaro Ro- 1426, Accyoli H. D. Sant'Ana n 1426, Anronio Bru- lgnecío Salomon o 1494, Frederico Hafermann n

sä 0- 1241, Florinda Martinelli o 1242, Mariaoo schi n 1427, João Dalmo Rocha n 1428, Almida D. 1496, Ricardo Gêssner n 1496, Alots ôchmldtn 14�7,
Trissotto o 1243, Aogelo Demarchi o 1244, Anézio Benoll n 1429, João José Bertoli n 1430, Herculano Felix Henn n 1498, Wendelin J. ôchmldr

'

n 1499,
Campregher o 1245, Eroesto Maffezzolli. o 1246, Ru.si n 1431. Guilherme ôchlocaet n 1432, Hlldegard Constantino Salomon n 1601, ßerroldo Hansen o.
Hilário Satler o 1247, Alio'do Malfezzolli o' 1248, Moser Schiochet n 14M, João Meurer n 1434, Rein· 1602, Helmuth Lemke n 1603, Willy Porath n 1604,
Primo Leoni o 1249, Raultno Martins, o 1250, Na- hold Ucker n 1436, Maria Gadorti Llcker n 1436, ßemerdo 'Gessuer n 1606. '

víno Satler n '1251, Arthur· Sevegnani o 1252, AI- Leopoldo Wintrich n 1437, Getulio N. N. Lenzt n

bert Zilse o 1253, Mario Demarchi o 1254, Helmuth ,1438, Geraldo Schlochet .n 1439, Vergilio Batista n (Continua)
Ramthum o 1255, Emílio Lehmert o '1256, Alfredo

"

.

Picoli o 1257, Nilo Pianezer o 1258, Elzira Pradi o =========;::===:==;:::============================--"

�i��: ���i� �:��e�ti�6i,2��ãô���::��ãr�o�oO:�:�to� 'E=====:::-S·-==l--=-B-=== ·l-=:===-d'::=--E--l==t===�-d==d=:::=:::::S·:::--A_--::=n OO��OOOOOOOOOOOO
n� 1!l63, Oarmelita Loureiro dos Saotos o 1264, Na- It. mpr.., _

U " raSI eIra e, e ,reCI a_ e. .'. I! '

zira Cor.rêa Tozini o 1265, Regioa MBthias.Weiler I! :M:A�HIZ: JOJ[NVII;LE
. I' li

n �1266, ·Emilia: Sanson Liodhorst Gabriel, n 1267. ,n, < " • , I�
•

José Lourenço _da -Silva n 1268, Wilti·AlbeJ.:to 'Juog- II ",' -> ". Para,. a 'In6$�a djstinta tre?uezia. Dla�te�os em �stoque: "

. II "

too- O 1269, Ricardo Loureoço ,da Silva o 1270. II/"' Uma boba complet;a de motores uaCIClnalS e estrangeiros de alta e baixa II

Aotonio Pedro .Soares o 1271, Sophia Sikorski o ii. _ rotação, para'220/380 V. 50/60 ciclos. APA,RELHOS DE MB;DI-
1272-,' Regina Maria Larseo o 1273, Pedro Arcioo II ç�O, - 130mbas pa.ra 'uso',doméstico e ti�s indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
Dias o '1274, Ladislau Sikorski o 1275,' Eugeoio II PARA O LAR. Sorhtpento compléto e vapado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO·
Moretti D 1276, Aotonio Marioo Aodré o 1277 Mal- i: OS, de ARANDELAS, MATERIAL E;LETRICO em geral para instalações de
vino Guilherme, Silva o 1278, Otília Rosa Mõr�tti o n luz e força de qualquer �apacídade. Contadores OE a prazo. ,-

1279. Alvioo Zipf O .1280, Ageoor Gaudêocio de II . A_ nossa seção de lDstalaçôes atenderà com presteza a qualquer pedido de
Carvalho o 1281, Juba Plant de Freitas o 1282, II lDstalaçao de luz e força.'
Lourival Leaodro Silva o 1283, Felinto Veneri o '6�::::::==:::==::::::==:::::::::=:::=:::=:;:�;:::;===:::=:::=::::::=:::===:::--:-::::::=:::::::::::::::::::::::::::!I1284, Max Adler o 1285, Antooio Pereira .Alves o

1286, .Ahioo Jaotch ,o 1287, Erich Adam o 1288.
Relooldo Link o 1289, Oecilia Moretti 0·1290. HH
degard Maria Moretti o 1291, Alzira Ferreira Ba- M I' LHO ESoisky o 1232, Rosa Pereira de Paula o 1293, Looy

,

Rutzeo Kioas o 1294, Sebastião José Peixer 01295,
Bruoo Scheibel o 1296, Heriberto Opólis o 1297,
Raul Opólis o 1298, Gehrit Ewald o 1299, Leopol
do Weiler o 1300, Pedro Pioheiro da Costa 01301,
Neoita Carvalho n 1302, João Soares de Lima o

13.03. Dorcilio Soares de Lima n 1304, Marcelino
Felicio dos Reis o 1305, Aoni Mischka o 1306, Má
rio Floriaoi o 1307, Maria Leonidas Floriaoi n

130a, Maooel João de Souza o 1309, Luiz Felicio Laranjeiras, Pe·
� cegueiros, Ka-'

dos Reis o 1310, Elisabetha P. Ferreira o 1311, O.,....... BaI;o. o Cora;ao. • kiseiros, Maci-
Fraocisco Izidoro.' Ferreira o 1312, Paulo BroBows- �. o. Pulmhe. • Pe'.

eiras, Jabotic'a-ky .n 1313, Maooel Pereira de Souza Filho o 1314, : Prod Dorn ..0""" ....m� beiras, etc. Ro-
Maximiliaoo Baggio n 1315, Waldemar' Fritzke o Cqu...... Qued. do Cabe.. sei ras, Dahlias,1316, Arooldo Bucci o 1317, Reoata Frhzke o 1318, .. ARem'''. Abor�.. Camélias, Co-
Fraocisco Luy ri 1319,· Erasmo de Oliveira o 1320, Consulte om� . niferas, Palmei-
João Brosowsky o 1321, Hedwig Adam o 132�, .totne o popul., �d.pu,...vo
Herminio Vieira n 1323, Raul Custódio· n 1324, .. 'L IX I'R ft14.

ras, etc., etc.

ILeopoldo Itoer n 1325, Jorge Augusto Carlos Wille .:- -.,
o 1326, Helmuth Raeder o 1327, Vic�ote Brugoetti IIIofenoIvo_ .-Allmo. Alrad.. ,::>eçam Calálo-

1328 Ul' S L
._ 0-0 Ilustrado Formado pela Faculdade de Ciencias Mé-o ,- lsses de ouza aal o 1329, Ricardo }4'ey ... GOmo um 11a6r. A-·Ovado c....

�

JL
","' --- dicas da Universidade do Distrito Federalo 1330, e o p o I d o H i o k e ld e y n 1331, ..o auxiliar RO tratem.nto,da SI·

,Leop,oldo, S.eidelJudite Plotka n 1332, Ruth Müller n 1333, João Kühl. Flus. REUMATISMO da-m.. ClInlea Médlea - Cirurgia Geral - Partos
o 1334. Humberto Zanca.nella n,1335,' Verônica Beyer ... ort••m. polo O. N S. P. 'Cörupa '

,

Consultório e Residência:' Rua Pra,s. Epi-o 1336, Carlos Salvador Siqueira ,n 13�7, Alberto ._ ,'tâcio Pessôa o. 206 \ex-resideocia de dr.Hinsching n 1338, Alfredo Manoel de Souza 'n ,1339, ..:;.

AJ-varo Batalha).Jo'sé Gaya, n 1340, Hermano t:loch n 1341, Pedro t,;:::=:::::::::=::l:::::::::::::::�_._==::::::=::::::==:::====� Coosultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.Teixeira de Azevedo n 1342, Vitório Nones n 1343; Er ."..
' 11

Mineta, NOlles n 1344, Hilário Ropelato n 1346, Gui,. JI ' TIl> t1l\ � 1f t1l\ TIl> JE W JE 10)
_ 'II It _'"- '" - "'- "'-"' - '"- 'FI�."- '" - "'� "' - II

I,herme Hellet B 1346,- Stanislan Knskowski n 1347, II· 'Jr Ir \UI � \UI, lD) II � �I I: ,I - Ateode chamados de dia, e a oOlte -
'

Melita �ink� Walter' n 1348, Bernardino Zocateli n II·
'.

n- m:r=-l._III_III_I.._UI_I.. _UI_1 I�IUI_I._. _,:t=':.11
1349, Vldal Manoel de Borba o 1360, Nair Soares II BUA MABEOHAL DEODORO DA FONSECA, 158 II IF======�!!!!!!!=!!!!!!!!!!!'!'!!!!!'O!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!====="IIPereira n 1361, Alda Soares Hoffmann o 1352, Nor- li ; JAIiAGUÁ DO SUJ. ,- STA. OATABINA II' Dr�' Francisco Antonio Picdoneberto Frankowiack n 13M, Maria Felippe Cardoso 11 SecçãQ de lavag�m" dep6�ifo de lubrificdnt�s, :i
o 1364, Iracema Cardoso n 1366, Franci�co Weiller !! combu"'Uv,el e acessório,s.

ii ' :M:JeDI�O •
-

n 1 :11:1:.6 Gustavo Ht'erll'no n 1:11:1:.7 Lé J
.

W dd II,.. II Cl r,urg'ia Geral de adultos e criao�ab CU-,-ClU ,
.

� CI;_], o ose e er- i! Lubrificação-caroa de Baterias etc. II Y

hoff n 1368, Ari Coroello T. de Az�vedo n 1369, ii � li oica Geral - Partos - Operações -
Maria Fernandes n 1360; Venicio Carlioi n 1361, ii CON��RTO' - RBfORMÀ B RBTIFIC.AÇÃO DB AUTO- li Moléstias de Senh�ras e Homeos.
C1ara Carlioi n 1362, Alvino Ofló n 13M, -Claudio ii, MÓVBL B CAMiNHÃO.' II Especialis,a em doenças de crianças
Menel n '1364, Francisco Martendal n 1366, Pedro iI' li Ateode 00 HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
José Garcia n 1366, Arlindo "Lorenzi n 1367, Leo- ii '

. ,'II (Clara Hruschka), das'9 as 12 hs. HOSPITAL
poldo Menel n, 1368, Ther'ezia Floriani Minei n; 1369, n SERVI09 RÁPIDO E GARANTIDO . II" I

JESUS. DE NAZAR� das 16 as 18 hs.' '. "

Hilda Florianni Minei o 1370, .Manoel Dias n 1371,_'6==.::====-=--===::::::
.

:::�__�::::::=::::::=::::::=:::U .

CORupA - -SAN�A CA�ARINA
I

EDIT'AL

·MUOÃS· fVej.de.Se·
Vende·se uma casa

com terreno, de 1 aré
6 morgos, perro da
cidade.

ALIVIA AS
, CÓL,Iéas

,

UTERINAS

DE PESSOAS TtM USADO COM
BOM RESULTADO, O PGPULM

DEPURAmO

'ELIXIR '914
a SIJU ATACA 'OH • 188AIlS.

Frutiferas e

Ornamentais Mais informações'
com o snr..

Bernardino H. da Silva

,

Combate as

'rregularlda
'""---'-....--

'

es das fun-
. _ _, ções periõdi-

- '- -�-:-:-- cas das senhoras.
-

-

-

É "Calmante e re-

gulador dessas funções.

Casa de Retalhos

,

Avó .. �Mie;,� filha ._;,?�
Todas devem usar::

�' a FIUIHEÍllll.A ! z�Rua Mal. Deodoro da
,

Fonseca ne• 368
- Jaraguá do Sul -

I+ii;;;;;;;;;;;;;�==--� �OO�OOiUi�OO
,

I
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Será Interditado o Campo do ClubeAtlético Baependi,
pela. Federação Catarinense de Futebol, em virtude dos lamentáveis acontecimentos de domingo último
Pela primeira vez vimos tlvldade, decencíe, respet

a público, pera tecer co- to ás . normas esportivas,
mentários em tôrno do e moral, foram os prota
esporte bretão em nossa gonistas daquele vergo
rerre, e o fazemos com nhoso acontecimento de
isenção de ânimos, pois domingo.
acima de nossa condição Invadiram o. c a m p o,
de ßaependleno, somos agrediram o arbírro, amee
de mentalidade esportiva çaram- no de futuro es

índependente e desepqlxo- pancemenro, dirigiam-lhe,
nada. depois da partida retnlcla-
Ficamos estarrecidos da, os palavrões mais in-

com a notícía de fonte decentes e indecorosos,
fid�dígna; de que o cem- os quals eram ouvidos
po de Futebõl do C. A. por todos os que lá esrí
Baependi será interditado veram, tornam a invadir
em virtude dos aconteci- o campo, fazendo' toda
mentes havidos no último séria de ameaças ao arbí
domingo por ocasião do tro, convidando-o inclusive
Jogo pelo Campeonato da a se aproximar do local
õe. Zona entre o Clube em que se encontravam,
Azurra e a S. O. Acaraf. procuraram por todos os
Pessôa de nossa mais meios- coegí-Io, e ... ter

absoluta confiança, em minada
.

a partida com o

palestra segunda-felra úl- revés de sues côres, fica-
Uma em Florianópolis com ram em verdadeiro magöte,
o Snr. Osny Mello DO. esperando que o juiz de

PROTESTAPresidente da Federação peleja saísse do·campo.
-

.
Catarinense de Futeból, pare nove agressão.
do dito paredro cétarínen- Tudo isto feito, dito e

se, obteve a informação praticado por elementos Tivemos conhecimento de que a S. D. Aearaí, ponta-pés e ameaças de espancamento, nenhuma
de que o campo do ßee- sern compostura da torcida havia dado entrada na L. Ja. D. de um protesto, medida tomou. Alem do acima exposto, queremos

/ pendi, seria INTERDlTA- Rubra, inclusive, alguns com referência ao jogo domingo último realizado frizar que o referido apitador é pouco conhecedor
DO pela FCF., pois, ha- membros de sua Diretoria. contra o Baependi, ocasião em que foram derrota- dos regulamentos que regem o futebol e não pos-
via SS. recebido informa- dos por 3 a 2t e onde muitas cenas deploráveis se sue nenhuma capacidade técnica, pois deixou o,
ções de Iolnvllle de que, Elementos de caradura vertfícaram, reinvidicando o Acaraí, os pontos da. mesmo, de assinalar duas (2) penalidades máximas
por ocasião de Jogo en- moral, sem adjetivos que partida perdida. visíveis om fa, ôr da Sociedade de Desportos Aea
tre O Baependi e o Aca- os poseam qUã1rJicar, Damos abaixo a integra do protesto em ques- raí, deixando assim. de observar as regras do
raí, o gramado havia si-I ébrios comumases, de Iín- tão, fornecido pela Liga Jaragu,aense de Despqrtoa esporte base, que é o futebol, demonstrando com
do invadido por duas ve- gua preza e andar camba- por Certidão:

.

. isto sua má intenção deixando claro que foi coagi
zes-e que numa delas o leestes pelos efeitos do «Certifico a pedido verbal do Sr. Dr. Murillo do ou mesmo subornado, privando desta maneira a
arbitro da pugna havia alcool, ainda, num verda- Barreto de Azevedo, presidente do Clube Atlético Sociedade de Desportos Acaraí, de qualquer chance
sido agredido por torce- deiro acinte, dlrlgem-ae ao Baependi, que revendo os documentos arquivados de conseguir um resultado favorável. Tendo em

. dores exaltados, que, aln- local em que se encontra- e. sob minha responsabilidade, neles encontrei um vista o acima exposto, e, confiante no vosso alto
da inconformados, haviam va a torcida do Baependf, do seguinte teôr: Sociedade de Desportos Acaraí - espirito desportivo, pedimos a V. S. que tome as

esperado o' arbitro fóra para provocá Ia, dirigindo fundada em 1/3/1943 - Jaraguá do Sul - Santa Oa- medidas cabiveis no caso. fazendo justiça. Oordiais
dos portões do campo, pesados insultos aos pe- tarina - Filiada a: Liga Jaraguaense de Desportos - Saudações - Pela Sociedade de Desportos Acaraí -

pera agredi-lo nóvamente. ceros torcedores, com o Sede Social e Praça de Desportos: Estrada Jaraguá- Leopoldo Karsten - Presidente. Oba. - O presente
Afirmou SS. que eslava fim único e exclusivo de Blumenau - Oficio sInO. - Jaraguã do Sul, 5 de documento foi extraido em 3 (três) vias, sendo uma
apenas esperanão o rela- provocarem um. conüuo novembro de 1957 - Ilmo. Snr. Presidente da Fe- a ser enviada a Federação Catarinense de Futebol,
rórío do Juiz designado que obrigasse (i) 'arbitro deração Oatarínense de "Futebol -' Florianopolis - outra :

para a Liga Jaraguaense de Desportos e a

pela Liga Iolnvlllense de da peleja à suspendê-le SC - prezado senhor: RefI Protesto - A Boeíedade terceira para o arquiVO da Sociedade.
Futeból, para tomar a por falta de garantias, pois de Desportos Acaraí, pelo seu presidente infra as- Jaraguá dg Sul, 7 de Novembro de 1957.
enérgica e drástica reso· desde o primeiro incidente sinado, vem po� intermédio do _presente protesto, LIGA JARAGUAENSE DE DESPORTOS
lução. por eles provocado, era levar ao conheCImento dessa entIdade, 8S Irregula- ,-

Conhecendo como co- esta a intensão. E ainda ridades verificadas por ocasião do jogo realizado
nhemos o Snr. Osny Mel- mais, para que tivessem a entre esta agremiação -e o Clube Atletico Baependi
lo, não temos dúvidas- de ação mais livre, aqueles no campo deste, em data de 3 do corrente mês,
que, sendo procedentes as elementos já velhos co-I pelo campeonato Estadual em sua 3a. zooa. Em
'informações que lhe foram nhecidos em invasões de aditamento ao protesto lavrado em súmula do ja
prestadas, isto- é que o campo, postaram·se para citado jogo, vimos pela presente esclarecer que os

Juiz da pugna em seu re· dentro do corremão, que atletas Elisaldo Leutpre'Cht e Guido Fischer, inte
latório confirme o que é cerca o . gramado, não grando a equipe., do C. A. Baepandi, atualmente
de seu conhecimento, o atendendo aos reinterados residentes na cidade de <luritiba, acham·se vincu
C. A. Baependi, terá o seu apêlos, que lhe foram lados, segundo informações

.

obtidas; por clubes
gramado interditado pela dirigidos para que fiçasse filiados a �'ede�ação Paranaense ?e Futebol, sendo
FeF. Temos certeza dês- fóra da cerca., que o atleta Ehsaldo Leutprecht la no ano de 1955,
te Mto, pelas medidas to- E, ao término da partida, integrava o plantel do Clube Atlético Paranaense.
madas pela FeF., com por Iodas as maneiras, conforme documento anexo a' um protesto feito
relação ao Paysandú de procuraram com provoca- naquela época pe�o Esporte Clube �strella, docu'
Bru5que que sumáriamen- çóes, e insultos agredir �ento este, forneCl�o pela Fe�eraçao Paranaens�
te leve o seu campo in- torcedores e jogadores do de Futeb_9ke arq�lvado na LIga JaraguaenRe d�
lerditado por atos seme- Baependí. Desportos. Outrosslm,·esclarecemos a V. S. qae ate
Ihanles a'os praticados do- Espetáculos deprimen- a pre�ent� data não. tivemos c.onhecimento da re-

mingo em nossa terra. tes ... vergonhosos... van- gularI�açao do refendo atleta lun�o a eSSa .Federa-
. Francamente é de estar. dálicos... ção, conforme prescrevem as leIS esportI,as em

recer e' revoltar.
. Todavia. por um deverJ vigôr, ou seja, transferindo·se da Federação Para-

Elementos indisciplina- de consciência e verdade, naense de Futebol para. �ssa, dando a ente.n�er
dos, useiros e veseiros, devemos afirmar que al- que o mesmo v'em partICIpandO em competlçoes
máus esportistas, e irres. iuns diretores e muitos oficiais por ambas a� Federações, ��mo aconteceu

�

ponsáveis torcedores da dos torcedores assim como no ano de 195�; ASSim sendo solICItamos a V. S.
S. D. Aca�af, não respei- os jogadores do Acarai, t0lI!.ar as me�id8s cabiveis ao caso, rev�rtendo em

tando siquer as tradições tiveram uma. conduta da� favo� da SOCledad�_ de D�sportos Acar8lJ os pontos
honrosas do pavilhão ru- mais elogiosas, nao se perfhdos por ocaslao do logo em apreço, de acordo Ibro, invad�m por mais de emesquindo no tumulto c�m o C6digo Brasi��iro de Fut�bol: Acresce�te'se
uma vez o campo onde criado, e por vezes pro· amda, qu� por ocaSIao �o refert�o- .logo, funCIonou
se disputava a partidd de curando, por têrmo ao como árbItro, '? .Sr•. LuClo .

de Ol�ve�ra, pertencente
Campeona:o da FCr. mesmo e acalmar com ao quadro de lUlzes da LIga JOlDvIlense de Fute
agridem o Juiz da partida, palavr�s e gestos os máus bol, árbitro este. requisitado pela Liga ��raguaen
interrompem-na por mais elementoS que man_çhavam se de Desporto�, visto os c!u.bes, SOCled�de de
de 20 minutos e ainda o nome do clube que Desportos Acaral e Clube AUetlco Baependl; terem
fazem uma ver d a d e i r a dirigiam, torciam ou de- firmado um compromisso para que os clássicos
"espera" éJO arbitro. já fendiam. fossem dirigidos �or juizes. neut�os. Acontece,. p�
fóra dos portões,' depois Se estas atitude,s decen- rem, que esta Somed.ade fOI �ensIvelmente preludl
do jogo, para mais uma tes, não tiveram eco entre cada por sua. senhorIa � árbItro, o qual teve uma

vez o agredir. aqueles elementos desclas- atu8çao parCIal, completa de. erros, tumultuando J
'

d S I 9Provocaram uma situa- sificados. pelo menos, com isso o andamento da vartlda, quando desde o aragua ou, 2 110/57.
ção gravissima, que deni- podem.. ficar certos, seus iaicio procurou �a88acrar a equipe da Sociedade :::0-:::::::::=:;;-:::__;:;::::::;;;11gre os nossos fôros de nomes são, hoje mencio- de Desportos Acaraí, chegando_ ao cúmulo de ex- II

'''::::
povo civiliza�o e hospHa� nados como e�emplos de pulsar de campo, isto aos .24 min�tos da fase ini· ii Artigos para II
leiro. . esportividade e dignidade. cial o .

atleta 118• 6 FranCISCo V�lgt, quando este II SAPATElROS II
Não ha quem possa Mas, já falamos muito usou oe um recurso lícito, ou sela� dar um tranco ii sem p r e disponível II Precisa-se de sol�dores

ne�ar, .e se isso f!ze.ssem. daqueles- máus elementos. no adversário, sem se quer advertI-lo, proyocando II em grande escala li

s.eNa (,tma monstruosIdade, Falemos agora no. Bae- co� este gesto � revolta _por parte dOS. l;lBslst.entes, .11 na Ind. de Calçados IIque elementos torced.ore� pendi. e na sua torCIda. pOlS sua senhorIa, o árbitro em casol l�entlcoR e

II GOSCH IRMÃOS S IIdo Acaraf exaltados � sem Mas eles estiveram em mesmo muit� mais grave� pra�icados por atletas_ do ::� _ .A·dl�enhuma noção de espor� campo? Clube AtlétIco Baependl, tals como, agressoes, i::::==::::::::::::::::::::::::=:::ir

Sim, efetivamente estl- procurou fazer com que
verem, mas em nada con- aqueles elementos do
trlbulrem pera aqueles Acarai deixassem a partida
econreclmentos.; prosseguir, retírando-se do

.
.

- campo, deu proteção e

.

Os Jogadores Az.urras. cobertura__ ao Arbitro da
dl�putando uma peleja re- peleja, quando foi agredidonhlda

• �ontra valoroso esrupldamente, não saiu
edversérío. dos seus lugeres para ir
E, a rorcíde Beependla- até o local onde se en

ne, torcendo, simplesmente I contrave a torcida Rubra,
torcendo pelas suas côres. para os provocar, e no

Não invadiu o campo, não final do jogo, fez uma

agrediu o arbitro, não verdadeira barreira em

provocou nínguem.; I torno do arbitro, pera que
Muito pelo contrário, o mesmo pudesse chegar

ESPORTES
Comentário de DISCÓBULO

ao automóvel que o levaria
ao hotel.
E... ai está o Baependí

e sua torcida com uma
séria ameaça de ter IN
TERDITADA a sua praça
de 'esportes...
E por culpa de quem?
Do, Baependí? De sua

torcida? _

Não t Absolutamente não!
Por culpa exclusiva de

péssimos esportistas e

inconformados, torcedores
do ·Acaraí.
Francamente, é revol

tante e insustentável a

situação que foi criada ao

Baependí.

Veremos ...

deração Cetarlnense de
Futebol. Deve inclusive
recorrer ao Judiciário, se
preciso, pare comprovar
devidamente oe fátos, pois
se o Juiz .da partida, em

seu relatório, não deixou
claro que foram elementos
do Acaraí que o agrediram
e que invadiram o Campo;
o Baependí lerá a sua

praça de desportos inter
ditada.
É gravissima a situação

pare o Clube Atlético
ßaependí. É deplorável a

situação em que flcoú o
nome esport ivo de leregué,
É o caso de perguntar

se, bradando aos quatro
ventos «P b. G A R Á O
INOCENTE

.

PELO PE
CADOR???

Deve o Clube Azurra,
tomar sérias e enérgicas
providências. Deve o

Baependí ir tratando de
se defender junto á Fe-

O ACARAI

João Buda/ da Si/va, Dir. Exp.
Visto; Eugênio Vitol' Schmöcke/, Presidente»'
Não vamos aquí, discutir o mérito principal

do protesto. Is-to será feito pelo Tribunal de Jus
tiça Desportiva da FCF, em Florianópolis,

Apenas, queremos chamar a atenção dos
nossos leitores, para as graves afirmações contidalJ
no protesto, com referência ao Árbitro do Jpgo
Snr. Lucio de Oliveira. "-

Afirma se que o Árbitro, foi coagido ou subor
nado, é uma temeridade ...

Se houve coação, esta par.tiu da torcida do
ACluaí, que o agrediu e inv�diu o campo.

E se houve suborno ...
O Snr. Lucio de Oliveira, Juiz da Liga Joiri

villen se de Futebol e. inscrito no quadro rie Arbitros
da Feneração ,Oatarinense de Futebol, por certo irá
querer pôr estas acusações em pratoR limpos, pois
é pessôa comprovadamente séria e honesta, e sua

reputação não pode s,er assim atacada .

Provará a- S. D. Acarai, a acusação?

COROA DE ESPINHOS--
fio Colégio cDlvlna Prov/dêncJa»

jesus foi tão bondoso à humanidade
que a própria vida deu em solução ...
e dos homens sem fé sem castidade
sofreu ainda o martírio da traição!

Tudo quanto sofreu foi' por bondade
a fim de dar- nos plena salvação:
entretanto ha nos homens a maldade
que- mais fere o seu terno coração! .. �.

A coroa de espinhos lhe renasce, ,

novas lágrimas rolam lhe na face, .

ao ver a humaniddde corrompida ...
Mas há genie que não se compadece ...
e o convício na terra é que- mais cresce
para implantar mais dôr na eterna vida t

Prof.�Márlo Mello

Sapateiros
na fábrica �e calçados '

Corti4ora e Calçados
Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul
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CORRJJ:IO oo povo DOMINGO DIA 10-11-1957 4

Por determinação da A Gerência avisa aos seus assinantes
Delegacia da Ordem Po- qU8 estão em atrazo com suas assinaturas,

"'""__,./�.,

lítíca e Social de Flori- pata n08 remeterem com brevidade."
anöpolís, prevista no art. Outrossim, comunicamos aos n08S08 as-16 do decreto-lei N°.,619 sínantes de f6ra da séde, 8, aOI de outrasde 31 de Março de 1942, localidades que poderão fazer a remessa da Edital n 4305 de 31 10 &::.7alterado pelo decreto-lei . ..,

- a

1633 de 20 de Dezembro importância pelo Correio. Adwin Gaedke e

.
ESTÔMAGO, FiGAOO E INTESTIHOS de 1956. Intimo todos os Veroníca Belitzki

proprietários de Roteis, Ele, braeílelro, solteiro,
Proporcionam bem-estar gera.' B�Í'es, Botiquins.! Pen- intlQstriário, domiciliado e

f n' d'
-

d
'

soes, casa de Comodos -------------------� residente neste distrito, emaClI.tam a I�estao" es(o�. e estabelecimentos' con- Rio Cerro, filho de Gus-
gestlonam o fI�ado, regularr-, generes, para compare- favo Gaedke e de Martha

zem as funções do �- cerem nesta Delegacia,
,

NA PALTA DE t Hass Gaedke, '.' "
.

... até o dia 30-11·57, afim r

a.pnaTITE ,-di: Ela, breslleíre, solteira,
de registrar os seus es� 1'\ r� tndastrtarta, domiciliada e

tabelecimentos, bem oo- residente em São Bento
mo de todo seu pessoal do Sill, ,filha de Andréa.
perante a DOPS., para o Belitzki e�eMaria Belitzki.

--------......,------------- ano de 1958. Devendo ,'. '

acompanhar de 2 fotogra- Edital n. 4.306, de 6-11-57
fias 3x4. �, 'José Tomaselli e

Os infratores ficam su- ,.rÃ" _

Adelif.lGenovevaSchiochet
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, juiz jeitos a multa de Cr$... 'Ble, brasileiro, solteiro,de Direito da Comarca de jmaguá do Sul, Estedo de 50,00 a Cr$. 500,00, além Magresa lavrador, domiciliado e re-

Santa Cetartna, Brasil, na forma da leí, etc... das penas que a lei de- Cançaço stdenre em Guaramirimyfi.FAZ SABER 'aos que o presente edital virem terminar. Pellidez lho de João Maria Torna-.
ou dele conhecimento tiverem, que havendo sido de- Jaraguá do Sul, 11 de. Fraqueza selli e de Rosalia Piaz
stgnado o dia 27 de novembro p. vindouro, às 11 Outubro de 1957. Tomaselli.
horas, para realizar-se a. quarre se�são do júri des"

OSNI 'MÜLLER É iDd....... . Bla, brasileira, solteira,
ta Comarca, na conformidade da le_L-foram sorteados·

o uoo elo doméstica domicilirda e re-
os seguintes jurados, que têem de servir na referida Escrivão de Policia sidente nesta cidade, à ruasessão: 1 - Oltomar Kaesemodell; 2 - Lourenço Gres-

O O O L 1'1 O
Rio Branco, filha de Se-

singer; 3 • Hans Breithaupt; 4 - Antonio' Schmidt; I verino Schiochet e de Jo-
5 - Harry Grubba; 6 - Max Fiedler; 7 - Agostinho V. '

.

.. sephina Pedrotti' Shi()chet.
do Rosário; 8 - Vitor Emme�doerfer;' ? - Roberto

� Ao. IGrandberg; 10 - Paulo Wunderlich; 11 - Carlos Haef- M e c a n I c o DE, ORH Edital n. 4,307, de 6-11-57
pner; 12· Luiz Amin Ohanem; 13 - Walter Jark; ·14 -

.

Germano Kresin e

Bugenio José da Silva; J 5 - Alfredo Schwartz; 16 -
. .

Fridolin Horongoso
João Bissler; 17 - Aldo Prada; 18 - Egon da Silva; Precisa·se de um Me- Borchardt
19 • GeriJldo Doubrawa;' 20 - Procópio Pereira Lima; camco competente, que Ele, brasileiro, viuvo;
21 - José Ersching Sobrinho." tenha conhecimento geral lavrador, domiciliado e re-

A todos os quais e a cada um de persi, os con· de consertos em caminhões sidente neste distrito, em

vida a comparec�, na sala das audiências dêsfe jui- Apresentar-se á Emprê. :::D� J\. w; J� _:':' "'_" " J� J� Garibaldi, filho de Alber-
zo, no Forum, no dia e hora 'acima designé:ldos, sôb sa de Transportes Fren- : Clfnlea de Olhos - Ouvidos - I.riz e Gargauta : to Kresin e de Augu,sta
pena de multa legal. Faz saber a todos que nesta ze_l S.A.' �::�. DO IIA ••11

.

Kr�slin. b '1'
.

sessão serao julgados os réus BUCLlDBS PINHEIRO jaraguá do Sul "Lt a, rasl eira, VlUva,
e LUIZA ROSA e outros cujos processps se prepa- MODBRNA B PRIMOROSAMeNTe INSTALADA doméstica, domiciliada e

ra'reril em tempo. E para que chegue ao conhecimento A melhor aparelhada em Santer Catarina residente neste distrito em

de todos, mandei passar o presente edital que será f� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" Garibaldi, filha de Ludo-
afixado às portas do Forum e públicado pela impren- 1i - J O I N V I L E -

_, ....

wico Horongoso e de
sa local. Dado e passado nesla cidade de jaraguá do

� � �. G � t � � l- -')\ I':. Elisabetha Horongoso.
Sul, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano

.

.

.I��':-·······�r·.. ····.ce······· ....��·······.·,r····....·�··.··....·�,··.··.··.. v·.··.··.·�!(
E para que chegue, ao co-de mil novecentos e 'cincQenta e sete. Bu, Amadeu nhecimento de todos, mandeiMahfud -Bscrivão, O subscreví..• -.(a) Ayres Gama Fer-

passar o presente edital quereira de Mello - juiz de Direito da Comarca. A pre· CO /'fTÉM ,f::::::::::::::=::::::::::.-::;==:::::::::::::::::::::==:-.:::::::=-=:::::::::::::::::==r será publicado pela impren-sente cópia; confere com o original; dou fé.

'1'11 lTh10)0 1R'LDllrI8I Ter "l[JfM " �T�T sa e em cartórro onde será
jaraguá do 'Sul, 16, de Qutubro de 1957 EIeELEITES lUJJ.&. .......� \U ll\\.8\. A.Vll.8\.l'H.� afixado dUlante I'i dias. Si

O Bscrivão - AMADBU MAHFUD. ELEMlt1fTOs TOIICOS�! MEDIUO UIBUBGI.tl.O- alguem soub�r de algum im-
ii / pedimento acuse-o para os'

F6sforo, Cálcio, Arseniato II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- tins legais.
I

-

8
.

Vanadato de s 6 d i 0·11 sidades de Colónia (Alemariha) e POrto Alegre r! AUR EA MÜLLER GRUBBA
. II II

Tomco
.

dos convalescentes !! CIRURGIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS' B II
Tonieo dos' desnutridos III

.

CLINICA GERAL II
\ II tORga praUea em B08pltal� Europeus II �__���_��"'Ioo(B

Os Pálidos, Depauperados, II Consultório e residência: 'I Cure
Esgotados" Magros, Mães II bom

que Criam, Crianças, ra- II Tel.
-
244 - Rua freso Epitácio, Pesspa, 405

quiticas, receberão a to- II CONSULTAS:
nificaçã? geral do orga- II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas

�e ROBERTO a. HORST
Dlsmo com Ö II _ a que dispõe de maior 8ortimen.

II
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2' horas to na pr�ça e oferece �eus arti-

gos a preços vantaJo8os
I Atende chamados tambem à Noite Rua Mal. Deodoro:3 • laraguali
_� .:.. . ..il __��"'- _ . ..,.�--.,---------_._------_...__•__••••_.:::;I ._..........�__...,.........---..,-.--. � �

Aumento de Núme'ro ·�nm__IIIIr1fIdIIIIII_II����I���

de Depútados Federais As_sociação Rural de Canoinhas
FUNDADA EM 21 de JULHO DE 1946 - CAIXA POSTAL, 146

CJANOINDAS SANTA UATABINA
A Constituição de 1934 Território, eontorme a

alterou a proporção para distribuição s e g 11 i n t e :
os termos ainda' hoje em Estado do Amazonas, 7;
vigor: um para 150 mil Pará 9; Maranhão 13;
habitantes, até o vígésí- Piaui, 9; Ceará, 21; Rio
mo; além dessê limite um Grande do Norte, 8; Pá
para 250 mil habitantes. raíba, 13; Pernambuco,
E com base na Consti- 25; Alagoas, 9; .Sergípe

tuíção o sr. Luiz Tourinho 8; Bahia, 31; Espíríto'
do PSP do Paraná, apre- Santo, 7; Rio de Janeiro,
sentou projeto aumentan- 18; São Paulo, M; Minas
do o número de deputa- Gerais, 43; Goiás, 11;
dos com base nas estima- Mato Grosso, 7; Paraná.
tívas oficiais ua popula- 23; Santa Catarina 13; Rio
ção para janeiro de 1958 Grande do Sul, 28 Dístrí
elaboradas pelo instituto to Federal, 20; Território
Brasileiro de 'Geografia e do Acre, 3; Território do
Estatística. Amapá, 1; Território do

380 DEPUTADOS Rio Branco, 1."

w
2a. Exppsição

Agro-Avlcota Industrial I:

I
!f:::=::::::==:::::::::::::== ::::::::::=:::=::::=:::::::::::.�
li a realisar-se nos días 23, 24 e 25 de novembro ii
ii próximo futuro, em-Oanoinhas. Pedimos a08 se- II
I! nhores Lavradores, Criadores e Industriais, que IIII cooperem com esta Associação, reservando para II
!! a Exposíção, produtos da Lavoura, Criação e da 'Ili Indústria, A Associação Rural de Oanoínhas está 'I
li aceitando expositores. F i n e z a d i r i g i r e m- B e a II
ii ALFREDO CARCINDO n
Ei I:

�:====:::::::::=:::=:::==:::= ::::::=:::::::==:::===::::::=:�p
O sr.: Osvaldo Lima

Filho já elaborou seu pa
recer que é faVoravél á
constitucionalidade da

proposição quanto' ao
mérito, porém apresenta
um substitutivo que fixa
em 380 o uúmero de de
putados na próxima' le
gislatura, o que importa
num aerescímo de 54 de

putados, pois atualmente
são eleitos para o palácio
Tiradentes,326 represen
tantes
o- substitutivo do re

presentante pernambu
cano, sôbre o qual a

, Comissão de Justiça de
verá pronuneíar-ae na

semana que se inicia, é
. a seguinte: ..

"Art 1. - É fixado para
próxima Iegíslatura em

38() o número de repre
sentautes do povo na Câ
mara dos Deputados, a

serem eleitos pelos Esta
dos, Distrito Federal e

Caixa Postal, 56 -' Canoinhas - Santa Catarina

��II����IIIJIJIIIIIIIIlIlIIJIJIIIIIIIILII�''''w

Delegacia Auxiliar de Policia

AVISO CORREIO DO POVO

Edital' de Júri

O ANJO PROT.ETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIHA MINANCORA
Vermifugo suav� e de pronto

eteito Dispensa purgante e dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

ME o n. 1, 2, 3 e 4 .

.

Proteja a saúde de seus ülhos e a ::.ua própria!'
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRI80EIRA
IIIIfAlCOIlA para o seu tilhinho. � �

_____E_um__p_ro_d_ut_O_d_o_s_La_b_o_ra_tó_r_io_s_M_in_a_nc_o_ra__ . I.��aEg1UlCE(h
_

OIN�ILLE LL

MÄGROS.
? FRACOS 'l
'VANA,OIO'l'l

,�
1!: indicado- t

11011 caaoa de '

fraqueza, pali- i

d... magreaa e l
fastio. I
Em 8U8 f6,' I

mula e n t r Il UI'

y.!..�daw de,
sódio, Licitina, ÖlicerofOllfato., .....

Pepsina, DOI d� Oola, etc, de
-

aÇão .pronta e éficãJ DOI C881l&'
de fraqlleza e Deuraateni88. Van.. j
diól ê indicado para homene. ma- !
Iherea e orianças, sendo lua 16r. ·1

lDula 6cenciada pela Sadde 1'u� �

blica. 1

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
1(1. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

I

UUCial

seus males e poupe seu
dinheiro comprando na

F,ARMAGIA NOVA
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Post-Gebaeude
fuer Corupá Unter Vorsitz des Kam

merrates, Herrn João Lucio
da Costa versammelte sich
arn letzten Dienstag die
Munizipalkammer mit An
wesenheit der Kammerräte,
die Herren Fidelis Wolf,
João José ßertoll, José
Pasqualini, Mario Nicollní,
Francisco Modrock, Au
gusto ôylvlo Prodoehl und
Erich Batista.�

Genehmigt wurde in
zweiter Beratung der von

der Comissão de Viação
e Obras Públicas begu
tachtete "Plano de Lorea
mento Rau" (Erben)," und
das Gesuch des Kammer
retes, Herrn Raimundo
Emmendoérfer, der um D
Wochen Erlaubnis nach
suchte.

Deutsche Beilage de!; "Correio do Povo"
Munizipalkammer II

I

Vor laengerer Zeit er- .seíne Bemuehungen, in
suchte Kammerrat Her lo- welcher Antwort ihm der
sé Pasqualini durch Ver- Deputierte der UDN tele
miftIung der. Munizipal- graphisch mitteilt dass im
kammer die Notwendig- Budget des Bundes die
keit eines eigenen Post- Summe von 474 tausend
und Telegraphen-Gebaeu- Cruzeiros vorgesehen ist,
des fuer Corupä seitens wovon er 374 und séln
d e r Federal- Regierung. Kollege, dr. Antonio Caro
Dieses Gesuch wlrde eins los Konder Reis, auch von

timmig von der lokalen der. UDN, dh� restlichen
Kammer angenommen un<il roo tausend cruzeiros en
a-n die zustaendlge Beh wies.
orde weitergeleitet.

.

N a c h dem Kammerrat Somit wird jetzt das
Herr Pesqueltnl sich per- bluehende Distrikt von
soenlich mit dem Federal- Carupá mit eigenem Post.
Deputierten der UDN, und Telegraphen Gebaeu
Herrn Lauro Carneiro de de versehen werden, mit
Loyole, aus loinvllle, in einem eigenen .telegrsphls
brieflicher Ver bin dun g chen Anschluss -

an das
setzte, erhielt er jetzt eine Telegraphen-Nerz von Ja
zustimmende Antwort auf raguá do Sul.

Im ln-und Ausland
hervorraqend bewährt!
Ein Versuch öberzeugt!

1�\lIén'��oihek�"

F==:==:·:==:=::'::::::===::'�::::::=::::::::::'-::::::;;:==::::::=::::::::
..

,II I•••• C ••
-

UICRIII·· II
Ü .

- JARAGUÁ DO SUL II"

IIir Medicamentos e Perfumarias I!
II Simbolo de Honestidade ii
ii Oonfianca e Presteza ii� y "
ii A que melhor lhe atende liII e pelos menores preços ii:: iI�::::::::::::::======:-.::::==:::::!:=.:::====:::::::=:::::::-.::::==�=:::;::::::::::::;"

/

Dr. Murillo Barrato da lzavado_
[ ÀDVOOAD.O I

Escritório no prédio -(Á Comercial
Rua Marechal Deodoro da Fonseca Ns, 122

laraguá do Sul

rA;;;;heke "Sob ul�"
II ��BAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der RechfschaffeD�eif, �es .

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Leben in Brasilien.
ein Gottes-Geschenk

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 70.4:
(antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e aluis.

Haemorrhoiden Asthma
Wir werden darauf euíJuckreiz ElI:zp-me, F"ssuren.

merksarn gemacht dass
Haedensa (Pomade) be- die Tabletten

ruhígt, schützt, heilt. 80- "Euiin "fortige Wirkung, beque-
me Applikation. Formel der C. F. BOe�RI�GER
der Haedensa - Gesells- & SÖHNE, Mannhem, das
chaít, Berlin. Zugelassen bekannte und. altbew�ehr
bei den deutschen Kran. I te Asthma-Mlt_tel, �Ieder
kenkassen. _ überall .erhaeltllch sind.
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P O V -o In!���a�o�� 8�!�����!�!�O�OS. ��!��!O!
A quanta vergonha, ten� julgados nos bancos dos
sido expôsto pelos ven- réus, e os corajosos que

ANO XXXVIII JARAOUA DO SUL _ DOMINOO, 10 DB NOVBMBRO OB 1957. SANTA CATARINA _ N. 1.96ê> dilhões dá Pátria, que hoje sentall! nêstes ban

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! levam para os bancos cos pelo onme de have-
dos réus, aqueles cujo rem contado a Nação as

----...,-...........---��-----...........-........... sagrado crime tem sido atitudes estarrecedoras
�.

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDÍ � de levar �o co�hecimen. de homens públicos de-
� f to da naçao, as suas falo sonestos, possam estar

� C· O N V I T E f catruas, suas atitudes efetivamente abrigados.
� f desonestas. Até quando debaixo da verdadeira

l
--�__..,-

I
ó Brasil, o inocente sen-: justiça, que um dia ha-

Depois do [ogojíe futebol realizado domin- O Clube Atlético ßaependí, tem a maxi- ; tará no Banco dos réus, 'verá .

de imperar nêste
go último entre o Baependi e o Acaraí, aqueles ma

.

satisfação em convidar todos os seus
-

e o. criminoso andará gigante, bélo, impávido
dois velhos amigos o Zé Poaia e .o Rui Barbo � prezados consócios e exmas. familias, pera a

. � impune? Até quando o e colosso, que é êste
ancontrsm-se, e desde lógo iniciam o indigesto � noitada de Arte, que fará realizar na noite do' f Inocente será julgado e nosso sagrado Brasil.
"papinho"._

.

� dia 16, com início às 20 horas, em comemo- � o criminoso ficará livre -x- I

- Então, Zé Poaia, 'que me dizes do jogui_nho J ração á passagem -de mais um ano de sua � da ação da Justiça? Pra- Por unanímíôade, o

'de domingo passado entre. o Baependi e o Acarai?

I
fundação. .

.

J
za Deus, que um dia a Tribunal de Imprensa,

Eu te vi de longe metido no "sururú"!
.

Abrilhantarão o acontecimento artístico, clava forte da Justiça absolveu o j o r na 1 i 8 t a
- Pois eu tambem te vi Rui Barbo, mas você, a Orquestra da Sociedade Cultura Artística, _: seja erguida, e os crín.í- AMARAL NETTO, dire- •

de sabido, só olhava de longe ein?'
.

� sob � regência do .meeerro Francisco Fi�che. r, � I nosos públicos sejam tor de .MAQUIS, no ru-
.. '-

- Ora, ia eu me meter no 'fogo, que é, que �. um grupo de alunas de Acordeon da proles- � moroeo processo que
.

ha? Eu estava só apreciando 0,.8 "esportistas" do

I
sora Adé!ia Fischer, e encerrando a noítada

I
I

.

centra êle foi instaurado
Acarai, invadindo o Campo para. dar uma cama- será levada á sena; a llarlante comédia «O

� �
pelo general Teixeira

çada de páu no Juiz... CASTELO MAL ASSOMBRADO» pelo grupo L O C A I S Lott. Cinco foram os [u-
.

- Mas, RuíBarbo, junto com os "esportistas" � teatral da Cougregação Mariana da Paróquia. �. rados, e cinco foram os

havia muita gente bô.a metida no bolo.
_

� Com êsre programa caprichosamente ela- � .

. votos absolvendo êste
.

- O caso é sérI.o. Esta turma do Acarai neo � boredo, o C. A. Baependí, festlvamente abrirá � ....
' bravo, destemido e va-

sabe perder de maneira algu�a� Sempre tem uma � seus salões aos associados e sua DO. familias. � �nlversános. Fazem a�os loroso jornalista que é

desculpa. para dar: Quando nao é o sarrafo

dOll Será exigido na portaria a apresentação

I
hoje a Exma. Sra. Eduh o sr. AMARAL NETTO. '

adversárío é o JUIZ que rouba... do último talão de mensalidades.
I Franco, prendada esposa

Bvldentemente Zé Poaía, nem todos os tor- Pede-se aos associados não se fazerem do sr. Ney Franco, resr- .

-x-

cedores do Acarai, pensam, falam ou agem assim. � acompanhar de pessôas não sécías, I Ae�te. em po.rto. Alegre; F,oi advogado da defe-
_ Zé Poaía - O Baependi, foi jogar no � .,.

.

o �ovem MIlton �lbus za, o Deputado Adauto

Campo do Acarai, peräeu, e saiu de cabeça baixa, ' Pelo comparectmento, desde Ja agradece resídente nesta cídade lCardoso (UDN) que bri-

não procurou briga, não invadiu o campo, não � A Diretoria. � e a sra. Asta Marquardt lhantemente.tez a dbfeza.
provocou ninguem

.

e com e cabeça inchada ficou � . , � esposa do sr. Heinz Mar- com argumentos arraza-
. esperando pelo jogo de domingo.

.-....-..........,_.-....-.--�.........,_........,_.,--.-....-.

quardt, industrial em Es- dores, esclarecendo ao

_ Rui Barbo - Não sei porque mas a-turma ff-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,'\ trada Jaraguá. público, e aos srs. jura-
do Aoaraí, sempre cria caso quand'o não ganha. ii .

.' ii �ia 13 o jov�mGeraldo dos, que o jornalista sr.

-Você está lembrado de São Francisco n� jogo II CORREIO DO POVO ii Mel�r; � menma Isolde Amaral Netto, estava

contra o Ipiranga ou Atlético, e que na' ocasião li ii M�rla, filha do sr. Alvaro sendo julgado, em vir-

foi prestada uma homenagem a Miss Brasil de li Em virtude da constante alta de papel fi Stln�hen. l. tude de. unia reportagem
19,96 que é da Babítonga ? Eles. provocaram uma ii.. de imprensa, assim como da mão de óbra, ii Ola 1� o menino Arão que publicara em sua

confusão tremenda e tiveram que sair de campo' li ve-se este semanário na contingência de ele- II Paulo, Iílho do sr. Rudel- revista, sob o titulo "Os

guardados pela Mi�s Brasil que com o seu mando II var o prêço de sua assinatura de Cr$ 80,00 III fo. P. Pereira; a srta. C�- generais m�!ldaram Jan·

realos protegeu. ,

. .

II para Cr$ 100,00, a partir do próximo ano. It mIla Isberner
.

e a lIJeDI- go adoecer.. Acrescen-
- Isto não é nadB Rui Barbo. E o' caso ii - ii na Carmem, fIlha do sr. do, é precIso que as

criado em Rio do Súl com o Juiz Maba _ aliás II A G E R:It N C I A li HallS Beyer, prÇlprietário I verdades sejam ditas e

para o Acarai, o Mäb� é o melhor juiz do munjo li . Façam seus anúncios de Felicitações, ii do Posto Beyer. �>uvid�s. É isso que êsse
-,até tiro no cami)o houve, e os- jogadores tive· ii Bôas Festali, e Feliz Ano Novo, nesta Folha. i� Na. mesma d�t� a srta. Jor,�ahsta faz com bra.;

ram que sair pelas janelas do vestiá!io, para não ti li AdelIna Hang, fIlha d� vura. Escrevendo com

t á ": _ _._ _ _ _ _ _ },
sr José Hang letras de foAgo na faceen rarem no pu... .

.� _._ _........................................................... , .

- Mas Zé Poaia, a torcida de São Francisco mlllEiiEliiiiii!lEIII�:_ElIliE!.IUI I 118 IS Dr fernando ASpringmann d_?s lad!õeS,,, qut' ê!es
e lUo do Sul, no dizer deles é composta de maus I

.

," '. sao ladroes. É preCls�
el9Portistas. . .

.

F b (Sezões, Malárias,' Transcorre dIa 12 a ser louvado e reconhe-
- Rui Barbo - O Baependi, foi â São

I
,., r"'s 'Impaludismo H', data natalicia do Dr. Fer· cido que êsse jornalista,

Franci�co e Rio do Sul, e nada aconteceu. por.que
� � Maleitas,

.Tremedeira
II. nan�o Artur Sp�ingmann, êsse martir, bati?o,. fe-

será eIn?· _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ l·a�alIzado climco. nesta chado pela poliCIa, en-

- E ainda mais, perdeu O'S três jogos, e não
, . -. • \

- cId�de. _ . c,!!rr&lado, arriscando s'!la
acusou ning-l,lem. Não houve sarrafada, nem o juiz

' Capsu las Antlseson Icas m DIa 15 o sr. Pedro RI� VIda e a da sua famiha,
roubou, nem tão- pouco foram maltratados pelas .ih.· M·

. ,,' iii beiro Néto, motorista. e diz-a Nação, a VERDADE.
torcidas.

.

II Inancora III membro do Diretório da O que vos ides fazer é
- Mas, aqui, o caso é diferAnte. O Acarai,

I
Em Todas as Boas Farmácias I'ii VON nesta cidade. julgar se é justo ou não

Rui Barbo, tem que ganhar de qualquer maneira, .!I Dia 16 o sr. Antônio o que êle denuncia".

a.inda mais. contra, o· Baependi. Se eles estão É um prOduto dos Laboratórios MINANCO,RA I
A. Schmitt, e o sr. Rei- 'L�mbrou Disraeli, qu�

perdendo, mvandem o campo, seguram a bola, ... , .'

. noldo Koehler. afIrmou, na Inglaterra.

bObrigamd' o jo�a�or expulso a ficar no campo, dão m - Join�ille -... Sta. Catarina -

A todos os aniversari- �O qU�I�az ba 'f�a?deZ�or�oa a no �UIZ,. e aInda provocam todo o mundo, ilE!!le:t_b' iF=l:!l!lElj�==::.!i!i!!i-:!Eiiiii=-=ii!!Eli_Il,1I antes os cumprimentos essas I as
.

rI DIcas

e amda por fIm fIcam fóra do campo esperando do "Correio do Povo" que a audaCla. dos ho-
o Juiz para uns "cumprimentos" amigáveis...

.

mens honestos é tão
- Bem, Zé Poaia, vou ándando, quero ver acusando-ó de venal e subornado, não ha palavras Casamentos: Realizaram- grande quapto a dos ca-

se compro uns foguetes para comemorar a vitó- e desculpas. E que até o Maba, juiz da LJD, - se ontem nesta cidade nalhas".
ria .. , Até logo: . criad.or do caso em Rio do Sul, onde tem um os seguintes calilamentos:

- Não adianta. Foguete, você só encontrará conceito formidável -, invada o campo e tente Guilherme Schmidt com
com a turma do Acarai, pois eles compraram todo agredir o seu coléga juiz, é inacreditável... a srta. Aracy E. Winter;
o estoque da praça. E. dizem que vão vender ao Es tag e n t e não pensa no bom nome do Ralf Maas com a srta.
preço de custo. Até lógo. esporte de Jaraguá. Lili Kretschmer; Servia�

Assim 'falaram... Mancham o bom conceito dos esportistas no Tecilla com a srta.

_

E lá se /vão. Que pessôas de responsabilidade jaraguaenses fóra -de nossa cidade, e tambem Wanda Ema de Souza;
e do alto comércio de Jaraguâ, sejam sempre os aqui dão espetáculos deprimentes...

I Artur Voigtmansberger
primeiros a invadir o campo de futeból não se E dizem aos quatro ventos que· são bons com a srta. Elfrida Duwe

,. compreende. Que, agridam com socos e ponta-pés esportista's... e Caetano Santiago com

um juiz neutro, e escolhido de comum acôrdo, Assim pensaram... a srta. COIfstancia Coelho. (Continua no próximo número)

CORREIO,DO
T. DIOOO

ELE.S FALAM•..

-x-

Foi concedi"-a urgên
cia requerida pelos lide
res dá

-

maioria e mino
ria, . para o projéto que
regula a concessão e o

uso, da radiodifusão no

Brasil, de autoria do sr.

Prado Kelly (VON).
-x-

COIJRA CISrA,
QUEDa DOS ca·

�================��

TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R 'A S,
ESPINHAS, ETC;

�..==============��

Lavando com Sabão (fAarel Registrada)
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