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ANO XXXVIII _. JARAGUA DO SUL - 'Domingo, 17 de Novembro de 1957 - Sta. Catarina - N. '1.964
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Fundador: ARTUR MüLLER Gerente: PAULINO' PEDRI -

Muito Bem Senhor' Prefeito
e criticando veemente- Chefe 'do Executivo Mu- tear [unto ao Governo neffcios, pois sendo e Cultura, a quóta anual
mente o que fôr �eito nicipal. do Estado a criação no Regionalistas, poderiam de Cr$ 20.000,00 (vinte
com o intuito de «Polttí- Grupo Escolar Abdon com maior facilidade e mil cruzeiros) que deve
calha» e' que venha be- Todavia, senhor Pre- Batista do Curso Normal oenhécímentos ingressa- ser depositada.
uetícíar certo grupo de feito, não se esqueça de Regional? Convenhamos. rem no Magistério Cata- /
Polfticos, . que infeliz- que os seus Funcíonartos traria para o Municipio rinense, prestando ser- Senhor Prefeito, de-
mente mandam e. des- ainda estão em atraso grandes vantagens, além viços para Jaraguá. pende de V. S. a criação
mandam na Prefeitura, de vencimentos.

.

de proporcionar a08 -do Curso Normal Begío-
criando sérios entraves Estudantes menos ator- A Prefeitura, isso nal no Grupo Escolar
á sua admínlstração, e E, agora como suges- tunados a oportunidade custaria, além do pedido

I
Abdon Batista!

num verdadeiro desres-I tão: Não seria conve- de terem um Curso que, I ao Governador e ao.
.

-

.

peito ao seu posto de niente a Prefeitura pIei. de' fáto, lhes traga be- Secretário de Educação Voltaremos ao assunto.

\

Basquete e

23 e 24
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�IIIIIIIIMII1Il1lllIlllllflt1l1lllTlflt1l1lllllll.U�� BImba de Basolina'nalua
Associação Rural de Canoinhas SIDNEY - Hoay Levi,

proprietario de um postoFUNDADA EM 21 de JULHO DE 1946 _ CAIXA POSTAL, '146 de gasolina em New
&ANOINDAS' SANTA CATAßINA Castle, solicitou hoje

autorização para Instalar
uma Bomba na lua.

,

O pe..IDdO .de "díreíto
na Lua" foi feito á
"Caltex Company", cujo
porta voz anunciou, a

franquia.

Cientista. alemão lembra o

progresso de outros mundos
FRANCFORT - _ Um

cientista alemão declarou,
acreditar em que

.

as in
vestigações .eôbre o espa
ço em varios dos muitos
milhares de milhões de
planeras do Universo se

acham. tão adiantadas co

rno as da terra. Portanto,
disse o prof. Heinrich
Faust, da Sociedade A
lemã de lnvestlgêções, que

+em sua opinião "o satélite
russo não é a unica coisa
no Universo".

O prof. Faust, membro
\. da Divisão de Investiga
ções do Serviço Meteoro-'
lógico Alemão, declarou
que poderia afirmar, sem

"vecllações, que existem
mais de mil trilhões de
planeras parecidos com a

terra.
Disse que apenas uma

fração, provavelmente J
de

cerca' de um trilhão, é habi
tada por "seres inteligen
tes". Sôbre tais planeras
acrescenrou - já existem

'

vôos especiais ou estão
por ser rel!llizados.
"Podemos estar conven

cidos de que em algumas
pertes no Universo embar
cações aéreas estão 'via
jando pacificamente e que
foram contruídaa por seres

Iinteligentes.
'

"'lii.IiIIiIiI"liIWIíWi��
Não podemos provar a

existencia de fais eeres.,
mas negá -la consrltulrla um
agradecimento dos habi
tentes da terra que poderia
chegar à beira da mega
lomania.

Devemos estar conven
cidos de que houve e ainda
há (outros) satélites artifi
ciais no Universo" - de
clarou,

2a. Exposição'
Agro-Avicbla Industrial'

(f:::=::::::==:::==:::===== ==:::===:::====::::::::::::::�

II a realizar-se nos dias 23, 24 e 25 de novembro II
n próximo futuro, em Canoinhas. Pedimos aos se- li
II nhores Lavradores, Criadores e Industriais, que
II cooperem com esta Associação, reservando para
" a Exposíçäo, produtos da Lavoura, Criação e da

II Indústria. A Aesocíacão Rural de Canoinhas está

ii .aeeitando expositores. Fineza dirigirem-se a

II ' ALFREDO CARCINDO
u
-.."::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::=

LMecânicol
Precisà-se de um Me

cânico . competente, que
tenha conhecimento geral
de consertos em caminhões
Apresentar-se á Emprê

sa de Transportes Fren
zel S. A.

::::==::::::==:::=====::::==:::{,I

Caixa Postal, 56 - Canoinhas - Santa Catarina
'iiU....·�II������II���� Jaraguá _ do Sul

"Asiática" IOIna
�conla da cidade

.Dr. Femando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do .Dístríto Federal

CUnlea lIédlea - Cirurgia Geral - Partos

Consultório e Residência: RUIl Preso Epi
täeio Pessôa n. 206 (ex-resídenoía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

EStÔMAGO. FíGADO f 'INTESTINOS
(Extr.ic/o do Jorn.'
"0 Noticiário" c/. M.lr.).

Jã não é novidademaís, Seja como fôr, a "asíá-
para a nossa cidade, a tica" tem causado muitos
epedemia chamada "aslâ- aborrecimentos em todos

,

tica", gripe que provindo os lares, onde o chefe
do exterior, entrou, no da Iamílíe S8 vê obrigado
Brasil sem aviso prévio, a perder dia de trabalho,
alastrou-se nas grandes a dona de casa não pode
capitais, veio caminhan- atender os afazeres do
do à jato para o Sul e es- méstícos, a criança ou

(j@I1!l8iII8l!II!!MiIiiJaj!l8li!ll!�ßiI8�_ i!II!! !li! I@II!!UiEl8IlMI8f) ,tá finalmente entre nÓ8, estudante enfim, não po- 1m
como está em- qualquer de ir para o Colégio e FOTO PI.A.ZERA I!I!

maís minúscula loealída-' assim por diante. ,

de brasileira. Permíta Deus que essa
. peste seja banida da face

,Sofre a populsçäo o .VI- da terra o quanto antes
rus malétíco dessa gripe pois tantos

.

já 'são os
que d.errubl!' sem dó e aborrecimentos para

,. a
sem piedade ao enfermo, humanidade

.

neste vale
p�08tando-� por alguns, de lágrimas.díae no leito, com febre
alta, canaeíra, dôr de gar
ganta, vômitos, vermelhí
dão no rosto, epistaxe ou
sangue pelo nariz e ou- ,

tras semelhanças que lo
go se identificam como

sendo o provável espan
talho da "asiática".

Proporcionam bem-estar ge�at
facilitam a digestão. deson
gestionam o ,fígado, regutarr�

as funções do �-
'

l

I_UI_III_UI_I .._n._ldI_ii7l_1 '_111_"'_'''_1'

I,' - Atende chamados de .dia e a" noite -

Ei:r:e!.._II_II_III_nl_I.._ U"_IU_TJ_

,/ O ANjÖ PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
'

lOMBRIGUEIRA
'

MINANCORA DeFRoNTB Á PReFBITURA -:---- JARAOUÁ- DO SUL

Fotografias em Geral ...:. Fotocopias .de Documentos -

,

Filmes, e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido, ,atende a domicilio e tambem
. ,

em localidades viziDh�s

Vermifugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER! IDADE, CONFOR-
ME o o. 1, 2, 3 e 4

'

Proteja a saúde de seus lilhos e a l>uã própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre boje mesmo uma LOItBRIGUEIB!
ItIIfAIfCOBA, para o seu tilhinho.

. E um produto dos Laboratórios Minancora
- J O I N VI L L E -
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� Ciinlea de. Olhos • Ouvidos - Jariz e Garganta' �J
: " DO 81t......,••••111 :l
,; �OD�RNA e �RIMoR03AMeNTe INSTALADA \, �l: A melhor aparelhada em Santa Catarina :J
l� Rua Abdon Batista (Defronte, a "A NOTICIA" �l
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Dp. Reinoldo Mupapa 1

II ADVOGAD& ·11
Centenas são' os casos.

Crianças e adultos ata-

'r::::me c��en��di:OSt�:� fm 'Iular da c8delin�a Registro, C iVi I
instante, numa procura Aurea Müller Grubba, OficialEsoritório ao lado da Prefeitura incessante de

_
recursos S. Paulo _ Em carta do R e gis t r o Civil do

L· JARAGUÁ DO SUL,. da medicina, para debe- dirigida a um vespertino leI. Distrito da Comarca Ja-
lar omal.' desta Capital, o ex-sar- raguá do 'Sul, Estado de

��(!)� ,,?(epatina )I. S, gento do Exército Alceu Santa Catarina.vßrasíl.
,

Felizmente não regís- c/a penha, que Silveira,' faz um apêlo
.0$::::::::::-'::::::::::::;;;=::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::".::� tramos nenhum caso fatal.

contem extrato ás autoridades competen- faz saber gue�comparece-
'li

'

.

,I Não é mesmo, caso para ?(ep6fico een- tes, no sentido de ser ram no cartório exibindo' os
:j

� II alarme. êle utilizado como oo- documentos exigidos pela lei

ii lrnnspddes �ßéreos Calarinense f ß II Ata�ado, da "asiática" c::;id:;no;; báia humana, na próxima afim de se habilitarem para
ii.· U.. II por SI só o doente após .. experiencia sideral Alceu casar-se:

li TAC II dois a três dias, vai S9 reS-I
/JInçõe$ do

ex�rce presentemente Edital n. 4.308, de 12 11.57.ii , II tabelecendo aos poucos, ligado. as funções de empregadöii
, Agente local: SÉRGIO THOMSEN II sem maiores novidades. numa casa comercial des- Osvaldo de Sousa Vieira e

fi - Escritório Técnico-Contábil "TQomsen" - n
'

ta Capital.e salientou que Benta Perreir'a Lima

iIi Rua Mal. Deodoro da Fonseca li se sujeitaria a ir á lua Ele, brasileiro, solteiro,
i (enfrente à Prefeitura MuniCipal) -I! Dr. Waldemiro Mazureche� em foguetes ou satélites, funoionário público, domi-II II não interessando·o meio oiliado e residente_ nesta
n Aceita encomendas e cargas para qualquer II CASA DE SAUDE de condução".'É êle ainda oidade, á rua Presidente
II localidade do páís, com fréte pago e- a pagar II Rua Presidente ,Epitácio Pesôas N°. 704 especialista em tele-co- Epitácio Peslilôa, filho de

II e reembolso. II' (antiga residência de Emanuel J�-:hlers) municações. Falando ao Roberto de Sousa Olivei-
/ II Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro ,Iii Clinica' geral médico - cirurgia de 'adultos e crianças representante da IIAsa- ra e, de Maria Caetano

EI do. Sul, à vista e crediário, para qualquer li _ Partol' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas press" declarou Alceu: Vieira.
!! localidade do país. li _ Indutotermia _ Bisturi-elétrico _ Electro-cauterização "Pode faltar·nos o pro· Ela, brasileira, solteira,
II ATE;NDE à venda de passagens aéreas ao

II - Ráios Intra-vermelhos e azuis. I gr�sso mas "brasileiro de �fIf:à�n����fe���iO:�:t���:II exterior, pela Scandinavian - Ibéria - Swissair. li, peIto"� nunca falt�u". dade, â rua Mal. Floriano

ii" Informações Departamento de Turismo TAC II r-E-=:::::::::::::::=:::=S:::::::::I-:::B::'=::::::::: -I''�=:::=:::d=::::::==E=I'==t::::::=�:::d'::'::::d=::::::::::""S:::-A-::::::�� :�X�!��i�i!hLi:: t��?��
�:::::=-=:::::::.-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�=:::::.-:::::::::=::J.i II mpr.. u raSI eIra. e e reeI a e.. I da Rosa Pereira.

I
.! M:A.rRIz: JOINVILLE / E para que chegue ao co·

O... Francisco Antonio Piccione
.

ii
,

Para a nóssa distinta treg'uezia mantemos em estoque: nhecimento de todos,mandei
']�:1I[�DICO ii '

Uma linha completa de motoTes [Jacionais e estrangeiros de alta e b�ixa passar o presente edital ql1e
Cirurgia Geral de adultos e criança" Cli- -!! rotação, para 220/380 V. 50/60 ciclos. APARELHOS DE' M�DI- será publicado pela impren-

nica Geral - Partos _ Operações - 'II: CÃO _ Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS li .a e em cartório onde será
Moléstias de Senhoras e, Homens. II PARA O LAR. Sortimento- compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO. II 'lfixadô dUIante I'i dias. Si

Especialis.a 'em doenças de crianças il OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em' geral para instalações de II alguem souber' de algum im-
Atende no HOSPITAL, DOS FERROVIÁRIOS II luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. .' II pedimento acuse-o para os

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL II. .

A nossa seção de �nstalações, atenderà com presteza, a qualquer pedJd� de li tins legais.
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18.hs. - I instalação de luz e força. li AUR EA MÜLLER GRUBBA
c (]) JIIiiI. 1IJ:PO .& - SANrA CAlrAH.IlS'A �:::::::::::::::=::::::=:::=:::::::::::::::::::::=::-.;;:=:::=:::�_::::::::::::�-::::::==:::==:::=�::::::::::JJ Utlc'Ial
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Tentativa de SUBORNO
Integra ip'sil man da ,int�rressé em comquistar mos o Juiz e podemos dar "É verdade que o Ipi·' "Não queira o amigo presso o Seguinte "Rio',

Oart.a recebida pelo Dr. o título da 3a. Zona, uma outras vantagens a se" ranga está na nossa meso levar ao mat esta minha do Bul ein Marcha" - Se
Murillo B�rreto de Aze- vêz que a colocação é combinar."

'

ma situação. Mas tem proposrçao, pois são ool- gue-se Ilmo. Snr. Dr. Mu·
vedo, Presidente do O. A. exelente.. E como o "Bae· "Como vamos ai día 17 ainda 2 jogos duvidolilOs sai do ..• futebol."

I
rillo Barr,eto de Azevedo

Baepe�di, tendo como si- pendi" pouca ou nenhuma liogar centra o "Aoaraí" � I e se perder um, não resta "Respeitosamente" ,- Jaraguá tio Sul. - Ma-
gnatärío J. H UMME L CiI�,perança nutre, devido vamos fazer força lutando e menor dúvida que a "J. HUMMEL GUIMA- nuscríto.

"

GUIMARÃES Téonico do os revezes sofridos não pelo menos pelo empate, situação dó Jllventus é RÃES." O original encontra-se
do Juventus Futebol Olu- obstante possuir um au- conbinaremos então, as exsíente na tabela, mas "(P. S. Não responder em poder do destínatãrío
be de Rio do Sul. têntíeo esquadrão, per- porias fecbadas o assunto." tem que se bater centra - aí dia 17 falaremos)". a disposição de quem

"Dr. Murillo'"
gundo se ha possibilida- "Se conseguirmos ven- o esquadrão do Baependi,

I
N. R. Ésta carta ,foi queira verifica� a auten-

de de um "neg6cio" entre cer o AcaraCou um em- o que nos dá receio." •

postada em Rio do Sul, tieídade.
'

"Abraços:' . nös, o que quer dizer, [o- pate, ainda fechamos". "áseím sendo, o Bae- em data de 5 de novembro Até que ponto chegam
garemos ahí em caracter "Não creio que o amigo pendi, nos entrega os de 1957 conforme se veri· os homens ... por infelí-

"O "Juventu-s" do qual amistoso, não recebemos vai deixar o titulo ir para pontos diante de uma com- fica do Oarimbo do D.OT. cidade dirigentes do es-
sou técnico, tem en6rme a qu6ta estipulada, paga- São Pranotsco l l t

"

pensação a combinamos." E no envelope consta im- porta em Santa Oatarina.

CARTA ABERTA:

Resposta 8.0,sr. J.-Hummel Guimarães'
técnico do Juventus F.C. de Rio·do.Suf

'-

Jaraguá do Sul, 17 de um dos Dlretôres do lu- giat,· no 'untversltérlo, na que selem expurgados ·de vo-socleís. B temos dívl- quer nas derrotas. Temos,
novembro de 1967. ventus, poderá 'dizer·lhe o LJD, e no Clube Atlético nossa rerre aves de arrl- das elevedes. Os poucos muito antes deste Cem-

limo. Snr. que fui, quer como técnl- ßaependí sempre pautei a bação como V. S. que, jogadores "não amadores" peoneto da Be. Zona, tido
J. HUMMEL GUIMARAES co quer como simples lo- minha conduta nas mais surgindo não se sabe de que temos no Clube, por as mais expreestves vlró-

T d I gador da Equipe de VOe sadias e honestas normas onde, vêm, com propostas imposição dos Regulamen· rias, quer centre Clubes
écnico o uventus F.C. leiból do Iguassú. - esportivas. indecorosas e humílhantes tos da F.C.F., são manti- dêste como de outros

/ R.io do Sul. Em 1946 entrei para a Mostrando-lhe désta ma- como essa conspurcar o dos com contribuições es- Estados.
Senhor: Escola de Educação Físi. nelra, ampla. e conelse- brio, a honra, a dignida- pontâneas de um grupo Temos ainda, agora,
Boi mãos, sua carta ca e Desportos do Para- mente, o que fui. o que 'de, o pudor, a altives, dos de associados. O parrl- sofrido derrotas, as ma-is

postada em 6 de novem- Dá, onde Iormel-me em sou em matéria de Espor- Clubes ·de Puteböl de San- mônio material do Bae- contundentes, mas nunca

bro corrente, em Rio do 1948, já então aluno da tes, vou responder agora a Catarilf8..t. E, o que é pendi, ascende a mals de fomos derrotadös fóra do

Sul, cujos dizeres passa- Faculdade de Direito do a sua carta que me estar- ior: propõr descarada- um milhão de cruzeiros. gramado, por "acôrdos",
rão pare a hislória do Paraná. Fui integrante ti. receu: mente a compra da honra São petrímôn]o moral do "combinações", "negócios
Fute6ól em Jaraguá do tular da' ôeleçãode Volel- Não duvido que o lu-, de um homem criado den- Clube as glórias alcança- às portas fechadas" ou

Sul. Permita-me respon- ból do Paraná em 1948 venrus tenha "grande in- tro do esporte sadio e das em renhidas mas hO-I.qUiÇá por ''§uborno, quer
der-lhe de três maneiras. por ocasião do Campeo- t�relsse". �a codnquifsta bd?l honest�', � ! Bste homem nestas competições espor- dos noseoê jogadores,
Primeiro, como simples neto 'Brasileiro, dlspurado nru o maximo o ute o sou _eu. . nves. As tradições que quer dos dirigentes do,

cidadão, como professor em São Paulo. Em 1949 da õa. Zona, e que a sua Nao senher Hummel, certnhõsameme cultuamos, Baependi! Tal pensemento
de Educação Física e co- fui contemplado com uma colocação' é exc�lente. O ésse propost�, não é. "c�i. não. têm preço'!' em si consldererno-lo uma

mo advogado. Bolsa de Estudos dada I
meu Clube, efetivamente,

I
sa do fureböl como. diz B agora quer V. S. com infâmia!

"

, ..

Segundo, como Presi- pelo Governo do Paraná nenhuma. esperança nutre V. S. no .fina! �e �ua ca�- essa sUi!..nojenta proposta,
O· Ju�entus•. em ,partl�a

dente do C, A. Baependi, para, na Escola Nacional n�. con_qulsta de uma cla�. ta. lsso,e nOJeara, Imu�dl- de não pa.garmos a quolá das mais renhlda�'le leaiS,

glória e tradição do es- de. Educação Físic. da slfl�açao dentre os. prJ- ce,.ex�remento" ladroeira, a que o Juventus tem di- derrotou·�os 'pel(l c.onta
porte Jaraguáense.' Universidade' do Brasil, melros.

" _ patl�arla, soborno, deso- reito (e que é de CrS .. :�em mimma em �IO do

E, terceiro� como sim- fazer o curso de técnica �B, vem V. S. �e pro- nestldade e vergon�d den- 10.000,00) dei não pagar- Sul._ Pelo. esqué!drao que

pies ássociado do mesmo desportiva em Voleiból e po.r agora, DO tÓpiCO ter· tro do futeból!'!
, mos o Juiz da partida tem, J?elos bons Jogad�)fes

clube.
, Basquete e Atletif'mo. Ter- �elro. �ell sua carta um E aqui cabe agora uma (que tambem devemos pa. que Integram seu lime,

Responde, pois, em pri- minei êss�s cursos em 'neg?cl� para no. out!O outra pergunta: Foi dessa gar por força de regula- póde vencer- nos nov�
meiro Jugar, o cidadão, o 1961, na mesma ocasião �ropor uma comblD�Fao maneira que V. S. como men'tos) mas recebermos mente, mas encontrarao

fisicultor e o advogado: que eu me, formava,' pela as po�tas ,!ech�da� •.,; técnico do Coriliba Fute- outras' "'vaDtagens", para
peta frente, ?nze rapazes

Não aceito os seus abra- Pontifícia Universidade Uma .c�mbmaçaozln�a ból Clube da Capital va. que entreguemos os pon-
lutadores, te_ais e honestos,

ços, pois estes só os re- Católica do Rio de Janei- qual seJa. Jogar a;qul, ,o ranàense, tradição e gló. tos ao Juventus, fazendo que ve�derao caro a .der
cebo de pessQas que pri' ro, em Ciências Jurídicas )uventus; uma partida de ria do esporte no Paraná, em seguida uma partida rota, sem no ent�nt? �alrem
vam da � minha amizade, e Sociais. Campeonato pela 3a.�ona, conquistou o titulo de "amistosa"! das �ormas dlsclphnares
que são decentes e hones· Há 22 anos, poi,s, venho com a entrega anteCipada Campeão em 1 �41? Ten- E' de estarrecer! B' re- e .lealS do Es�orte. Mas

tas. V. S. não está, graças cultuando o esporte pelo dos pon��8 por parte �o tou V. S. subornar algum voltanfe e asquerosa essa �ubo�n� - nao, nunca,

á Deus! eDtre elas: não esporte, com idealismo, �aeJ?endl, " e �ue seria Clube de Curitiba? Qual? proposta que V. S., como JamaisJ
é meu "amigo", _ não é altruismo e, honestidade amistosa medIante van� Senhor Hummel Guima. técnico do Juventus F. C., E, I� em cal_11po, �o meu

decente, não é honesto' I de propósitos. tagens •. .

_ . .' rães: dentro do Esporte I
rem a ousadia infame de lugarZ:l�ho de aS�lstente,

Sabe V. S. em que por- Quer como jogador de . Po�que, nao delxar�a eu, nunca prevarique; e nunca nos ::Iugerir! E, senhor estar':l Junt? a mUitos ou·

tas veio bater?

I VoleibóJ, Basquete,ou pra-
Ir o tlfu,lo de Ca�peaoda admiti propostas imorais, I

Hummel, V. S. ainda usa

I
tros,. In�entlvando os n?s-

Nã� vai aqui, c.omo �a- ticante de �tletismo, sem.13�. Zona para Sao Fran-I indecorosas. como
. es�a. o titulo d� "recnico"? E' ses Joga,dore� � a,plaudmIhardao, ou 'a titulo de pre - e diSSO me orgu-

CISCO?..
• •. Dentro da minha proflssao, uma vergonha! do ,� a�versaflo, com a

exibicionismo, o meJi au- lho e ufano! - eu soube Per�unto: e o te�D1co como advogado, muito Como presidente do convlcçao de que alí se

to'.retrato. Bi-Io: perder e vencer' Como do Ip!ranga FJ.l_teból �.lube menos' Põrqu'-' d sua pro. Baependi, nem siquer tomo faz o E�port� pelo E�po!-
Iniciei minha modesta e professor de Ed. Física, de .Sao FranCISco tao ou

posta é um insulto á dig� conhecimento da proposta te, e nao est� patl!arla
apagada carreira esporti-' ensinei aos meus aluDos �alsA des<!nesto que V. S. nidade'

.

, feita por V. S., mas repí. que V'. .s. J?ropoe'. L� do

va na quasi Centenária os sadios preceitos de qu� ele nao �ereça con-, Responde agora, o pre- lo-a, estigmatizo-a em �eu. lugarzmho saireI .s�-
Sociedade de Ginástica "men sana incorpore sano". qUlstar esportivamente e sidente do Clube' Atlético público e razo' t�sfelfo, quer com a VltO-

.Joinville, lá por volta de Como técnico de Voleiból, com le_aldade o cetro de Baependi: ,E' um insulto a qualquer ria quer com a d��OI�,
1995, como simples- aluno sempr.e 'incuti nos meUS Campeao?... Sabe' V. S. o qUe é o Clube de brio, a qualquer mas �om a conclencla .

. de uma sessão de Ginás' comandados as mais rijas Não creio! Se· dentro Baependi? É fi glória; a homem de taracter!, tranq�lla' . B, sobretud�,
tica, dentro dos rigores e, severas normas do es· da" sadia esportividade ,o 'tradiçãO altaneira do Es- Nem siquer a levei dO �om fa c�rrelza, dabsoluta e

da �isciplina esportiva porte, sua lealdade e ho- técnico do Ipiranga F. C., porte Clube Germania e Conhecimento e à consi- �so �s��ve , e q_�le bOatemã�
,

nestidade que é a súmula com os seus conhecimen.. da Sociedade de Atirado· deração dos demais memo aep n I,. o meu � u �,
Já 'em 1938, áluno ;do esportiva!

'

tos de futeból, levar seus res Jaraguá, fundidos no
\ bros da Diretoria. Mas nunca se yendeu e JamaIs

Çol��io Esta�ual do Pa- Como diri�ente, fiz p.ar- pupilos.á vitória �erri, usar pa�ilhão jllvi-celeste, .com rel)pondo·lhe eu, oficial- se) ve�dera! I G'
_

rana, ,pelas maos do Pro- te do Gremlo Esportivo do sórdido expediente pro· mais de 61 anos servmdo mente: .' u.mme ulma�aes,
fessor ,José "Hel'edia Na- do Coh�gio Estadual do posto por V. S. êle e seus o EsporJe de Jaráguá, de O Baependi não se

eis � ml_!lha resposta.
varro "(seQ conhecido), Paraná, Centro, Alfredo comandados ,serão por SéJDta Catarina e do Bra- deixa subornar, nem se

d
Nao fora sua cart� um

honra do magistério do Parodi do Colégio 19uas· direito, justiça e lealda- sil. vende' .ocumento dos ma�s va-

Paraná, prQfessor .íntegro sú; fui Presidente do Di de os Campeões da 3a. Não é um "c1ubezinho" E, agora, senhor J. hosos, que .guardarel c0!D
de caracter ilibado Ei de retório Acadêmico da Es- ZontJ! E terão então os de futeból, como lhe pa- Hummel Guimarães, res. extrem? CUIdado, .te-la-Ia
exepcional mentalidade es· cola, de Educação Física meus mais c a I o r o sos rece. Tem em atividade 7 pondo lhe como simples devol�ldo sU!Dafiamente
portiv�, entrei, como Mo- e Desportos do Paraná; aplausos.. modalidades .

esportivas, associado do Clube Atlé, pela .. m o r a II d a � � d.a
Ditor de Bd. Física, para Diretor de Esportes do lnsist.e· V. ·S. em cha.. quais sejam : Basq�ete, tico Baependi. ,

proposta (sem qua�lf�catt:
. ministração da sadia es· Centro Hugo Cimas da mar·me de "amigo". Quan. Voleiból, Fut�b6l, Tiro ao Sabe V. S. que nós, oS vos I), �as ela aquI ficara

portividade e Ed. Física Faculdade de Direito da. ta ousadia' Acaso já pac- Alvo, Boliche, Ginástica torcedores do Baependi, como trIste t.estemunho de
aos alunos daquêle esta- Universidade do ParaDá; ruei com V. S. em qual· Feminina e Masculina, vamos .para o campo de suadesonestldade.!suad�s
belecimento: Em 1942, Diretor Esportivo da Fe- quer ocasião? Por ;:Icaso além de manter agregados futeból, para- incentiv.llr lealdade e sua co�rupçao.
transfeJ:i-me para o Colé- deração Paranáense de já trocamos palavras? )á sob sua Bandeira a -So- com li nossa torcida, com Quanto ao �eu telegra
gio 19uassú,. ainda como Desportos Universitários; fomos apresentados? Não, ciedade Jaraguáense, com a nossa presença e com m�, apenas VIZ�U saber

Monitor, junto ao Profes- fui Presidente da Liga Ja nunca. E, como V. S. se i!1lensa atividade social. a nossa força moral' os �te o.nde. che�arla a sua

sor João Manoel Mondro· raguàense de Desportos e -atreve em me chamar de E um clube que tem ape- nossos bravos defensores, �nf�mla, Isto, e, se V, S.
no para, em 1943, assu- sou agora Presidente do "amigo"?

'

nas 264 sócios que pagam que na cancha seja com
seria capaz de env<;llver o

�!r õ pôsto de diretor e Clube Atlético Baependi., Absolutamente, senhor religiosamlênte sua módi- que adversário fôr, lutam bom nome Esportivo do

tecnico de Voleiból do Senhor Hummel Guima- J. Hummel Guimarães, não ca mensalidade de Cr$. com denodo dediCação Juventus, dos home.n� ho-
C. Iguas8ú. rães: em todos êsses 22, levarei a mal· a sua "pro 20,00. Com essa pequena pujança fôrç� de vontad� nestos qu� -. o �Irlgem,
Não lhe vou dizer aqui anos NUNCA prevariquei posição", mas pelo bem do renda mantemos, com e arr.or'à camisa? A nossa �esse "negocIo" Imundo,

da minha ação como tal, quer como atléta, ou di�i- Esporte em Santa Catari- inauditos sacrifícios, as presença sempre se faz IOdecoroso e repugnante t
mas o Dr. Tulio Macedo, gente! No'-esporte cole� na desmascarando o, para nossas atividades esporti-_ sentir, quer nas vitórias (Cone/ue n. pigin. seguinte)

/ '
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(Conc/us'o J. pág;n.' .n'.,;o,) ,

_ BUENOS AIRES - voltando a lançá-los à I um tapete ortentel por 16
Mas isso V. S. não con- 'ser ieal e honesto, e, den - um easo único e seu nome Apática multidão de cêrca venda -no exterior, caso mil pesos; um sofá e 2

seguiu, e dou graças a tro da sua profissão ds será lembrado como stnõ- de mil pessôae participou, as ofertas não sejam su I poltronas por 5 mil pesos
Deus I Se V. S. .tivesse a técnico de futeböl, possuir nimo de suborno. da venda em hasta públl- ficientemente altas. (125 dólares); um piano
coragem de propôr seme- mais confiança nos seus E, aqui vai uma adver- ce das propriedades. con- Entre algumas coisas pequeno "por 11 mil pesos
Ihante "negócio" á. Dlre- conhecimentos, maís . no- tênoia final. Não tente fiscadas do ex - ditador. vendidas constam: um (425 dólares); e um can

toria do [uvenrus, por cer- ção de responaabilídade negar a autoria dessa sua Juan Peron. Alguns dos aparelho de televisão por delabro de cristal por
to seria repelido, expulso e ser acima de tudo Es- carta, pois S8 assim o fí- preços oferecidos foram 15.500 pesos (400 dólares); 2.500 pesos (60 dólares).
pelos homens de brio que portista na acepção do ser, V. S. vai haver com tão baixos que é duvidoso um jogo de 162 copos de Um 90S preços mais
dtrígem o seu Clube. ,ocábulo. que arrepender-se. que. o govêrno possa cristal, por lã mil pesos altos foi pago por uma
Oonheeende-o d. vista, Que ,SS8 lhe sirva de Se V. 8. faz do futebol connnuer com os, planos (325 dólares); 6 poltronas mesa e 12 cadetras esro-

sei dos cabelos brancos lição, para que jamais se- meio de vida, ganhe com de lançar os bens a, venda e uma mesa de cristal por fadas, vendidas por 26
que V. S. tem sôbre a ja por V.S. propêsto seme· hombridade, conhecimen- duas vezes por semana 1.600 pesos (40 -döleres); mil pesos (650 dólares).
cabeça, mas, diante dos lhante bandalheira e imo- tos e honestidade, o pão até o Natal.
fátos, entristece-me não ralidade a quem quer que de cada dia. Os funcionários encar-

poder respeitá-los. seja - homens ou clubes. Por enquanto, depende regados da hasta pública
Pela sua idade; pela ex- Como triste figura Iigu- de V. S., ,é s6! disseram que, dentro de õ
periência da ,ida devia rarä V. S. nos anais do semanas, a fabulosa co-

V. S. ter mais compostura, EsporteOatarínense.comc Marillo Barreto de Azeveda leção de jóias de Eva
Peron será posta à venda.

Além das' jóias figuram
antiguidades, quadros e

outros objetos de grande
valôr artístico. Na hasta
pública o govêrno· se

reserva o direito de rejei
tar as propostas finais !!.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõi�

I Freguês
- Garçon, faça

o favor de fechar a ja
nela.
Garçon - O vento es

tá incomodando-o?
Frêgues - Não é isso

propriamente.Receio que PORTO ALEGRE, santes dados estatístí-
o vento carregue o bife.

14 _ O Rio Grande eos, mostrando a sí-
NOIVADO ROMP�DO I do Sul está presen- t�a.Q�o em cada mu-

, - Porque desmanchou temente, em ,segundO DIClpIO.
, .

o seu casamento com o lugar, no pais, quan-
. Es. s e eleitorado

�����������������••����������. Juca? '

to aonovo alistamen- Inscr�o representa
------...---. _

- �le falou .deJDais. to eleitoral. 50,09% do número de

o====:.:==�=::::::==:;.;;,.-::::::- :-=::=::::s:::==:::::-� Sapateiros = ��g�n:s��u:,. êle te- A .Sã� Paulo cabe vot.antes no ultimo

II ,I•••• e,IA l1li1 e _ • •••• II. ve .a ousadia de 'dizer o prnneiro lugar. pleito, em 3 de outu-

'I I' 'Precisa-se de seladores que depois do casamento Pelo último levan- bro de 1955, que atin-

Ir - JARAGUÁ DO- SUL - II na fábrica de calçados o ohete seria êle... tamento do' TRE, giu_903.406 eleitor�k.

I!', II,' Cortidorá e Ca.Içados QUE TAL ESTA verificou-se que 'até'
.

Medicamentos e Perfumarias '
-

31' de outubro rece'm
ii II - �lhll da. Figueira - O diretor de um hos-. .

1.
-

"�II
-

Simbolo de Honestidade
,::..

,

Jaragua do Sul pital tie doidos despedin. fmdo, rea.�staram-se
II

Confiança e Presteza
II . 'do-se amávelmente de 452 535 tlleltores, sen·

ii A que melhor lhe atende / II jJ====:::::::::=====::::;
ii I

' i' :!'7 �•• umas visitas: do que- 104.448 nas

't, e pe os menores pr�ços '! ii Artigos para 'ii - Muito gosto em
..
tor- duas zonas da ca- "1:-

.,.-------------.-.---.----.----. •___/; ,·1 S
" nar a vê las por aquI· os�::::::.-.--.--.---._-.----.-- - ----.--=--

II APATEIROS ii -

• 'pital,I' -do 1 r·r meus préstImos sempre ·b 1 EI 'tO=:=:::::::::::::-':::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::=::::::==::::::=::--=====::'l\ ii sem p r e Isponíve 'ao vosso dispor: esta ca- O TrI una. el Ç)-
II

'

ii " em grande escala II sa é vossa. l'al revelou mteres-

'I 'Ir r ({}) § 1[ @ 1m JE I IE I �I !! II na Ind. de Calçados ,I! -------------
!, - ,

' h " GOSCH IRMÃOS S.A. fi! "��ii RUA MAREOHAL DEODORO DA FON8EOA, 15� II :.------ .••.•.•••.----.ir
II JARAGuÁ DO SUL - STA. OATARINA

"
•.------ ..•.••" ..---

li 11.1. _ _ __

li Secção de lavagem, depósito de lubrificantes, II �u�e ;u� ��J� e po�e
-

se--;'
ii combustível e acessórios. " bom dinheiro compraudo na,

II Lubrifica'ção-carga de Baterias elc. II FARMAGIA- NOVA
li CONSÊRTO - RBPORMA B RETIP'CAÇÃO DE AUTO- U. de BOBESTO a. BOBST

MÓVEL E CAMINHA0. III ,i a que dispõe Ile maior sortlme�.
., II to ua praça e oferece seus artl-

I' SERVIÓO RÁPIDO E GARANTIDO '
,I. gos à preços vautajosos

.I I " Rua Mal. Deodoro 3 • J.ragua
lL ..:.... -l'��...... ' .....,..'IIi • •__......__• � ...............��� �

CARTA ABERTA:

Resposta ao Snr. J. Hummel Guimarães,
Técnico do Juventus_F. C. de Rio do Sul

GrandeOfertaparenotaI.
mesesDurante de Novembro e Dezembro

Desinteresse .no Le i Ião
dosBensMoveis de Peron

os

ESTRADA NOVA Jaraeuá do Sul

CORREIO DO ,pOVO

A.gora em suas novas instalações oferece: Tecidos, Toalhas
pl mesa, rosto e banho, Ohapéus de feltro e lã, Calças, Oamísas
Esporte e Social para homens. Malhas, meias e roupas pl crianças.
Oobertores, colchas, acolchoados, aJgodões e amorins, gravatas, lenços, '

guarda-chuvas- e sombrinhas.
'

,Aftefatos dá couro e miudezas em geral. Artigos para
presentes, Brinquedös de Natal. Louças e vidros, Discos e Bicos
para Arados, Serras, 'I'raçadeíras, Serrotes, Serrotões, Berraa com

armação pára madeira, Arame Jiso e farpaäo, Grampos para cêrca,
Pregos, Ferramentas e Ferragéns em geral. Moinhos para quiréra,
Debulhadores de milho. Limas "Nicholson" para engenhos e trian
gulares para serra fita, Rebolos, Cal e Cimento.

MÁQUINA DE OOST.URA, "M E T E Ó R", Oostura para
frente e para traz. Arremata qualquer tipo de tecido com extrema
facilidade, perfeita em todos os detalhei. Fino m6vel com 5 gavetas
e pé de ferro._15 anos de garantia e 'assistência' técnica gratuita.

Óleo, Lubrificantes e Graxas, Kerozene "Jacaré" e-Gasolina.
Gesso-Crê, Breu e Soda Caustica. Gêneros aJimentícios, Bebidas,
Oonservas, Azeite Doce, Secos e Molhados.

VEJA BEM: VENHA APROVEITAR OS DESOONTOS
DA LIQUIDAQÃO DE FIM DE ANO.

QUALQUER COMPRA QUE SE FAÇA A VISTA,
DARÁ DIREITO AO de.conto de tO%_

.

Visite a GASA WALDEMAR RAU 9 se certifique
'daa reais vantagens que V. S. pode obter.

A Gerência avisa aos seus assinantes
que estão em atraso com suas assinaturas,
para n08 remeterem com brevidade.

Outrossim. comunicamos aos nossos as

sinantes de f6ra da' séde, e, aos de outras
localidades que poderão fazer a remessa da
importância peJo Correio.

ElCELEIT&S

ELE.UTDs
'

TOIICOS

F6sforo, Cálcio, 'Arseniato

e Vanadalo de s 6 d i o

Tonlco dos convalescentes
Tonico, dos, desnutridos

Pio XII, laia aos modistas

"TelD a mede por
fím o adói�o correio
e decoroso' do corpo"

CASTEL GANDOLFO I quer de imodéstia, quer' .
'

- O papa Pio XII, dírí- de luxo. O último dêles,
gindo a palavra a o luxo. não é menos

técnica da moda de 8 prejudicial que a mo

países ..europeus, disse déstia". - O Sumo Pentííí
que as roupas devem ce ainda dis.se qUE!. o
ser modestas -e não luxo no vestir é um dos
luxuosas em excesso. O fatores ,que contribuem
Sumo Pontítíce declarou para erguer � terríveis
que a Igreja não conde- barreiras",entre as elas-
na a .moda quando "tem ses, Disse que a roupa
por fim o adorno correto deve ser higiênica, de-
e decoroso do corpo". corativa e modesta. Os

técnicos em moda foram
Acr.escentou que "os recebidos em audiência

ditames da moda nunca especial e se acham em

devem induzir ao peca- Roma para assistir 80
(

_

do. A imoralidade
-

de Primeiro Congresso In
algumas modas se deve ternacional da União La-
em geral a excessos, tina de Alta Moda.

-

MOVIMENTO
EL.EITORAL

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças, ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga�
nismo com o

I.
PIADAS DO DIA
NO RESTAURANTE

Dr. Murillo Bauato �8 Azevado.
� 3(Qpfltlna)i.. s.

ela penha, que
contem Extrato
l(epl1t1co con..

'

�.n1r.ttílo,.no,.... "
, Wl:ti1111"41 '!f.f' I
� /fI.lJ.d�' cio.

I
, ��Jloro. I

Escritório no prédio (Á Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

laraguá do ,Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Deutsche Beilage des !'Correio do Povo"
'Neue

�

C!,,!!O!!!!!!!!!!B!!!!!!R!!!!!!IC!!!!!!IO_D!!!I!0_P!!i!0!!!!!!v0!!i!!!!!!!_�_!!!!!I!I!!!!_�I!!!!I!!!!I !!!!!!!II!!�DO_MI!!!IN_'GO DIA 17-11-1957

Aemler in .der Praefeklur'
-

,

Achtung Corupá!
WAEHLEREINSCHREIBUNGDurch den vom- Herrn November t 956 das Rechts· kleinen Geschaeftsleute mil. Denn dazu besitzt jeder

Praefekten der Munizipal- vérfahren der S teu e r n kleinerem Llmsatz I Geschaeftsmann die nee-
Herr Aloisio Carvalho de Oliveira, zusteendlger

kammer unterbreiteten 'Ge- "Industria & Profissão" Jetzt aber reicht der Herr tigen, nachweisbaren ßue- Wahl Richter. zur Binschreibung der Waehler der 17.
setz Bntwurf fordert ér an, vorsieht, welches neues, Praefekt in der Kammer eher.. Deshalb. die Frage: Zone des Distriktes von Corupä, teilt uns mit dass,
zwei neue, mit dicken Ge- letztens von der Kammer ein Gesetz- Entwurf ein, wozu besondere Schule laut Wahl-Gesetz, die Binschreibungen zur �rlangung
haeltern versehene Aemter verfasstes Verfahren laut mir welchem zwei neue oder Kenntnis fuer diese des' ríeuen Waehlertitels mir seíner: Anwesenheit an

zu schaffen, worueber wir Tabelle - den Beifall der Aemter geschaffen werden, in Aussicht stehenden folgenden Tagen in Corupá geschehen:
schon Gelegenheit hatten "groesen' Geschaeftsleute zwei neue Aemter die direkt A e m t e r ? Und: sollen Am 17-11·67: Bstrade Rio Paulo 01 Bscola Municipal,
in der letzten Ausgabe nicht erweckte, denn dieses mit dieser neuen Steuer unsere munizipalen ßeam- um 9 Uhr.
unserer Zeifung zu berlch- verfahren sieht vor dass verbunden stud, denn es ten wlrcklich oicht eddle- Am 24-11-67: Bstr. lzebel ,;. Salão Guarani, um 9 Uhr.
ten. Es handelt sich um die Steuereinschreibung an wird woenllch im Gesetz- ren, nicht mal das Einmal- Am 1-1�· 57 : . Estr. Ano Bom - Salão ôchulz, 9 Uhr.
das Amt eines "Fiscal de Hand- des festgestellten Entwurf betont dass diese eins kenoen?.. Am 8-12-57: Estr. Bomplandt - Salão Soares, 9 Uhr.
Rendas" und elnes "Fiscal Umsatzes geschieht.. Man beiden neuen Aemter zum Am 15-12-67: Estr. Rio Novo - Salão Krueger, 9 Uhr.
Lançador", beide mit Ge- gab an dass diese neue, Zweck haben dem Gesetz Seit 14 Tagen sind die Am 22-12'67: Estr. Pedra Amolar - Escola Bstadual,
haelter ueber 4 tausend

I gesetzllohe
ôteueretntre- n. 39 Folge und Ausfueh- munízípalen Beamten und -

um 9 Uhr. '

Cruzeiros monatlich. - gu!,!g g�gen die Bundes- rung zu leisten . . .
Arbeiter zu beglueckwuen-

Im Gesetz-Entwurf wird Verfassung, ihre Flskalí-
N dl n sehen, sie und ihre Fami-

vorgesehen dass der Herr sation unmoegllch, i�re; udn, leGse h.�luen Aem- llen, denn zur riesigen Weiblich.e-. ..

. oiDer neue
�

Praefekt frei nach Gut- Handhabung sehr schwíe- �r'd eirend' eda ter .hreher Prende aller wurden ihnen P I
-

duenken ueber die Emen- rig sei u.s.w.... . Aber srn a s ie es elgen�n endlich ihr Gehalt und O I Z e I Waehlertitel
nung Derjenigen entschel- diese-s Gesetz muss seitens Prae.fe.kteln, Awerdebn �lef Lohn des Monats. . . Nachrichten aus PODIa
d k dí dl A t des Herrn Präfekten Folge mumzrp« en usga en ne AUGUST ausgezahlt. G (P') Id In Qa-o Paulo wurdênen ann l� dle�e em er

g I ístet w·erd
"

b
.

belasten wozu ueberhanpt \
rossa

.
aran� .m�_ en u '"

ausfueHen wer en. e el
.

.

e�, IDS eso-
kel '0' k h d .. .. • .dass es 10 der weIblichen .berelts über 100.-000 Wäh-

Wie man sieht, "wirken" dere weil er 10 der ihm . etIDe B eCt ungG·vor dan en Fur DeDJeDlg�n der seit Polizei der Guarda Urbana lertirel umgetauscht. Bs
'die Herren Politiker der zustehenden . Frist nicht IS. .

rs e�, run
.

zur 3 .Monaten keln Oeh�lt, zu schweren Auesehret- sind also nur noch etwas
Praefektur. Sie tahrenIott gerichtlich E i ns p r u c h Schaffu.ng d!�ser belden kernen Lohn er�ielt, ..ISt lunieo kam, denen aber mehr .als 200.000 - rund
ferntere"Politik" auf Kosten .erhob. Demnach besteht Ae:te�. ?PoMh,t:k·dWar�mf·? d!e Auszahlung eines em- der Direktor ein schnelles 20 Prozent umzutauschen.
der munizipalen Gelder zu die Rechtsgueltigkeit. des un wie I. er em a- zigen Monats <?rund �ur Ende bereitet hatte. Die Die Wahlaemter weisen

h A :..1 f
.

h
.

Gesetzes n 39 chen Enrechuldlgung dass wahren F e s t l l C h k e I t M't I· d d íblí h darauf hín, da-s der Um�mahc. en. d.n una .uter slc41
. ..

'durch das neue Steuer- 'Schoen J·etzt koenne� hg te er er wei IC en ...

sc etnt reser rm n. t
'

M
,. d·' Polizei pflegten sich in tausch nur etwa 15Minuten,•

h G E t f A d d "R kl gese z Im umzip lese unsere Beamten und Ar-verse ene eserz n wur Iso sin ie e a- b Id A .a.
. wuesten Orgien zu betrln- dauert, ohne "FUas". Es

h " h ldl " d t· "d· "A fi h
e en emrer notwensíg betrer sich eine. Zeit lang ken und Gewalttakte vor-Izei d I hlrec t unsc u Ig un ma Ionen, re u e n- seien Zweiter Grund b W h I bí lU' genuegt, en ii ten Wae ;,.

"gerecht." zu sein·, aber ungen" der "g�.os.sen" und Âb�lcht: Politik. Und eUse de�r Praasesf�rktura etel.nnfa"'II,St zunehmen. Die leiterin der territel und drei Passbilder
seine Paragrilphen koen- Geschaeflsleute mit Ihrer .. �... . " ... weiblichen. Polizei-Grup'pe, mitzubringen. Die Wahl-
.. .',

h' I· h 'M h h
warum und wIe? EIDfach Ihnen den noch rueck- J

nen die h!Dferh�,:ltlgen wlrtsc afl IC en ac, t se. r dadurch dass man mit staendigen Monat Septem-
d1e sich besonders darin behoerden sind taeglich

Gruende der mUDlzlpalen gross... eben. weIl Sie, entschuldigendem Hinweis b d d·
.

d hervorgetan hatte, wurde von 13 bis 22 Uhr geoef
"j)olitiker." nicht vertu- wie selb�tverstaendlicb, an duf dieses Gesetz n. 39 z:hle�� wasl�oh� z�We� jetzt von dem Direktor fnet, Sonnabends von 9
sehen. Zur Erklaerung Hand Ihres. groesseren zwei mit dicken Gehältern· ht

.

h h 'd degradiert. bis 12 Uhr.
.

.

d' U
.

",t . �h �St r .

_oac en gesc e en Wir,muss
.

man· wissen ass mSUJzes- m ..... reue.o vorgeschriebene Aemter denn wir sind gewiss dass --,---,--,.......------,--------das Ge�elz n. ·39 vom 20 zahlen muessen als die schafft, welche beide Beam- die Herren "Politiker" der N .R·ad '·0'..sen'der. ten nur durch den Herrn Praefektur "ihn>." Schuetz� _

eue
,

'Praefekten ernannt werd�n linge niehf'zu Weihnachten O V" k' h'· .. .. Q. ,. ..

'm In-u'nd Ausla.nd koen'n"n D-runter ver"teht O .., t h I····
as er e rsnllDlst�rlum utatlon WIrd ID der catha-

,

I"·
u ... am aurnen u se en ,i as- " . ··h·, d" 8 Q . 'H' d' 9������n3b�:�rr\ . man dass es sich 'um �wej 1 sen .•• .'" .' "', ).J ,gewa. r e em

.

taate uaot� ,rmen�er, . ��psta. t .

am .

.;j', -%'11-'" ..•. "protegierte" �e-r)sonen '. �atarma a!!f eIDen Schhlg Dezember I� Belsem �es�,,;n� ÁPÖíh�k.lr.' handeln. �ird, .. dereQ.) Br� . Waebrend" ssen) er,htelt DIch! weDlger
.

als fue�f Bund,espraesldeoten. el�-,- •
•

- l. l �. neonu'ncJ-C"m"ff'- rinl-1tls·c·he'.n 'dl� P"-'f kt$.... ,"._ Qt""-t RadIowelIe.0:, .aufdenen dIe eewe.thP'werden. DIe DI�-," ._
....
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'
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O·"" e rre e ur vom � aa e Gil' baft R d· E·
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d M'Machenschaften im Hin- 600 tauseÓd,Cruzeiros; die; o�!�ßsc -. Vadio �IS- �e uhn Ist
Jl

erelt r�s h
1-

B
-

·

ht·
.. ", t· tergrund verbunden sein sie sofort auf einer Bank,� f a��ga- er ,;15e:n ':D pror .?O a eo JO; ISC en

erle Igung. Ye.erlnaer- d!!erfen mit �Hinsicht auf ,hinterlegte :- um Ziosen .. ar.' w r I:UtS D.orliJn�- ar �Iir �ur er uegung

h '1 dIe augenbhckliche und einzubringen •.. Die GJäu- po IS geme e. Ie ers e .zu seen.

Unter dem . Titel "Ge- SC U e zukünfrig_e,politisebe Lage biger wurdeIÍ allergnäd,igsi .---------------------
schichten der Praefektur" des �UDlZIPS und augen- mit Schecks bezahlt wes-
veroeffentlichten wir in Die. Assembleia Lég,is- bllcklicher Oberhand der- weaen man 'sehen konntelativa des Staates Sanfa'" .

d" P
er

der vorletzten Nummer
Catarina schilf 'jettt durch regieren en ar�eien .

',. wie viele, die nicht in der'
M 'I-L 'HO E.Seinen Artikel in welchem

Gesetz die Hoehere Vete.
Sumasumarum: ElO zweI- Stadt wohnen' ihre erhãl- .

.

.

wir, unter Ãnderem bekannt sc.hneidig.es. Schwert. M,an tenen Schecks irgeod.vo.

K b rinaerschule; die voraus- II P I Hk f b dgaben dass, im a inet
sichtlich der Universitaet

WI o I au el en einloessen mussten denn
des Herrn Praefekren eine Seiten machen... diese Glaeubiger

'

haben Ides Staates angegliedertpartei-politische Versamm·
wird. Man erreffnete einen Iii der vorletzten Ka�- keine Zeit. ausgerechnet

lung mit Anwesenheit
Sonderkredit vön 6 Mil- mersitzung, anlässlich der deswegen WIeder zur Stadt

verschiedener Herren stalt- lionen Cruzeiros und will Besprechung des von der �u fahren.um a�f der Bankfand.
.

sich beim Erziehungsmi- zustaendige� Kommission Ihre Sc�ecks eln�uloese�.
Da diese Versammlung, nisterium um die Anerken- unterschriebenen Gutach- Und dl�ser .. TrIck mIt

wie berichtet, hinter fest-· nung dieser neuen Scllule tens, sagte Kammerrat �ch.eck I�t �uch laecher-
verschlossenen Tueren sich bemuehen. Herr Erich Baptista woert- hch:, dam!t Will man sagen
ereignete, unterlie-f unseren lieh, laut Protokoll, dass

- Ja, hier a�f de� Prae-
Berichterstatrer eineil Feh-. keiner der jetzigen Beam- fektur h�ben wIr kem Gel"
ler was der Anwesenheit ten Schule genug besitzt � aber é:luf ��r Bank haben
des Herrn RaimundoEm-·}. solche Posten 'zu beklei- wir Geld ...
mendoerfer betrifft, denn r· 6-./�'t)) den, und der Präfekt daher

Und so a c k e r t mannichl dieser sondern Herr
.

uíf"� gezwungen sei kompetente
Bdmundo Emmendoerfer '. � � MaeDlJer dazu zu- ernen .. fleissig weiter in "Politik" "LIXIR ftl'4erschien dortselbst. Da wir t neo. • . auf Kosten der munizlpa- ..., -.,
auch den Namen des Herrn Diese sehr gewagte und len Gelder und der oef-
Schulinspektors Aleixo beleidigen�e Behaupt�ng i fentlichen Interessen .••
DeJagiusr!na anfuehrten, �wa,ng die

__ zustaeodlge .

.'. .

wurdeo wir von diesem Kommission· sich darauf Und wir: schauen weiter

aufgesucht, und 'imd' er· \�
.' '\ sofort an' deo Herrn Prae- zu wohin das fuehren soll.

klaêrte 'dass er nicht ZU'
. J � 11 fekten zu wenden, mit der

jerier Ve'rsammluQg .... er'" -:leuen ,a� offiziellen Aufforderung

�chjenen war._
''.'' d�� ��u��rteit NIVEA für Ihre ��r d�:md��rF��! :::�':t� PERTUS81IW· Fil==�,ö,-==;;;=;l8I===;;�;=1IJ--JF=-;=:;�==='Hiermit also, zur Kennt- Hände; sie macht spröde Haut ob die Praefe_ktur iesc�ulte Das wehb�kann'e Mittel llJI�o lt:N'L ll\\.& lVll.6U�l� fi-�.sh�lIer'lldie !l0twendti�e �ä�Jte�n�I�Êt;b�ti9'

Wie gut,
B,eamten beSItzt. oder DICht. gegeo Keuçhh U8!UO,

H .....,DI..... "'lBtJB6".O
II

KIC

tlg.
sIe ung Jenerpar e.. � B h- I ·K. 'h· l"A.D '-J'" '-J .aa. II

I
. _: DI·e "aross"en"K'aufie'uI" rono la - a.arr wie I

., 11.11 ,pQlitischen Versamm ung \ .• • ... all·... A f f e k 401. 00' e' o der II
F d

"

H wollen wissen- dass die" •
.' II orma o pelas Faculdades de Medicina das Univer- IIW:ae�k���eldesde��ni;f;� ({I�"

. 6 J 50 Fiskalisation zur Steuer· L u f t weg e ist wieder II· sidades de Colónia (Alemanha) e POrto, Alegre II
Jaraguá do Sul..

.' ,
Binschreíbung fehlerhaft ueberall zu haben.' .

I !
-

sein w,ird. Doch da es sich II CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

1r-=�=���===========91 um die Eintragung des li CLINICA GERAL
Umsatzes eine� Oeschaef- -lD,�. Ursachen - II Lo.g.ß pratlel em Hospitals IDrop.al!es handelt, also wie�iel Grog. Wirkiulg 1 II
Jedes Geschaeft monathch .

II Consultório e residência:
umsaetltt, verkauft, so ist Wenn Sie ohne ersichtliche II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio' Pessõa, 406 Ifuer diese Feststellung Ursache muede und gereizt II

III. " sind, so Hegt das meist an II CONSULTAS:kelD� grosse und, beson- einer schlecht reguliert Ver- II . IIdere' :Schule noetlg, son- dauung. Machen Sie sich von ti .

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas. (, ,!
Das Symbol. der Rechtschaffen�eit, �es .

dern Jeder Schueler, der dlesea Besohwerden frei, neh-

II
Pela tarde· d 14 1/2' 17 1/2 h

ii
'Vertrauens und der. Dieostbarkelt, die SIe lenen und das Ein-maleins" men Sie Drageas Laxativas I. .• as

.

as orfls. II
..ii. b d· k' k d· P eekace - kleIne Drageas In I At d h d' _L_· li

'

am besten zu uen gering.ten .Preisen elent. ennt ann lesen osten handlicher Verpackung, aber en e c ama os tallURfDl à Noite li

Ib===============õõõ;;;;;;;;;;i==l1 zur Genuege ausfuellen .•. mit grosser Wirkung I \!.::::::=�======:::========::::::=:::==:=::Ji
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Aniversários: Transcorre a gentil srta. 'Romilda
ANO XXXVIH--- - JARAOUA DO SUL - DOMINOO, 17 De NoveMBRO De 1957 - SANTA CATARINA - N. 1.964 hoje a data natalíeía da Holler, filha do sr. João

sra. Amantina Müll e r Holler, comerciante em

Éllinger, esposa da sr. Rio Molha.

LO�T.A. Frederico Ellinger, Iar- Dia 23 a sra, Zulmira
� macêutico em Blumeneu. Coutinho, p r o f'e s s O r a

(C I J ) Ontem completou sua aposentada.one us•• a. 111. página Foi entregue ao público a nova Loja de Waldemar data natallela, o snr. ,A todos os antversa-
conflito - Apela para que aduzlndo ; Uma publica- Rau, Está pois de parabens o Povo de Três Rios Francisco Olibio Vieir-a, riantes os cumprimentos
o Supremo julgue logo a ção de assuntos econõ- do Sul, por possuir ag6ra uma Casa Comercial a funcionário. ferroviário do "Correio do Povo".

t« d L' 't F
.'

d E t d U 'd altura de seu progresso.' t d
.

d tques ao e. mn es, 0- micos os s a os DI os
Co_i. a conclusão das obras es�á o b I

. aposen a o, r e S I e n e
Casamlnlo '. Realizou seram chamados ao Gatete, da América do Norte, W

, _ � esta � e�l1- nesta cidade.
os Governadores de Mi. acaba de dizer que, qual- mento em .condI90�s d� melhor servir a sua dlstll;a' Amanhã a sra. GuUher. ontem nesta cidade o

nas e Espírito Santo pelo quer crédito ao govêmo ta fre�uesla, pOlS e mais espaçosa oferecendo mais mina SatIer, esposa do se g u i n t e casamento:'

Presidente da Repúblca. Kubitschek, só poderá ser c�modldade !3 conf�rto, alem d.e ser uma eonstru- sr. Luiz SatIer, industrial Paulo Maria com a· srta.
,-x- concedido se o Presíden- çao n6va, foí arqUlte�a�� em bnhas. �odernas. residente em Rio Cêrro Cecilia Cardoso.

O quinto Distrito Poli- te Eisenhower considerar ..

Waldemar Rau IOICIOU suas ativídades co�er- e membro do Diretório
cial do 'Rio de Janeiro, que a permanência do orara no a.no de 1�37 !m Nereu Ramos (R�torOlda) da UDN e a srä Wanny P ·b.

-

foi degredado' por trppa Presidente Kubitschek, é te�do �als tarde isto e em 1940, se transferido para Weller, esposa do sr. ,rOl' Iça0
de paraquedista, do Exer- essencial a segurança do :r�e� RIOS do S�l, na Estra�a Novl!." chegando ahí Walter Weller, dentista
cito, que espancaram bar. continente... por' outro íníoíära suas ati

.

.,ldades em instalação pequena, t�n' nesta cidade. Proibimos terminante
baramente todos 08 que lado. o Brasil já exgotou do agöra resolvído aumentar a tne�ma, .para aS�lm Dia' 19 a, sra. Olga da mente a entrada de qual
alise eucoutravam.Inelu- suas reservas-ouro t�r mais lugar, aonde a� mercadQ�las .flcam .mais a Costa, digna esposa do quer pessoa estranha em

sive uma testemunha que aos Estados Unidos, parte vista dos fre�uezes. Agora decorrido Já 20. anos de sr. João Lúcio da Costa, nossas propriedades, sitas
nada tinha a ver com a das quaís empenhadas em luta; eonseguiu ,graças a Deus e com a ajuda d_? indústrial em Itapoouzí- em Garibaldi.
Policia. A origem da de- garantia de empréstimos. PC?'o e com muito estorçoe trabalho dotar Tr.es e Presidente da Câmara Não nos responsabili
predação, teve ínicio,com e já usou o máximo per- �IOS c�m uma casa comercíal a altura de sua dis- Municipal; o jovem' Ru. samos pelo que possa a

a prisão de dois oficiais, mitido para pedir dínhel- tmta clientela.
. bens Nicoluzzi, banearío contecer aos �g�r�tores da

que se achavam a paíza-: ro ao Banco Internacio- �spera'se que e Sn�. Waldemar Rau; co�tInue residente nesta cidade presente, proibição.
,

na numa casa de diver- nal merecendo a mesma confiança de sua treguesía que e a Ira. Izabel Rosa, es- GAIUBALDI, 14 de No-

Çã�
.

.-.x- até aqui ,jnha recebendo. agradecido que está ao
posa do sr, Julíe Alves vembro de 1957.

,

-x-' público, a preferência que sempre lhe foi dispensada. Rosa, funcionario ferro- Pedro KachoroskiO inquerito do Pinho, '

Luiz Carlos Preste�, está na pauta do dia, • T�ndo nossa repo�tagem vis!tado aquela casa viário, nesta cidade" Francisco LennerU
q�e se encontr�va homt- tunniltuedíssímo. É ver. comerotal, -aehamo-la otimamente Instalada e felicF Dia 20

-

à sra. Olga _

zíado num prédio �m Co- gonhosa a situação (,lo tamos a Waldemar Rau pela inauguração de suas Stingehn, esposa do sr,
p!,�aban.a, sob �ntensa sr, João Goulart, que eon- novas acomodações, dotando assim" Três Rios do Stingheri, residente em ;M1c\.GROS;",v.J.gll�ncla �a políeía, con- tinua sendo visto pela Sul'com um estabelecimento que bem merece. OCQr- Cambé e o menino Mar· '

,seguIU fugIr esp�tacular- União Democrática Naci, re, no entretanto que embora construindo o prédio cos filho do casal Levi-
'

'

):
m8�t� .SOll a1l vistas .dos onal, como um cúmplice com alinhamento da Prefeitura Municipal. e está, no-Edith Spengler, resi-I" FRACOS '�pollClalS, .que atOD1tos de Peron e que sob uma prontificando·se em alargar a curva, daquela' via dente em Curitiba. ,

.. ��
,

eltão em IOtensa busca fraca' e falsa razäo de públi�a e tamb.�m a�rir e alarga.r m.ais o ca.minho Dia 21 o J'ovem Rolli
-, "�

para a�har � carro que Estado é protegi�o o a. da Tlfa dos Três RIOS do S�l nao.fol até hOle ,exe- Bruch, bancario, residen� V--:ANAD I�O'L\ (

condUZIU o lIder verme- gente pérnonista que atu- cutado., 9bra que ofereoe sériO perigo aos transeun-, te nesta cidade e o me-
lho.

-x- alme.�te ?cupa a 'V�ce- tes, podendo facilmente �nvir algu.m desastre naque· nino Alfredo, filho do sr.

AR'
'.

d F Id
preSidênCia daRepúbbca. la cu.rtva em consequencla da ,Estrada ser bastante OUo Baümle.'

'

Elltorla a aeu a- estrel a.
. .. .. . Na llIesma data {) jovemde de Direito da Univer- -X:- S"na de todo convemente que a MUDlClpalI· Alfredo, Horst,' filho do

sid,:,de �atólica, proib!u A lei do Rádio, projéto
dade completasse as Obr�s qu.e 'faltam para dotar sr. Roberto Horst, farma-

a, anunciada confrêncla Prado Kally (UDN) es,tá
a Estrada Nova.e. os T.res RIOS dQ.Sul com uma cêutico nesta cidade.

do Deputado Pri,l;do �elly. ganhando terreno;. o sr. d�s.. �asas comerCl,alS mais bem orgamzadas do mu- Dia 22 o' sr. Camilo
sobre o têm!, A bber;. Herbert Levy (UDN) vem DlClpIO. Andreatta; industrial em
dade do RádiO e da TV, I de informar que o Govêr- Rio Cêrro; a sra. Alaide
em qualq':1er das suas

no resolvera concordar S' . d' d C It A t' t· A. Langer, esp,osa do sr.

dependênc�as, aleg�!ldo. em abolir qualquer cen- oCle a e u ura' r IS Ica Alfredo Langer, industri-
eJO comuDlcado que

. d�: Bura prévia as estações Concerto C
' aI em Gorupá e a gentildo o seu c�ra�er politIc� de Rádio. Hoje Q senhor em r orupa srta. Celiua Winter, filha

a conferenCIa po�erl!, Viera de Mello (PSD) es- do sr. Pedro Winter. in·
�au8ar tumult.os.. CIsntl' tá acertando com os re· No' alam de levar aos ximo, no salão Korner, dustrial em Rio Cêrro.
ficado do sucedIdo, ao latores da materia OB poIi- amantes f!la bôa musica,' mais um dos �á vitoriosos. 'Dia 16 .aniversariou se
chegar em São Paulo, as tOB de vista da Maioria uma noitada e arte, a concertos, pela .orquestra � . _

18 horas, o Deputado Pra e c;lepois os apresentará Orquestra da Sociedade da sociedade composta �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;�!!!!I!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
. :� ��:r����lv!"°�tr�:� a Oposição� Cultuta Artistica, fará de 14 figuras, todos ele- II I t t de Musl.ca

fi
um apelo aos estudantes, ConC>ensoçQo C>e realisar na noite de 23 mentos da melhor Socie- I ns rumen OS

-

que estava·m dispostos SOf'lRIiS PORTO do corrente, sabado pro- dade Jaraguaense, so!> a

Ia ouvi-lo mesmo em via regência do m a e s t r o

Púb.lica,' que nã.o entraD- Francisco Fischer.
.
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e indicado'
boe CAIIOI de
fraqueza. pali·
_•.�.e
f..mo.
Em sua fór'

mula eDtfl&QI
Vanadaw de

86dio. Licitil'la, Olicerofoer.to..
PepetDl, 11011 d�, Colar etc;, de
ação proota e eficaz boi

.

ca80S
- de fraqueza e neurastenias. Vana
Àliöl 6 iDdicado para homeDl, mu
Iherea e criaDças. aeDdo eua, 16...
,mula, licellciada pela" 8.6de 'Pu.,
blica.

'
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Informando Acontacimentos Políticos NOVA

Em Geral, especialmente

Gaitas e Acordeões
completo ser.tilJ.1ento com 4 • '8
12 ·....24 • 48 • 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros
Pianos .. Harmonios
Inltrumentos PI Orquestras
Bcmdas e Jazz·Bands:

Violino•• Flautas - Clarineta!!
Pistons·Trombon'es·Saxofones
Baixos e .Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas,

EMFIM, TUDO QUE FOR DO RAMO V. S. encontra

para pronta entrega na Expedição �'LYRA" Musical
de Paulo KobB

sAo BENTO_DO SUL - Caixa PostaL 39 - SaDta Catarina

_===-===-====-IIIl'
PARA FERIDAS, t
E C Z E M -A S,
iN fLAMÀÇ'OES,
C O C E I R A-S I

'fRIE-IRAS�
e-sPI N H.A S, ETC.

COIIHA eis,,,
,

OEDI BDS CI·

,

I

,Lavahdo COrTl Sabão (raarca Registrada)

Virgem Especialidade
dia. 'eHlt W1E1flIEl llN]I)l[JSJ[lllAl '- ' JJonnviHe

economisa-ae -tempo e dinheiro

/

,Á

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


