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"Nêste momento em que organizamos o novo Diretório da UDN. para iniciar uma nova fase
de luta, eu vos afianço estar disposto a marchar convosco para grandeza sempre maior do
nosso Partido! Nós temos.a impulsionar-nos um ânimo forte adquirido .através da linha e da
fibra de um homem que' foi uma das maiores figuras políticas de Jaraguá do Sul - Artur Müller!"

� \
�

. I,

(Palavras do novo Presidente' do Díretorío Municipal da UDN,
Dr. Luiz de Souza, quando da Convenção Municipal do dia 7).
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.Memorável c()�são cí. Demonstração de pujança partldáría a Convenção' Municipal da tiva de uma homenagem
vica, de magnífíca pu-

UDN EI·t P síd te d D· törí
.

d L· d S
póstuma em memória do

jança partidária, assís- . - el O reSI en e o Ire rIo o sr. r. UIZ
. e ouza - inesquecível condutor

:u J::�:�:ã:oM��\C��� Valiosas adesões d� solidariedade Homenagem póstuma em ��;o �ô::ril �����uM:l!�� .

da União Democrática memória de ARTUR MULLER ação cívica focalizou,
Nacional, realizada no '

.

I rendendo lhe os conven-

domingo último, que re- Luiz de Souza em suas cíonaís um preito de
percutiu entusiástica- .fileiras" secundaram-no, saudade, conservando-se
mente por todo o Muni- causando estas atitudes todos em pé, durante um

eípto. dos dos dois valorosos minuto de profundo si-
A síntese democrática, Vereadores a maís viva lêncío.

'

a essência partidária e e mo ç ã o, corroborada A Convenção Munici-
o civismo vibrante do aínüa pelo vereador sr .. pal terminou muito além
próprio Partido Udenista, José Pasqualínt, do PSD, do meio-dia, tendo sido
lá surgiu, imperou e em- .que reafirmou oficial- irradiada por alto-Ialan-
polgou a população ja- mente as euas côres par- tes e gravados os prin-'
raguãense

.

num aconte-I tidárias identificadas com cípaís discursos, e cuja
tecimento de raro regls- a bandeira da UON. significação monopolizou
to dentro -da vida polítl- Ap08 haver falado o a atenção �e todos 'os
es municipal. sr. dr. Luiz de Souza, demaís partidos, o povo
Dêsde 'as primeiras � de cuja oração transcre- �m geral, testemunho

horas da manhã de do- vemos tópicos em outro Incomum que f�ra �
. :!P�:�to':;ve7:t�s:!�i� ,

. 4.
- �o:d�U_�:S!�-�e���ho pr3� 'lr�:�=; ·::.·::k��:ló

nhões, procedentes de novo Diretório Municipal, demonstl"�do pela l!mao
todo o interior, ocupava composto de trinta- niem-lDemoerätlea Nacíonal,
.llteralmente o trecho da bros, e.' os quaís, por que com �la. escrev�u
avo Marechal Deodoro voto indiréto, escolheram um� nova. pág�na ns hIS-
onde se localiza a séde os componentes efetivos töría política lf!oraguàen-
municipal da UDN, tra- -<;do Diretório, cujo resul- se . após. a págíua enlu:
zendo para a memorá- I tado foi o seguinte: Pré- tada registada, f�z quasi
vel convenção um nü- sidente de Honra: Otto um ano. com. o Infausto
mero invulgar de corre- Schneider;

,

Presidente: I p��samento de A r t u r

ligionários que logo maís Dr. Luiz de Souza; Vices- Muller.
I

iriam eleger, num pleito Presidentes: Eu g ê n i o
.

'

de sã democracia, 0\ no- Victor Schmoeckel, Fríe-
'

vo diretório municipal, drich Barg e Alex Hae:ke;
os novos delegados eleí- Secretário Geral: AIV'áro
torais, em cujas mãos a Piazera; Suo-Secretário:
UDN iria confiar os seus Alvim Seidel. Delegados
destinos� para maior Eleitorais: Eugênio Víc-
grandeza do Partído e tor Schmoeckel, Otavia-
maior estabilidade poli- no Tissi e G e rman o

tíco-partidarla do Muni Dr. LUIZ DE SOUZA, P 1 it . d D' törí M
'. �

I d UDN Gessner.
eípío.

,

res. e ei o o Ire orie umeipa a '

Eleito e empossado o

Impossibilitado de com dr. Julio Coelho de Sou dr. Luiz de Souza, Iígura de Janeiro. O ilustre sr. n�vo Diretório. sob for

parecer, por convales- za, operoso Secretário de marcante,' projeção dr. Luiz de Souza íngres- mldável. ent';lsIa,$mo dos
cente que ainda se en- Geral do Partido em polítíca não só em Ja- sa,,- na UDN a convite conVenClO�&IS p�esentes
centrava o sr. Irineu Santa Catarina.. raguá do Sul, mas' Iígu- especial do sr. Irineu que el!ch�am touas as

Bornhausen, dinâmico À Convenção estava -ra proeminente no cenä- Bornhausen. dependêncías da séde e

Presidente do Diretório reservada. vibração dês- rio politico de Santa Recebido que rôra es- ocupavam largo �recho
Regional no Estado, es de o seu início, quando Catarina, em cujo Govêr- ta valiosa adesão para ci� calçada e da via pü
teve s.s. representado na foi participada .ofíeíal: no anterior do sr. Bor as fileiras dá UDN sob blíca, falou..o vereador

Convenção pelo sr, Heinz mente. pelo Secretário nhausen, ocupou com ruidosas mantlestações sr. J?ão Lucío da Costa,
Barg, assumindo a dire Geral o ingr_esso nas Ií- rara eficiencia o. alto de aplausos .0 ingresso Pres_Id.ente ,da Câmara IRINEU BORNHAUSEN
ção dos trabalhos o sr.Heíras udenístas do sr. cargo da Secr�taria de do sr. dr, L�iz de Souza MUDlClpal. q�e, num. re- Presidente da U.D.N.,

==== Segurança PúblIca, e, no teve ainda maior signi-' ��ospecto �ehz da ;tust? SecQão de Santa Catàrina
atual. govêrno Lacerda, ficação diante dos gestos ria

. politico - partidária
reeleito deputado esta- expontâneos que logo a mUDlClpal, se congrat�. ----�-_ .

.

dual por Jaraguá"do Sul, seguir tiveram os srs.
lou <?0ll!. o �ovo Presl- ;;==========

ocupou o posto de con· Francisco Modrock e �e�te e demaIS membros Atenção, Eleitores!
fiança como lider gover Augusto Sylvio Prodpehl, eleitos .e e�possa�os, a II'm de evitar Icu'mulonamental na Assembléia ambos formando nal

numa afirmatIva de I�a-
Legislativa, para desem- Frente Democrática da b�alável ?erteza na v.Itó- de. serviço de entrelB, sio

. penhar atualmente as Câmara Municipal, con-
r..a, udeDlsta no próximo convid��oS todos ás eleitores, ,

funções ,de Procurador gratulando-se com. a pleito :d� Outubro. possuidores de recibo até

n,[Administrativo do Govêr- União Democrática Na- Coube ao novo Presi- 6.000, para relirarem, com

no Estaduàl junto aos cional e, em solidarieda. dente empos8adc), sr. dr. urgência,. seus novos Ululos
Poderes Federais no Rio de ao ingresso do sr. dr. Luiz de Souza, à inicia- eleitorais no Forum da Comarca. II

I
..' \

----------------------------------�

Derrotando o' candidato Livadário Nóbrega do PRP,
com o apôio do PSD, foi eleito o deputado José. de Miranda
Ramos, do PTB, com o apôio da UDN,. para a Presidência da
Assembléia Legislativa do Estado. '.

II ' Uma vitória significativa UDN-PTB sôbre o PSD-PRP.
'====================================�

. \ t ARtUR MaLLER

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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S'OCIAISOs Verdadeiros ·Ricos
Aniversários'

- Dia 8 do eorrente,
Carmen Reeck, filha de
Alfredo Reeck e de Híl
degard Reeck, nesta ci-
dade.

.

Menino ADEMAR

Acha-se em festas o

lar feliz do sr. Gerhart
Eggert e de sua esposa
da. Verôhica Dallpovo
Eggert com o nascimento.
de um robusto pimpolho,'
ocorrrdo dia 3, e que na

pia batismal receberá o

nome de ADEMAR.

A sobremesa favorita
de Cleópatra eta melão
recheado com ceboles.

A imperatriz Eugênia,
espõsa de Napoleão III,
da França, nunca usou ,

duas vêzes o mesmo

par de sapatos.

?reputina )/. S.
da :penha, que
confer.n �xfrato
�epático co",

cenirad», nor- .

n,ali/l(l '(1$
funç6es do

fígado.

(FOTO ONU)

�---__,_:------.�----�'�NOIVADO '.'
.�

� Com a gentil senborit. Má;;,,', Je Lourc/es �
� R�mos, c/i/éta lilba c/o sr, Ermilio R.mos e D.. �
� Tere� Ramos, .cab. de contr.t.r C/Js.mento· o �.

I
distinto jovem, sr. Ac/emtir Koerner, li/bo c/o sr,

lEugenio Koerner e D". M.rgaric/a Koerner, residente
em Joinville.

l Aos venturosos noivos e, em particular, ao �
� n'osso .migo sr. Ermi/io RamQs e exm". sr•. , "Correio �

��:::::::::::':�::__ J
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"Eu me congratulo convosco pelo resultado desta memorável convenção, e principalmente me congratulo com os

eleitos na nova Mêsa Municipal, csrtç de que os companheiros de Jaraguá do RuI, depois desta demonatracão pujante do

nosso Partido, elevarão ainda mais alto o nome da <VDN Ide Jaraguá e tornarão a nossa UDN no Estado de Sta. Catarina
ainda mais fortalecida e mais engrandecida!", (Palavras do sr. dr. Julio Coelho de �o.uza, Sec�etáriO' Geral da VDN

no Estado, durante a Convenção Muníoípal do día 7).

ESCREVE O
LEITOR

GOV�RNO LACERDA:
,

Potencíed Eléfrico
Norfeo

DUPLIOARÁ A POTÊNCiA
OBRAS DO RIO DO JÚLIO

Escritório no prédio (A Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca NÓ.122

/àraguá do Sul

rovidência
Confórme já tivemos

ensejo de noticiar, deve
rá realizar-se no próximo
domingo, dia 20, a solene
inauguração do novo
edifício do Ginásio "Di·
vina . Providência", culas
festividades foram capri
chosamente programadas
em homenagem a tão
significativo aconteci
mento.

O início dos festejos
iníoíar-se-ão sábado com

completo serviço de bar,
bebidas, churrascos, 'm
olusive um grandioso
Bingo com valiosos prê
mies. A inauguração

oficial dar-se-ä no do
mingo, com a presença
de s, exeía. D. Gregorio
Warmeling, piedoso Bispo
da Diocese de Joinville,
que procederá a inaugu
ração oficial e benção do
novo edifício do Ginásio.
Valiosos prêmios oons

tituem a extraordinäria
Tômbola, postos dá
vitrine de Leopoldo
Grubba à Av. Marechal
Deodoro, prêmios- esses
que vêm contribuindo
para uma procura pecu
liar de bilhetes em mãos
dos membros da Comis
são de Festejos.

·MAGROS,
FRACOS

-, .�

.

: <{#,
�� ;,

VANAOIOL
t indicado

bOi éaaoe de
fraql1eza, pali
d., Dl�reza e

f..üo.
Em sua fõr

mula e n t r am

Vanadaw d e

sódio. Licitina, Glicerofoarato�
Pepeina. noz dI) Cola, etc, de

ação pronta e eficaz n08 oasoa

de fraqueza e neu....tenias. Vana
c4fiöl 6 iDdicado pare homens, mu
lheres e criaoças, 'lendo lUa f6r·
mula liceDciada pela 8a6.de ·Pu·
blica.
\

Dr. Murilla BBrrsla �a Azsvs�o
I ADVOGADO I

/

{

"Satisfeitos podemos retornar aos nossos lares, todos aquêles que aqui estiveram a esta

convenção, satisfeitos porque todos os convencionais souberam portar-se com dignidade e altivez, próprio
de um soldado da União Democrática Nacional!" I

(Palávras do vereador, sr. João Lúcio da Costa. Presidente da Câmara Municipal,
durante a Convenção Municipal' do dia 7).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ésta é grande:

Traindo cem uma nmcnte fantasma!
Novo
Executor
do Acôrdo
Florestel

I
Possível a cura '

da artéria
esclerose

Está ceusendo hílarle
dade a seguinte notícia
procedente de Goiania:
Acontecimento cômico e

pitoresco I foi presenciado
pela reportegem, quando
compareceram a Correge
doria, Brigida Teixeira, de
:49 anos e José Batista
Godoy Teixeira, de 48
IInidos pelos laços do

metrimônio. Naquela espe
cializada, foram prestar
queixas mutuais, uma vez

que arnbos se julgavam
com a, razão.

- Dr., meu marido está
me traindo com fantasma
- disse- Brigida narrende
uma história que revela
seu siurne doentio do es

pôso. Segundo ela afirma
urna mulher ja falecida
há muito tempo está que
rendo violar os seus direi,
tos de esposa .tralndo a

tlegrantemenre. Disse a

queixosa que durante rodo
Noticias de Montaria o dia e a noite, .o fantas

na Colombia dizem que ma da moça vive, apare
com a avançada idade cendd para ele, dizendo
de cento e setenta anos, que seu marido lhe perren
faleceu naquela capital ce e que era deve abendo
o homem mais velho do na-lo'. falou também que o

mundo, Javíer Pereira. marido trabalha a noite em

O extinto se achava en- umql consrrução e que o

fermo a quinze dias, po fantasma passa grande
rém até seus ultimos parte da noite com seu

momentos não perdeu marido, "e meu coração
-o espírito galanteador fica contreído porque não

para com as mulheres e aguento mals essa �raição
seu profundo amor ao ,de José". Prosseguio a

dinheiro. Javier estava quelxose-: .

com o rosto transforma- Tõda a noife ela vem

do numa verdadeira mu- falando e batendo na por
mia em seus· últimos ta do quarto para abrir.
meses de vida, porquanto Mas sai quando eu ralho.
sues feições índias se Perante o delegada da
achavam bastante acen- Carregedoria, a mulher
tuadas. acusou veemenremente seu

esposo de crime de adul- e precisando de �pouso,
térlo, dizendo inclusive que sou diariamente insultado.
não mals suporraria à situ- Eu não sei de nada não

ação e que está disposta tenho compromisso com

á abandonar o lar, levan- qualquer outra mulher,
do suas rres filhas meno- quanto mels com um Ian
res uma vez que estas rasme".
estão recebendo· maus

exemplos.

Manifesta-se o

médico que sal
vou seu colega
morto

Vem de assumir o car
go de Executor do Acor
do Florestal neste Bstsdo

. o engenheiro agrônomo
César Seára. '

Haveudo já exercido
elevadas funções' quer
na esfera estadual como
diretor que foi do Servi- -

ço de Sericicultura, da
Diretoria da Produção
Animal, - quer na federal

_

como protessor dos cur

sos de Aperfeiçoamento
e Especialização da Uni
versidade Rural e Díre
tot' da Divisão de Flores
tamento é Reflorestamen-
to do Instituto Nacional
do Pinho, aquele' técnico
conta além do maís' com
importantes trabalhos pu
blicitários e [ornaííetícos
realizados através dos

( principais jornais e re

vistas do país, como jor
nalista profissional, 'edo
Serviço de Informação
Agrícola onde lrä vários
anos militara nos setores
de Rádio, Imprensa e

Relações P_Úblicas.

-��

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

Um grupo de pesqui
sadores da - faculdade
de Medicina da Univer
stdadé de Harvard, des
cobriu o meio de dissol
ver os depósltos de
substâncias graxas, nas
células arteriais, graças
a aplicações de ácido
linólico.
Tais depósitos, ao

que se julga, provocam
a formação de artérío
esclerose e penurbações
cardíacas ligadas a essa

afecção, como as per-
" turbações da coronária.

Os cientistas de Har-
vard estabeleceram um

método que vai permitir
o estudo do desenvol
rnenro da ertérlo escle
rose e levar a métodos
práticos 'de cura.

Ouvido pela imprensa
carioce, o cardiologista
JOSé Hilário, que salvou
seu colega Pedro Mein
berg, depois que êste
já estava clinicamenre
morto, declarou:
, - Trata- se de um

grande avanço na, me
dlcina, Entretanto, espe
ro pelas informações de
natureza cientista para
ter uma idéia male pre-
cisa do assunto.

Depois de um conselho
ponderado do Delegado o

casel concordou em regre
ssar ao lar e fazer as pa
zes, lendo antes Brigida
afirmado que dava nova

- Minha mulher não aportunidade a seu rnarl
fica mais quieta e qua-ndo I do e que "iria' ver como

volto do trabalho cansado ficava".

José que assistia tudo
calado, quando solicitado
a se pronunciar disse num

desabafo:

Morreu com
170 anos

Fobrícccêo
.

-

,

de Laias
A indústria brasíleíra e funilaria atingira 2203

de estamparia, latoaria m i I h õ e s de oruzeíros.
e funilaria destaca-se no Quanto à produção gau
setor da produção meta- cha, proveuiente de 49

lúrgica como uma das estabeleclmentos, era (ja

que maís se têm desen ordem de 624 mílhõss de
volvido no pais. De 1920 cruzeíros. Note-sé que
até 1950 o número de nessas cifr68 não estão
estabelecimentos em ati- incluídos os pequenos
vidade aumentóu de 109 estabelecimentos, qu e

a 440, o contingente de ocupam menos de 5 pes
de operários ocupados soas, os quaís são rela
.elevou-se de 3419 a 17352 tivamente numerosos em

e o valor da produção quase todos os Estados.
cresceu de 22,4 milhões
de cruzeiros, segundo se

pode ver dos elemen- _----------:
, tos colhidos através dos
últimos recenseamentos
do IBGE.

FARMAGIA NOVA
•• ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus arti.

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodo�o 3 - JaraguáMI"LHO'ESM u- O, A S Campanha de

Educação
Florestal

Localiza-se em São O Serviço Florestal
Paulo, Distrito Federal e atenderá a todos os

,r-=:::====::::::=--=====::".:;:�
R· G d d S 1 a íntéresaados em assun- :

.,

10 ran e o u par- tos relacionados com ii ' ii
te maís importante dêsse t t 0: ••

r:�doo_i:ed���r��li ceo�:��_ i:f!:s���i:i��a�:�f� III Ur. Tycho Brahe fe'mandes Neto II
lecimentos, os quais con- obtenção de mudas e li ii

O FapR. • Baço. o Coraçllo, o tribuiram com 1388 mí- sementes. !I! ,
" i,'!:p Para melhores escla- tEstorna,o, o. Pulmões, a ele lhões de cruzeiros ou recimentos consulte o I A d V O 9 a d o II

ProdU2 Oores nos OSl08, R_ma. 89% do valor total da "Acord,o Florestal", II ii
tl.mo. CalUelra, Queda do Cabe- produção no ano de 1949. L-__...;.. -.:

:: II

lo Aneml.,. Abortos. Alêm dessas Unidades, II Escritório à av+Getúlío Vargas,67 IICcnsulho m-sC:lco
_ outras três também apre-

• tome o popula' dep,uratlvo sentavam resultados de

I
' II! (Ed. Hertel - Jaraguá do Sul 11

ELIX IR 914 �:�t;a:����,o���e;�v:�s t�:::::::::::::=.:.�=::::::::::::::::::::=::-_-:::=::::::=::::::=:::::::::�==J
tabelecimentos. 836 ope
rários e 59 milhões de
cruzeiros de pro'dução;
Minas Geral, com 28 es

ma erigem. pelo o, N S. P. tabelecimentos. 931 ope-
ràrios e 54 milhões de
cruzeiros; e Rio de Ja-,
neiro, 16 estabelecimen
tos, 515 operários, 36
mi1llões de cruzeiros. A

produção fluminense em

1955, só dos 8 estabele
cimentos computados pe
lo Registrq Industrial, já
se elevava 111,6 milhões
de cruzeiros.

DE PESSOAS tbJ USADO COM
,

80M RESULTADO O POPUW
OEPURAnVOFl'utiferas e

Ornamentais

ELIXIR 914
A sm ATlCA TO� o DBSAIlSroLaranjeiras, Pe

cegueiros, Ka
kísetros, Maci
eiras, [abotíca
beiras, etc. Ro-
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc,'

•

::>eçam Catálo
go lluslrado

'nofensivo ao ergaAlsmo. Agrada.
fil comu um IIcôr. Aprovado co.

mo auxilia, no tfat�m8nto da SI
FILI$ Cf REUMATISMO da meso

o ANJO PROTETOR QE SEUS FILHOS É A

lOMBHIGUEIRA . MINANCORALeopoldo Seidel

ICorupa

.- -. Vermitugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR
ME< o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e, a ::.ua própria!
,

Evitará muitas doen91s e poupará dinheiro em

remédios

Compre· hoje mesmo uma LOMBRIßUEIRA
,

- MllUNCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

�S68S1@888m��@6����@i8@1'e�
- FOTO PIAZERA •

DEIlRONTB Á PREFEITURA - JARAGUÁ, DO SUL iFotografias em Geral _; Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Ap-ªrelhos e Acessórios

A . pedido. atende a'domi�ilio e tambem i
em, localidades vizinhas

_ �
IIliI8_SlI§lI@8��S8�@8(!J��Ii!iIIe's§;;aJkg(!J

ESTÔMAGO, FíGADO E INTESTINOS

I,

Proporcionam bem-estar geral.
facilitam a digestão, descon
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções dp �i'
Aind'a de acordo com

os dados do R e gis tor o
Industrial referentes a

1955, a producao paulis
ta de 141 estabelecimen
tos classificados no grupo
de estamparia, latoaria

.':::::=:::::::::::::::::;;:::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::;:::;-=t111 d
!. ::

II Transpórle,s H�U� �ariDelSe .

S. ß. II.
ii n----

11 Agente local: SERGIO THOMSEN n

;:!�\�lfl_l.iiiiii.'_' "'1 •..._,..,tIICiiiiiMoI!!!l!UI_.,_IL -':::;i!! H Escrirório Técnico-Contábil' "Thomsen" -- U
II :j Rua Mal. Deodoro da Fonseca j.

Dr. Fernando A. Springmann ·!I (enfrente ii P.refeitura� Municipal) !I
ii ii
:1

. II
. Aceita encomendas e cargas para qualquer ii

localidade do país" com fréte- pago e a pagar ii
, e reembolso. ii

Vende ,passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II
Cónsultório e Residência: Rua Preso Epi· do Sul, ii vista e crediário, para qua-lquer ii

täcio Pessôa n.
-

206 \ex-residencia de dr.
-

localidade do país. U
Alvaro Batalha). iI ATENDE ii venda de passagens aéreas ao li
Consultas: Das 9 ãs 12 e das 15 as 18 hs. ii exterior, pela S�andi�avian - Ibéria - Swissair. ii

.•1_1.1.1 _UI_II_III_IIII_"._I.I_III.II'_III_" ii ...... _
.

., li
I -' Atende chamados de dia e a noite - I II Informaçoes Departamento de TurIsmo TAC U
___ _. iL . ._ ..._.. . ..)}
;:;'1_11._"'_111_1'1.'0'.1.1."'_111&.11_111.1'11 __ ._ � ,, .......__•••_. ....... :::;.r

Dr� Francisco Antonio Piccione
:M[�.D][CO

Cirurgia Geral de adultos e .criancab CU
nica Ger.al - Partos - Operações
Moléstias de Senhoras e Homens ..

, Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

I coR.upA - §AN�A C,AJll'AR.DrNA II
-

................1 .. Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidada do Distrito Federal

-

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SA\UDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emànuel Ehlers)
C!inka geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partol' . Diathermia Ondas' curtas e Ul�ra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-détrico' - Electro-cauterização

- Ráios Inira-vermelhos e aluis.

Uliniea lIédiea - Uirurgia Geral - Partos
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•

pretou o pensamento do orador como ofensivo ao lndlspensével e urgente pera, com base nela, se pu
comércio e a indústria, refutando tão falsa inter-, desse elaborar então o rebelemenro definitivo couso

pretação, mas recriminando tão somente aqueles ante os reflexos economico da crise que o país
que se negam ao. pagamento, e que formam uma atravessa. Reafirmou sua posição que não é conrra

Aos dezoito dias do mês de março, do ano irrisória minoria no quadro geral dos contribuiu- ria à efetuação do empréstimo em perre, mas apelou
de mil novecentos e cincoenta e oito, pelaà sete teso Após haverem sido suspensos os trabalhos no sentido de que se refletlese . sériamente sobre o

horas na sala de Sessões, Edificio da Prefeitura para entendimento á parta, e reaberta a sessão, foi ato a ser /reallzedo já que. os seus reflexos viriam

Municipal de Jaraguá.do Sul, reuniram-se os ve- submetida á votação. o parecer da Comissão de recair não sobre os atuais senhores legisladores nem

readores srs.: João Lucio da Costa, Fidélis Wolf, Legislação e Justiça, sobre o projéto-Iei em ques- tão pouco sobre quem no momento ocupa a cadeira

Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco Modrock, José tão, tendo side aprovada unanimemente. A seguir do Executivo, mas sim sobre os seus sucessores na,

Pasqualini, Martim J. Hauck, Mário Nicolini, João também foi aprovado por unanimidade de votos, o Câmara e à testa do govêrno municipal. Inadiàvel
José Bertoli, Raimundo Emmendoerfer, lJurval parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assis- seria, pois,' em se concedendo esse empréstimo, se

Marcatto e Erich Batista. Presidência sr, João tência Social, sobre o projéto n. 7, que solicita cuidasse concomitante dos recursos com que tel em

'Lucia da Costa; Seoretaría sr�.: Augusto Sylvio informações ao �r. Inspetor Escolar, sobre a ne-. préstimos viesse a ser emornzado. Com a palavra,
Prodoehl e Francisco Modrock. Lida a ata anterior cessidade e conveniência ou não da criação da o vereador sr, Durval Marcetro disse que não se tre

o vereador sr. Augusto Sylvio Prodoehl solicitou Escola Mista Isolada, no lugar denominado "Tifa tava de lndustrlels e comerciantes epenes estabelecidos
emenda, no sentido' de ser inserido na mesma o dos Monos", no primeiro Distrito. Lido o parecer na cidade que se recusam ao pagamento do novo

voto de felicidades apresentado em sessão anterior da Comissão de Finanças, E.,conomias e Orçamento. imposto de indústria e profissão, mas também de ou

pelo sr. João Lucio da Costa. ao sr. José Pasqua- referente aos pedidos de Bolsas Escolares, foi tras firmas, no interior do Município,. cujos nomes

Iini, pelo transcurso de seu anlversârio. Submetido aprovado unanimemente em 3a. e última discussão. declinava mas pedia não constassem em ata por mo

à votação com a respectiva emenda, foi aprovada Parecer da. mesma Comissão, sobre o projéto n. 9. motivos óbvios. Reopondendo .ao aparte, o orador,
unanimemente e assinada pela Mêsa. Expediente: que isenta de impostos sobre Indústria e Profissão sr. Augusto ôylvlo Prodoehl agradeceu' as informa

Otícíos, comunicações da eleição e posse, de suas Q sr. Deifiori Angelo Lenzi, aprovado por unani- -Ções do seu colega, opinando recolhessem tais firmas
novas Mêsas, das Câmaras de: São José, São midade em ta. discussão. Nada mais havendo a as importenctas exlgtdes pelo novo Tabelamento,
Francisco Sul, Seára, Criciúma, Nova Trento. Idem tratar o sr. Presidente declarou encerrados os tra- mas com ressalva, garantindo se deste modo a di
de agradecimento, das Prefeituras de: Orleãs, Pi- ·balbos, convocando os SI'S. vereadores para a ses- voluçäo da quantia por elas julgadas, excessivas e,
ratuba, Oóneördia e Capinzal. Folheto da revista são do dia vinte do corrente, com a seguinte Or- ao meS(11O rernpo, não desfalcando 08 coíres rnunlcí
,''O Cruzeiro". Cópia dos ofícios. expedidos sendo dem do Dia: Trabalho das Oomissões. Sala das pais na arrecadação dos impostos do primeiro trlrnes
de agradecimento pela comunicação da eleição d,as Sessões, em 18 de março de 1958.

.

rre, Indagou, ainda, de como pretendia Legtsletívo é
suas novas Mêsas, das 'Câmar�s .�e: Turvo, Ara- Jo�o Lucic da Cosia _ Presidente; Auausto Sylvio Pro- Executivo enfre�lar �ovos e i�d.ispensáveis reajusta
ranguâ e Oampos No�os. Oöpias dos, t�llilgramas doehl _ 10. Secretário; Francisco Modrock _ 20. Secretário. ment�� d� _funCIonalismo, mnnlcípal, �o�os e�cargos
enviados ao sr. Presidente da República e. ao

. que ínevítévelmente edvlríem da proprie cnse, da
Gerente do Banco do Brasil, Rio. Foi lido no At d

-

d 20 d d 1958 constante alfa de preços que está atingindo em cheio
Expediente, o requerimento n. 11, do Dr. Francis-

a a sessao e e março tl .

o próprio Município, concluindo que tais encargos
co Antonio Picoíone.: solicitando a devolução de Aos vinte dlas do mês de março ano do de mil não poderiam ser enfrentados sern o aumento tácito
sessenta e nove cruzeiros pagos nesta Prefeitura novecentos e cincoenta e oiro, na Sala de Sessões, -dos impostos que são a única fonte de renda da
da primeira oöta sobre automóvel; enviadoü Co- Edifício da Prefeitura, Municipal, reuniram se em ses- administração pública. A seguir falou o vereador sr,

missão de Ftnanças para o competente parecer. são plenária os vereadores srs. João Lúcio da Costa, José pasqualini, propondo fosse incluido nos beneíí
Requerimento n. 12, do sr, Arno Döge, solicitando Fidelis 'Wolf, Augusto ôylvío Prodoehl, Francisco cios oriundos do empréstimo o distrito de Corupé
pagamento da quantia de quatro mil seiscentos' Modrock, José Pasqualiní, Mário Nícollnl, Durval por êle representado' no Legíslenvo. Seguiu-se lhe
cincoenta e dois cruzeiros e noventa centavos. Mercarto e Erich Batista. Lida, discutida e aprovada com a palavra o vereador vlce-presldenre, sr. Fidelis
(Cr$ 4,652,90), proveniente de fornecimento de ma- a ala da sessão anterior, e assinada pela Mêsa, deu-se Wolf, opinando Que em face das circunstâncias agre
deiras á Prefeitura local; sendo o mesmo encami início à leitura do. Expedíenre contente de ofícios vades pela posição tomada por vários lndusmels,
nhado á Comissão de Legislação e Justiça para o recebidos e expedido. O vereador vice- oresde nte, prejudicando desta maneira a arrecadação imediata
competente parecer. O vereador sr. José Pasquali sr. Fidelis Wolf, com a palavra. abordou o apêlo do dos lmpesros venci-dos, é favorável ao empréstimo
ni expôs o péssimo astado da Ponte Ano Bom, de Executivo exposto em a sessão anterior quanro à pretendido 'que virá de encontro às necessidades ur

(Jorupá, requerendo ao sr. Presidente se comunique recusa de alguns industriais e comerciantes no pa- gentes do município no conserto e' construção de
á respeito com o Executivo, a fim de que sejam gamento dos impostos estrutuJados pela nová Tabela pontes, estradas, plano de água e exgolos, entim; a .

tomadas imediatltS providências. O pedido foi de aprovada, sugeriu a designação de 'uma Comissão, 'ludo quanto não seja inconstitucional em face do$
ferido. O vereador sr. Fidélis Wolf requereu a se possível, para junto ao Executivo acertarem com, dispositivos que regem as condiçõ�s que regulamen
inserQão em ata de uma moção congratulatória ao os aludidos contribuinte� os pagamenlo de imposlo tarn o carater desses empréstimos federais e cuja
sr. Pref�ito, pela obra �e. san�amento .que está. de indú�trl� e profissão nas _partes em que s� julga apli.caçã.o. só podera ser feito dentro da con�rituição.
sendo feIto na rua ExpedICionárIo AntoDlo Oarlos rem preJudicados, no que fOI secundado pelo verea Àpos vartos debates dos quais participaram vários
Ferreira, para escoamento das águas e do esgoto; dor sr. Durval Marcallo, elogiando a sugestão· do oradores, opinou o vereador sr. Mario Nicolini fosse

inclui�do um v�to de louvou aOB fiscais srs.: Verdi o�ad?r, q� foi aprovada por unanimidad.e. _A Presi: solic:ilado o auxilio d� govêrno Estadual na cons
Fran�lsco Lenzl e seu� c�leg.a, pelo� seus empenhos dencla deSIgnou as m.em�ros dessa Comlssao qu� e tr�çao da nova' ponte 'Abdon Balista", ora em pre
no alInhamento do melO fIO na Citada rua. O re- composta dos srs. Fldehs .wolf, proponente, Erich cariO estado de conservacão. O vereador sr. Erich
querimentQ em aprêço foi ãprovado. Ordem do Batisla e o próprio Pr'êsidente, sr. João Lúcio da Cosra, Batisla considera ral apelo desnecessário; devendo a

Dia:. Lid� o parecer d� Com!ssão de Legislação e havendo. se recu�ado a participar dessa Comissão. solu�ão ser encontrada pelo próprio Município. O sr.

Justiça, atIBente ao proléto-lei n. 8, que autoriza o por mouvos partIculares, o vereador sr. Durval Mar- Presldenre, esclarecendo, informa que obra de lai.
empréstimo de- quinze milhões de cruzeiros. Tendo catlo. A seguir consulta �. Presidência o Plenário a vul,o não é possível sem o auxilio do Estado. A se�
o sr. Raimup�o E�mendoer!er, lider da bancada respeito .do projet� l�i nr. 8 que autoriza, o �xe:utivo guir, como ninguém mais quizesse fazer uso da pa
do PSD sohCltado mformaçoes sobre o. que se rt\- a conlralr o. empresllmo federal de qUinze mllhoes de lavra, o sr. Presidente encerrou a discussãO submeteo
fere o cumprimento do artigo citado no aludido cruzeiros (Cr$. lf).OOO,OOO,OO), se <> mesmo deve -en- do o projéto·lei nr. 8 à aprovação do Plenário sendo
parecer, o sr. Presidente soljlcitou ao relator expli trar em regime de urgência com discussão preferencial, aprovado em primeira votação por maioria d� votos.

cações detal�adas sobre o 'artigo .10. da portaria ,confó�me �special. pedido d.o Execur,v? .Posto em roi a�rovado, a seguir, em segunda discussão, pro-
37, o que fOI efetuado pelo vereador sr. Fidélis votaçao, fOI aprovado o regime de urgencla do refe' Jeto-Iel nr. 9, que isenla de impOMOS a Deifiori A.
Wolf. Atendido o sr. Emmendoerfer solicitou fosse I rido projeto-ler, tendo o vereador sr. Erich Balista Lenzi. Nada mais havendo a trillar o sr. Presidente
o aludido p'arecer enviado em caráter de urgência observado que desta maneira poderia o sr. Prefeito declarou encerrada a sessão, convo�ando os senhores
a� Executivo pala imediata ree:posta, sugerindo I' Municipa� r�ceber iniediatam�n.te a al�dida itD.portan.cia ,:ereadores para a sessão a realizar-se lógo mqis,
amda a convocaçao de uma sessab extraordinária do empresUmo em 8lU'a prOXlmd viagem a CapItal as dez horas, para, em regime de urgência consoanle

para se _concluir c?m presteza sobre a vot<l�ão .e· Federal' Enrrou poi� o projeto-l�i 'na Ordem d� Di.a o ,artigo or. 92 do Regimento Interno, voia'r o proJeto

aprova.ç�o do pro]éto n 8.�. vereado.r. sr. Fldélts I em ca rater preferenclal� dele se,o.cupando, em prlmel-ll,el nr. 8 aprovado em primeira discussão. Faltaram
Wolf obletou que a aproviJQao pretendIda depen- ro lugar, o vereador 2 . secrelarlo .sr. FranCISC;o Mo- a presente sessão os vereadores srs. Raimeundo Em
deria das informações aceitáveis do--Éxtlcutivo. A drock, indagando de como pretende o Executivo res- mendoerfer, Martim J. Hauck e João JOSé Bertoli. Sala
segnir o sr. Presidente convidou os vereadores srs.: gatar a primeira' amortização inclu�ive juros pagáveiS de Sessões, 20 de março de 1958. (ass.) - João Lúcio
Fidélis

.

Wolf e João Jo.sé Bertoli par� introduzirem �!'1 mil novecentos e sessenta, acr�scen�dnd�, ain�a, da CO�Ja, Pr�sidenle - Augus.to Sylvio Prodoehl, 2°.
no reCinto do 'PlenárIO o sr. PrefeIto Waldemar Ja se encontrar bastante abalada a slluaçao fmancelra Secretario - Francisco Modrock 2°. Secretário.
Grubba qlle aquela altura compareceu na Sala de municipal com o déficit constante do relatorio do

'

Sessões. Tomando assento á Mêsa, foi o sr. Prefei· Executivo de 1957, no valor de mais de dois ml'lhões
to informado pela Presidência sobre o parecer' 6ra de cruzeiros. Elevando-se, a seu ver, em 1960, a :::#�c:- .t.:�.- ;; :.:�� �� �,..� ��i!

em disc�s�ão acerca. do p�oj�to n. 8 que .au�oriza amorlizaç_ão e juros .desse em�r�stimo a cerca de

t= Clfniea de Olhos· Ouvidos - Nariz e Garganta '-teo emprestlmo de qUInze mIlhoes de cruzeiros. Es- tres mllhoes de cruzeiros, apreCiaria saber com que : :
olareceu o sr.,Prefeito que segundo informa�õ9s, o recursos conla o Execulivo para fazer face a tão: DO BIt.. &aNila ••11l :

aludido empréstimo do Govêrno Federal estava vultosas importâncias. Tomou da palavra o vereador 1� MODeRNA e PRIMoRosAMeNTB INSTALADA B
isento de taxas e I?razo de I?agamento: Acre�ceJ?- 1�. secretário sr,. Augusto Sylvio Pro�oe�l, p�r� ini- f�, A Il]elhor aparelhada em Santa Catarina B
tou que o Executivo neceSSItava da ImportanCla clalmenfe, focahzar

o.
cararer desses emprestllnos 1: Rua Abdon )Batista (Defronte a "A NOTICIA" gd�sse �mpréstimo para atender os serviços admi- f�derais, para cujo estudo e co��ecusã� se está rea-, f�. - J O' I N V I L E _

�
DlstratIvos, consertos de pontes, estradas etc., des- IIzando presentemente uma reumao conjunta dos Pre- :::::-..' :_

tac�ndo o dificil, períOdO de arrecadação da pri- efitos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul :l�:;,",".�:r.�'",,·�e"�·.·':.·���':."'·"'·��:��'.ö�if"
melra cóta deste exerçício, por se negar uma parte I na capiral de Pôrto Alegre e que vizam beneficiar os
dos contribuintes a paga-la dentro dos normas da municípios situados nas divisas do país, Fez referên· lf=:=:_:::::::::::::::::::::::'::::::=::::::::::::::::::::::" :=::::::==::::::::::::�
Tabela votada pelo Legislativo. Disse ainda que os I cias o, orador à ,arrecadação munic1p91 relativamenIe ii 1f)\ lO>

-

n:;TQ)lltrlHI W AlUfM ii
mesmos contribuintes requererão mandato de se- irrisória �m face do volume econômico dêst�Municipio, ii· 1lJI�0 l..I.d� 'L 1l\\.� .!vllANN - ii
gurança.' o que "iria impedir aos cofres municipais em flagrante contrasle coQ1 as arrecadações estd- � MEDIC'O CIRURGIA.O H
o recebImento dessa parte dos impostos. Opinou, duais e federais para, secundando o oradoNlOtecessor ii

.

ii
. por uma sessão em conjunto com os ind�striais e indagar também dos recursos' com os qUdis. o Exe· ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 11comerciante!!!, a fim de deliberar e diciliir defíniti- cutivo conta para enfrentar as amortizações vindoiré!s ii

- sldades de ColÓnia (Alemanha) e'Pôrto Alegre ti••!vamente O caso da lei n. 39; sobre rndústria e a Esse empréstimo. Com aparte, o vereador lU•. Dur, ii' .

li
Profissão pois do contrário não mais se interessá- val Marcalto' salienta que a Tabela dos Impostos ii -CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B nrá' pelo progresso do Municipió. O sr. José Pas- aprovado pela· Câmara não fôra em definilivo, nem' ii CLINICA GERAL' I:

,

qualini apelou aos srs. vereadores para decidirem a ela se mostrava contrário, mas apenas opinava !l n
em união o caso apresentado pelo Executi-vo, para fôsse ela submetida a

.

uma revisão. Respondendo, li· Longa pratiea em Hospitals Enropeus E

um perfeito acordo. Oom a palavra o sr. vereador disse o orador sr. Prodoehl que justarnenie a recusa !l Consultório e residência: li
�o�o José Bertoli fulIQinou a flagrante má vontade de algumas firmas, as mais poderosas no município, ii Tel. 244 - Rua Preso Epitáci� Pessôa, 405 li
Juslamente dessa parte dos contribuintes, os mais no pagamento do impost(\ de indústria e 'profissão, II II
abastados que se reeusam contribuir através de causa'espécie e agrava ainda mais as perspeclivas !, CONSULTAS: fi
um t8Q.elamento justo. � �eajust!,do ás necess.idad.ßs futuras quanto aos 'na!urais recursos do Executivo li Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas ii
do progresso do MUDlClPIO, cUlas taxas de Im),JOS- para proceder as amortlztlções do êmpréstimo em tela. ! Pld' d 'I h

ii
tos ficam qluito aquem dos hoje adotados nos Disse, ainda, que realmente lambém não considera IJ

e a tar e. as 14 1/2 as 17 1 2 oras IIMunicípios prog.ressistas. Respondeu ao aparte do definitiva a atual Ta�ela de Imposto, mas que a 'arre- I Atende 'chamados tambem à Noite li
.vereador sr. RaImundo Emmendoerf�i', que inter- cadação dela proveniente, a laxação individual, era '6====:::=--=.:::::::::::=::::::

.

==::Íi

Ata da Sessão Ordinária do dia 18·3-58.

�Cârnara Municipal
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Espoa"'_'ES

Galeria dos Ccmpeêes
Registro, Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
{iO R e gis t r o Civil do
rI'. Distrito da Comarca Ja-PINHI;EIRO anos na equípe principal ragua do Sul, Estado de

Batalhador incansavel
do Estrela, ocupando a Santa Catarina, Brasil.
posição de zagueiro es

na retaguarda do Sport querdo. Do referido elu-
faz saber que comparece-

(Hube Estrela,' Pínheíro be Iuí contratado elo
ram no cartóri? .exibindo os

constitui-se num baluarte D Pedroo d C áP documentos exigidos. pela lei
61

. . ,e orup on- f' d h bili José de Miranda Ra-
em pr engrandecímen- de em 19;'2 sa '. é

a im e se na urtarern ;>ara mos, Presidente (PTB)'
t de s I b ld _

u
•
grei m I casar-se:

-

O e seu c u e quert o.
campeao. DepOIS as sau. 20 votos; Braz Joaquim '

Procurado por nossa re- dades vieram e voltei Cópia de Edital de Alves, 1. Yiee-Presídente
portagem, o referido novamente aoEstrela on- Proclamas de Cesernento, (PTB) .20 votos; João
player não se fez de ro- de no .campeonato pas- recebida do Óficial do Oa ruso Macdonald, 2.
gado e muito gentilmen- sado fui více-eampeão Regislro Cevil de Corupá. Vifle-Presidente (UDN) 20
te respondeu as pergun- para ocupar ou melhor votos; Romeu Sebastião
tas que transcrevemos ostentar agora o titulo Editai n. 4,364, de 1°.-4-58. Neves, 1. Secretário
abaixo. d

_

L Harry Gustavo �. Rusch e (UDN)
.

P _ Qual o seu nome
e campeao da . J. D.

Irene Erdmann
20 votos; Mario

verdadeíro? I? - O que você diz Olinger, 2. Secretário
b

.

t d tí Ele, brasileiro, solteiro, (UDN) 20 t S
R-Fui batizado pelo

so re a conqurs a o 1-
I

vo os; upíen-
. tulo de campeão? avrador, domiciliado. e tes ' José Waldomiro

nome de Humberto Mo- R _ Evídentemente, a residente nesre distrito, Silva (UDN) e Olioe
.

retti, poréJ:!l querem me�s conquista do titulo mäxí- filho de Carlos Rusch e de Pedra' de Caldas (PTB)
eompanhelros que eu Ií-

mo pelo Estrela, foi [us- Bma Rusch. ) 20 votos, centra os. can

q�e c?m a_ alcunha de tissima clara e ínsoíís- Ela, brasileira, solleira, didatos da aliança inter
Pínheíro, nao po� ser de mâvel jâ que de fato doméstica, domiciliada e partidäria PRP-PSD, que
est�tura elevadß,l�to não, desenvolveu uma atuação residente em Corupá, filha obtiveram 16 votos cada
creIO. que é" �evldo a?, incontestavelmente supe-

de Erntllo. Alberto Germe- um.
meu Jogo de limpa âr�a rior a todos seus adver- no Erdmann e de Ana

c�m� o g.ran�e- zague�ro sáríos. Emilia Frederlca Erdmann.

,

tricolor Pm�tllrO, apelido P _ Qual foi a sua· N. 869 - I J
..

esse que muito m�honr!,. maior emoção durante UIZ
P -:,. Em que día, mes sua vida no futebol?

Bdírel n. 4.356, de 8-4-68.
e ano nasceu? '

. Egino Doring e

R - Abri os 'olhos pela R '_O cotejo que me Wanda Fodi

primeira vez neste mun- proporcionou maior emo- Ele, brasileiro, solteiro,
do cheio de fantasias e ção e entusiasmo foi motorista, domiciliado e

.ílusões em 21 de janeiro quando átueí pelo D. Pe- resídenre nesre distrito, em
de 1929. dro, de Oorupá contra o Ribeirão Molha, filho de
I P _ Quais os clubes, poderoso esquadrão do Hermann Doring e de Ida
em que ingressou? América de Joinville, no Doríng.

.

R - Comecei a jogar campeonato estadual de Ela, brasileira, solteira,
futebol com a idade de 20162.. lndustrlérle, domicilIada e

residente neste dlstrlto, em
RilJeirão Molha, filha de
Andreas Fodi e de Rosalia
Demarchi f'odí.

A "Folha da Manhã",
de São Paulo, vem de
publicar, num dos seus ul
nmos numeros, respeito á
candidatura do sr. Plinio
Salgado, as seguintes de
clarações:
"Estamos no Paraná a

mandado do Conselho
PolWco Nacional do PRP
para coordenar com os

dtrigenres integralistas do
Paraná a candidatura de
Plínio Salgado. à tâmara
Federal no próximo pleito
de 3 de outubro" - afir-·
mou à -reportagem o de
putado federal Luiz Com
pagnoni, v i c e -I i d e r da
maioria e lider do PUP
no Palacio Tiradentes, que
foi a Curiliba em compa
nhia do sr. Vic-ente Meg
giolare, vlce-presldente do
Dlretorlo Nacional do re

ferido Partido.
E continuou:
- "A decisão daquele

Conselho se prende à ex

treordíneríe votacão obtida
por Plínio Salgado nas

eleições de t 96q no Estado
do Paraná. Ela representa
a mais alia percentagem
obtida pelo chefe integra-

67 lista Duma unidade da
3 60 federação. Em numeros

absolutos obteve Plínlo
3 Salgado, no Parané, mais

�--""'5:-=7 de t 03 mil votos, superen
do a candidatura Juarez

NATURBZA 'DÖS PROCESSOS Tavora e se dlsrencíêndo
ENTRADOS:

.

de pouco dos srs. Iucelíno
N. 870· I Carta precatória 1 . Kubitschek e Adernar de

Habeas-corpus preventivo 1 Barros. Para o Conselho
Edtral n. 4.366, de 8-4 68. Lesão corporal de nerureza grave. 1 3 P N

Arlindo Keller e
olítlco ecíonel do Par-

Hilda Elsa da Silva
AUDIENCIA I:?EALIZADAS 9 tido, esta votação revela a

Ele, brasileiro, solleiro,
Testemunhas ouvidas 17 extraordlnerta simpatia

b I d I lnrerrogatöríos 6 que o povo do Paraná
o eeíro, omici iado e S.e..... tBNÇAS PROFERI,D.,.A.05,: '. .

. ".0,residenle nesta cidade, á C 'C C I t,em p�r(l com Plinio_ S,a1-

rua Abdon Batista, filho
artorio riminal da omarca de Jaraguá do gado, simpatia. esta que

de Guilherme Keller Junior Sul, aos quatro dias do mês de março de 19,68. alcançou proporções ex-

e de Augustio&. Perini. ' O Escrivão - AMADBU MAHFUD traorJinarias em Curiliba,

I Ela, brasileira, solleirj:l, I .

onde chegou a obter uma

doméstica, domicilrada, e BOLETIM DOMÊS DE FEVEREIRO de 1958 votaç1ío quase igual à doS'

residénta neste d-tstrilo, em
. outros três candidalos

lIha da FigueiftÍ, filha de .
CIVEL E ORFANOLÖGICO : junIos. Esta simpatia é a

Saturnino Raimundo da Processos vindos do mês anterior 263 graq.de credenCial com que

Silva e de Elsa Zilo da Processos entrados durante o mês 15t15 20 283 Plinio Salg-ado se apresen-

Silva. . Processos arquivados'. 7tO _ --7 I
tará ao sufragio do povo

N. 871-1 Precatõrias devolvidas - It1 _ 2 P paraóaense:'

Bdilal. n .. 4.367, de 9-4-68. Em andamento' 274 -:-,, �

i

Egon Marguardt e INATUREZA DOS �RqCESSOS ENTRADOS
IIse Bulzke NO MÊS:

Ele, bra,sileiro, solt�lro, CIVEL :'

lavrador, domiciliado e Nori:fic9ção '.

residente neste distr�to, á Retificação de registro denascimento
Estrada Jaraguá·Esquerdo, Execução de sentença (ao. trabalho)
filho de Ricardo Marguardt Carta precatoria
e de Edwig Marguardt. Ação executiva'

Bla, brasileira, solteira, RegiRtro nasciménto fora do prazo
doméslida, domiciliada e Ação ordinária de cobrança
resideafe nesle distrilo, na ORFANOLOGICO:
Barra do Rio Cerro, -filha Arrolamentos
de Rudolfo Butzke e de Testamento cerrado
Wanda Frifzke Butzke. Venda de bens de menores

N. 812'· I

Edital n. 4368, de 9·4 68.
, Arlhur Meyer e

RenHa Ruysam
Ele, brasileiro, solteiro,

mecânico, domiciliado e
.

��
residente neste di'strilo, á

I
.

Estrada Francisco/ de

Dp. Reinoldo Murara. Paula, filho de (/wpoldo

II' &DVOGADO II f �:�:�. e de Augusta Würz

.

. Ela, brasileira, solleira,
comerciária, domiciiiada e

Escrit6rio ao lado da Prefeitura
.

residente nesta cidade á

JAR.AGUÁ .DO SUL �,rua Felipe Schmidl, filha
de Malhias 'Ruysam e de

L""!)oO'_��"",,�4)o.,_���»-- Adelia )acobsen Ruysam.
, Tonlco dos convalesllentes

. r;;";;"=;;-=::;=e�;;;=.=:l "h�ci;"':�t�Ud, Ct�!o���:d�;�It:fOTa-CEI\ITRAL] I T�Di" dos .....lrid.. 1
iI li � Os Pálidos, Depauperados,
li

- JARAGUÁ DO SUL -

:11' �:::a�ubd�id�n;�l:dii�pr��� Atenção Viajantes t t t '.'
�

� Esgotados, Magros, Mães
,I

I �
.

que Criam, Crianças ra-

H Medicamentos e Perfumarias i! sa e e-m cartório onde será Chegando. a Jaraguá do Sul hospede-se quiticas, receberão a to-

ii Simbolo de Honestidade ii afixado dmante I) dias
..

SI no remodelado e móderno Horel Celllral.
, niíicação geral do orga-

n Oonfiança e Presteza ii al��em souber d� algum !m- I LUXO - CONFORTO - PREÇOS BAIXOS I msmo com o

u . II fPl.enclslmle�natio.s. acuse o para � o�
UD IA R _ R 11m 41!;:;! rm Al\ U,R IA ..,. rm lIIl'I

ii A que melhor lhe atende li." .I::I..D .tB. .IiI!4 � J:I. .l1 .11.1.-. .iii. � �

l�_=����AUR�MÚ��GRUBB'����DgDCDOl

NA FALTA DE

,
APPETITE

Magresa
Cançaço
'PaUidez
Fraqueza

É iad�."
o uso do

'1 O O O L 1'1'0
DE ORH'

Assembléia
Legislativa
ResuUado' das eleições na
Assembléia. Legislall.a, que
deu um estrondoso sucesso
à

.

aliança inter - partidária
UDN ... PI8: .....�

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

Combate as
.

rregulaqda
___ 1..J.o'-

.

es das fun-
.

.
cöes periõdi-

- -. -�-:--:-- ces das senhoras.
- É calmante . e re-

gulador dessas funções.

< Avó, 'Mãe, filha. .',
'Todas':' devem' 'usar'; .;1' ,
'ä'F1UiúEDln".�f:t'

2
1

de Direito da Comarca
Jara'guá do Sul

BOLETIMDOMÊSDEFEVEREIRODE1958
CRIME:

Processos vindos do mês anterior .

Processos. entrados durante o mês
Processos arquivados
Processo remetido ao Tribunal
Em andamento

.

1
2
1
1
7
1
2!!I!"'dSllllIE!lliIEI! i!i!ii!!!_I�==!I nA' I I.

VIDRAÇA�, MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS ,I
LAPIDAÇAO, MOLDURAS, QUADROS, I ES- I
TAMPAS e �RTEfoATOS de MADEIRA, VIDROS DI
p. AUTOMOYEIS, CAMINH?ES e CANELETAS,

I.

-Vidpa9aria Ja.aguá
de Steffens & Hille

1A única da cidade _ FAÇAM UMA VISlTA
Rua Preso Epitáci,o Pessoa, 48 - Jaragl1á do Sul I

iiI_'III'_r"lii!Ei!'i li"
.

'lE!!DG!!!!!i!!!!P a I '.

3
1
1

AUDIÊNCIAS REALIZÀDAS:
Testemunhas ouvidas
Despachos ÍIlterlocutõrios
"

S�NTENÇAS PROFERIDAS: (férias)
JUSTIÇA DO TRABALHO

Reclamações em andamento 9
Entradas durante 'o mês O .9

Arquivadas O

Em andamento \ 9

CARTÓRIO DO CIVEL E COMÉROIO e

mais anexos da OO.\fARCA DE JARAGUÁ DO
SUL, aos quatro dias do mês de março de 1958.

O Esc'rivão .,... AMADEU MAHFUD

, A' candidatura
Plinio Salgado

15

-

I
Conservação

do Solo
�

Nos terrenos de de-
'clividade fortes as pas-
tagens. quando explo:ra�
das convenientemente,
com ajuste 'do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bons processos de con-
trôle da erosão. Em al-
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em contômo' para con-
trôle da enxurrada cau-

I
sadora do desgaste.

,

õ��G�t��l
CONTÉM

EICELElf.T RS

ELEI1V,ItTOs TOlflCOS

.Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de S ó d i o

5
20
1
,3

166
O

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"I� diesem Augenblick, mit 'den Gedanken, auf Jenen gerichtet der. eíner der groessten Polítíker
von Jaraguá do Sul und Santa Catharina gewesen war ':" ARTUR MÜLLER - seiner gedenkend,
bin Ich entschlossen sein Werk und Sein Wirken in steter Erinnerung zu halten, in dieser Stadt die
er so sehr geliebt hatte! Ich versichere Euch' entschlossen zu sein mit Euch 'zusammen .íuer das
Wohl der. Bevoelkerung und groesseren Fortschritt unserer Heimat zu arbeiten! Wir haben als

Ansporn die Energie, die Aufopferung' eines Mannes, dessen Blick einzig und allein auf, das
allgemeine Gedeihen des Munizips gerichtet war: - Artur Müllerb (Dr, Luiz de Souza, neuer
Praesident des munízípalen Direktoriums der UDN, anlaesslich der Partei;"Versammlung am 7ten.
ds. Mts. in Jaraguá do Sul).

'

'.

DeutscheBeilage des "Correio do Povo"
, ,

\

Oil! Pílfl!i-Dl!flilmmlung· dl!f uon Eine neue �ie Kandidatur
_

PLINIO SALÇADO
" Lehranstalt DIe cFolha da Manha», Er faehrt fort: - -«Der

Einen ungeahnten Erfolg Luiz de ôouze, als neues ner politischen Taetígkelt _

_ �. Paulo, v�roeffentlicht Entschluss des hohen
erreichte die em letzten Mitglied der UDN dreimal. im Munizip und im Staate, Jaraguá do Sul schaut lD emer seiner lelzt�n Rates des PRP ent-

Sonntag, in unserer Stadt unterbrochen: Herr Fran- als zweimal :gewaehlter mit bewusstem Stolz auf Ausg�ben ueber
. d�e springt aus der Tatsache

einberufene Versammlung cisco Modrock erklaerte ôraatsdeputlener, Lider der, das neue Gymnasium Kandidatur von Plínio dass Plinio Salgado 1955
, der UDN zwecks Zusam- sich mit dem Beltrltt sei- Regierung Lacerda, ehe- <Divina Providêneías fuer Salgado, Folgendes: im Staate Paraná eine

menstellung ihres neuen nes ehmaligen Partelka- maliger Sicherheitssekre- Maedel das unter Leitung - «Wir besuchen Pa- aussergewoehnliohe Stim
Voretendee, dessen Dírek- rneraden des PSP sólida- taer in der R�gierung dieses kath. Ordens am raná auf Anordnung des menmehrheit erreichte.

torium durch den im vergo risch und reichte seine Bornhausen und jetziger 20 ten. ds. Mts. festlich' nationalen Rates des Plínio Salgado erhielt

Jahre erfolgten Todesfall Aufnahme in der-UDN ein, Verwaltungs-Prokurist der eingeweiht werden soll PRP, hinsichtlich der 103 tausend Stimmen
seines Vorsitzendes, Herrn welcher sponreuner Ent- Staatsregierung bei der Diese neue Lehranstalt Kandidatur von Plínio mehr als Juarez Tavora
'Artur Mueller bis Dato scbluss grossen Applaus Federal-Regierung in Rio bedeutet AiDen weiteren Salgado als Senator fuer und etwas weniger als

nicht ausgefuellt wurde. erregte; Herr Augusto de Janeiro. Vollkommener Schritt im Erziehungs- den Staat Paraná mit Kubitschek und Adernar

Herr Irrneu Bornhausen, Sylvió D_,rodoehl bezog Redner, wusste er die Auf- wesen unseres Munizips den Integralisten dieses de Barros. Fuer den �at
Praesident des Regionalem sich ebenfalls auf die Hel- merksamkelt, den Enrusl dessen Bevoelkerung tat� Staates festzulegen,» - de.s PRP bed,e�tet d,?se
Direktoriums im Staate tung des- Herrn Dr. Luiz asmus der Versammlung kriaeftig zum Bau dieses erklaerte der Presse der Btimmenmehrheit

.

eme

ward leider krankhettshel de Souza, und erklaerte zu fesseln, und gedachte neuen Gymnasiums bei- Federal-Deputierts Luis besondere Sy�p.athle des

ber verhindert zu erscheí- steh an s�ine! Seite eben- .mlt einer Todesehrung dem trug, Zur Eiweíhungs- Compagnoni. Yice-Lider Volkes fuer ,?hmo Salga
nen, und wurde durch falls als Mlrglled der UDN, Andenken des fruheren feier wurde ein besonde- des PRP, der 10 Beglei- do! wel?he Stlmmenmeh.�
Herrn Heínz Barg in der und zum dritten Male Praesi�enten dEEr UDN in res auserlesenes Pro- t-tlng von Vicente Meggio- heit

..

insbesondere
,

10

V�rsammpJOg. vertrete�. wu.rde der Redner Dr. Jaragua do Sul, Herrn gramm entworfen, mit la�e nach Curitiba- ge-' Curitiba hervo.rgehoben
Oie Arbeiten dieser Partei- LUIZ de SOUZé:l von Herrn Artur Mueller, dem das Beg+sn am 'Sonnabend reist war. I warden mUBS. Diese Sym-
Zusammenkunft ver I i e f José Pasqualini unrerbro- Munizip unzaehlige Arbei Nachmitte g, den 19ten. pathie .ist der gr�s�e
unter Lelrung des Gene- chen, der. sich ebenfalls t�n verdenkt und der sich April, Feldgottesdienst .

Pluss mít welchem Pl�Dlo
ral-ôecrereers des Staates, semen belden genannten elOe� besonders grossen am darauffolgenden

1F I ' ]fi 'i� �
Salgado ala

Ka,.ndldatHerrn Dr. Julio Coelho deI Kollegen der Munizipal- Verdienst fuer das Wohl Sonntag mit Anwesenheit d]} � t(O ({]fP fuer den Senat, 10 den
Souza Zur Eroeffnung der kamrner 'solidarisch er- de&, jaraguaenser Bevoel und Segnung S. Bxos. «l.L I!,.))� �� ��mmenden Wa�l�n fu�r
Versammlung verkuendete klaerte. Dr. Luiz de Souza, kerung erworben hat. des Bischofes D. Grego- ,. Paraná un� nicht fuer
der' Herr General-Sekre- in Fortsetzung seiner An· rio Waermeling aus der Nachrichten aus Porto Santa Oatarína auftreten
taer die Anwesenheit des spreche, konnte, seine N a c h srangefundener Diozoese von Joinville. Alegre melden dass in muss.>

Herrn Dr. Luiz de Souza, Ruehrung nicht verbergen Wahl des neuen- Direkto- der Stadt von Lívramen- ----.------

d�t-" auf':' ausdruecklieherrr und dankte oeffenrliéh die- rlurrrs, wurde f-olgendes - _. ',.
d'

'. .'

M
·

Wunsch und besonderer sen spontanen Entschluss Resultat unter ausserge- Waeblértltel
"

!�:h:�d 18re::st�rd�e�t��; utter mIt
Einladung Herrn Bornheu- der drei Kammerrate aus woehnlichem Applaufl ver- RIvera falsche Geldschel- 83 J hsens der. União Democrá- Jaraguá do Sul, welcher kue,ndet: Ehrenpräesidenr, Alle, sich zur Erlangung ne von ein tausend Cru- a re
fica Nacional als Partei- wie erwaehnt, groessten Herr Ono Schneider; Prae- des ne�en g�setzlichen zeiros besc.hlagnahmt Weltaufsehende 'Nach-mifglied beiffar, welche Jubel unter der ansehnli- sident, Herr Dr. Luiz de Waehte t t"'s t d D G Id
Mitteilung unter detJ An chen Menschenmenge ver- Souza,' Vize-Pra,esidenten,

" ,r I � �lDge rage- w u r. Eil n.
.

lese ,e -

rieht kommt aUB Spanien,
, nen Buergemoen und scheme smd von der M' d

.

d
.

'83' h'lWesend�n groessten' Bei- ursachte. die Herren Eugenio Vitor Buerger, die sich in Be- Serie 202-A und fehlen I' la rFI : eIDe l,ae �Ig.e
fa}1 erregte.

'

'"
Dr. 'Luiz de Souza un- Schrpoeckel" F r i e d r i c h sHz dei Quittung bi-S nQ. ihnen die' Buchstaben da teG ra� nS"mens Brlgl-

In seiner anschliessen- terbreilete der Versamm- Barg und Alex Haake' 60'00 b f' d d .

I
a areIa uar.ez, deren

I
' kG" e 1n en, wer en ABN, Imtialen der «Ame- GaUen 92 Jahre alt istden Rede, wurde Herr Dr. ung einen Rueckblic sei- eneral,- Sekretaer, ,Herr dringenst aufgefordert ih- rican Bank Note Compa- b Z 'Ir

..'
Alvaro Piazera ;. SUb:Se- ren fertigen Waehlertitel ny» neben dem Namen ge h�� f WJb I�.g� dIe ��h

_-------------------�
cft>taer, Her.r AlVIm.Seidel. auf dem hiesigen Forum vgn Pedro AlvaráB Cabral. b'0 h�u e 10 e1· Ie

I
Wahl-Delegierte, die. Her- abzuholen um eine Ue- Saemtliches beschlag- °hc etagtenl, � t e rn

eeZulrieden koennen wir alle sein- �e� �!lYv:�:�m��o . Ges� berbela�tu�g der Hera�s- nahmte Falschgeld wurde r:efft:� Gtl�:ck�:e:;!��
" angesichts des bedeulun_gsv:ollen E�geni: lVitor ���m�ne_ f:��ndlf:r��enne�:�enTI�e� ���i��8titu��rt�e ��:;: nicht nudr der Beyolhke-
E·· d'

-

V I II ckel 'd
'

"T' b k
�,' rung, es spanISC en

relgnlsses leser ersamm ung; a e· yermel e�. Y\ Ie e anot, zw�eks Pruefung zuge- Volkes, sondern der

d UDN h d h I I Zwetfelsohne verzeich· l�t es PfJl�ht und gesetz- schickt. ganzen Welt entgegen.er Aoge oeren e ver ie ten nete' diese yersammlun.g hch vor�ellhafr den �euen Wir schliessen unB de-
sich ehrenvoll und willenskraelUg der UDN einen noch OIe Waehlertltel zu beSitzen, muetig und total verdad-

stattgefundenen Erfolg, der ohne ,den, Jeden sehr gros-, JJ � t
dert an

wie es einem Parteiangehoerigen der von groesster Bedeutung se Sc�wierigkeitén, im a<OfW<Dfese I
.

_

UDN' · f' (J
-

L" d ni.cht nur fuer die Partei, Handel, Im Kauf und Ver- & &
eigen IS .)) - oao UCIO a sond.e�n .fuer �as. ga_nze kauf e'nstehen werden. Der Polizei _ Delegado

'

Asthma
Costa, ,Praesident der Munizipal- MUDlZIP Ist, mIt Hmslcht in Guaramirim verhaftete

kam..-er ZU,r Partei-Versammlung am
seiner politischen Einheit Welche Krankheit ist drei Jaeger', die das

.,

I
und zukuenftigem Kraft- -I'"am verb]eitetsten? Jagdgesetz& missachteten

7 ten ds Mts) faktor, in den. kommenden
'

und vor Eroeffnung der
, '

• .,.,
, Wahlen im Monat Okto- Wahrscheinlich das Rheuma! gesetzlich festg I t

b "Neue Statistiken zeigen, dass. .

e eg en
------------,-------- er. mehr Menschen infolge rheu- Zelt auf dIe Jagd gingeIl.

Die Bedeutung dieses matischer Stoerungen arbeits- Die energische Haltung
lokalen Erfolges der UDN unfaehig werden als durch des Po}izei-Delegado' wird
. .

-

.
Tuberkulose. Daher erfordert . .

Ist IOsofern erkennthch, gerade das Rheuma besondere mIt grossem BeIfall
dass Presse und Rundfunk Aufmerksamkeit und fruehiei- aufgenommen.
des Staates darueber aus-, tige energische Behandlung. :-----'- , _

f h r h' d W h m�se besteht in el'ster Unie
ue. r I,C 10 er oc e in einer Regelung' der Lebens-berIchteten und solcherart weise und derEntfernung val'
groessten' Wiederhall in steckter KrankheitsheMe, falls
Santa Catarina verursach- sich solche an Zaehnen, Man-

deln und sonstwo 1m Koerper'ten. finden lassen. Ferner spielen
Unserseist konnen Wir Waermebehandlung, Massage

k' d
.' und nicht zuletzt die Anwen-

vermer en, ass mIt der dung. eines bewaehrten Arz-
Wahl Dr. Luiz de Souza neimittels eine grosse Rolle.
zum Praesidenten des hie- Ein bewaehrtes und mit Er-

II sigen
Direktoriums sein folg gebraUChtes Mittel ist To-

--------------------"'"

V d t 'ga!. Es hilft sowohl bei Ge-
==========,===�.==========:!! orgaenger, er vers or- lenk� und MuskeIrheumatis- A th It "8 b· I "

�'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!�'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!�'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!��'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!I
bene Herr Artur Mueller mus, bei Ischias, Hexenschuss, pO, e' e cu· z .

I II eineu wuerdigen Ersatz- Nervenschmerzen als auch bei
.

D·
.

t
...

d h mann gefunden hai der Erkaettungskrankheiten. Togai'
I·ens ma c en I sich mit derselben Ener- beseitigt �e Beschwerden und

. . . ,beséert die Beweglichkeit. Da
gle, derselben politIschen durch werden Arbeitsfaehig-'. gesucht, fuer sämtliche Hausarbei'ten. Weitsichtigkeit den Zielen k«:it und Wohlbefinden bald

Gehalt Cr$ 1.000,00 monatlich. Vorzu- seiner Partei widmen und wieder hergesteUt. Machen Sie
sprechen in d'er Rua CeI. Emílio Jourdao, somit fuer den. Fortschritt vertrauensvoll einen Versuch I

115
.

J
'

á dSI'" I Sie werden nicht enttaeuscht
,lo aragu, ou., N. 868 I unseres Mumzlps em gros- sein. In allen Apothekeri und

:i;;;;;--- ;;i;;;;;;iiõiõiõ__õiiii;;";;;;;;;;;;; iiiiiö ;;;!! ses Plus bedeuten wird. 'Drogerien erhaeltlich. ,

«ICH BEGLUECKWUENSCHE MIOH
MIT EUCH ANGESIOHTS DES ERGEB
NISSES DIESER UNSERER DENK
WUERDIGEN PARTEI,VERSAMMLUNG,
MIT DEM NEUEN DIREKTORIUM, MIT
DER SIOHERHEIT, DASS DIE UDENIS
TEN AUS JARAGUÁ DO' SUL NACH
DIESEM EREIGNIS DIE FAHNE UNSE
RER PARTEI IN JARAGUÁ DO SUL ZU
NOCH GROESSEREM SIEGE IM MUNIZIP
UND IM STAATE VERHELFEN WER
DEN I» - (Dr. Julio Coelho à.e Souza, Ge
neral-Sek.retaer der UON im Staate, anlaess· .

lich der Partei-VersaR!mlung am 7 ten April.)

Wir werden darauf euf
merksam gemacht das�
die Tabletten

"Ealin"
der C. F. B08HRINGER
& SÖHNE, -Mannhein, das
bekan'nte und altbewaehr
te Asrhma:'Mittel, wieder
überall erhaeltlich sind.

DR. lYCnO 8Rftnf nRnHnllS nno
I Advokat ,I

Schreibstube: Av. Getulio Vargas, 67
(Gebaeude Hertel)

-

- Jaraguá do Sul
1 ,

�ABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÓME+EN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des 1Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Prei�en bedient. I.
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Foram recolhidos à
D,A.P. por haverém pra
ticado 'desordens, 011 in- Se ainda não és eleitor, .f-,i::=='=:::::::::::::::::::::::::::::::::-·",=::::::=:::::::::=::::::::::"::::::=::::::::::;"',',/dI'víduos EmI'II'o Rosa providencia imediata- n

, ;!'jl EaapREGA'DA' / !'ilJosé M. Rosa, Cecilio mente a obtenção do lVI
Rosa, Antonio Klug, Ota· teu novo título eleitoral, II

'

II
vio Gutz e Wiegand Ba· cujá posse te assegura ii ,Procura-se empregada que faça todo's os II
lot, I este perturbando o o desempenho do sa- ii serviços domésticos. II
sossego púbiico com for- grado direito ao voto II Paga·se Cr$ t-.OOO,OO mensais. ii
midáveisbuzinadas notur- como cidadão livre e ii! TraJar à Rua CeI. Emilio Jourdan, 115, ii
nas, e Wáldemiro Hueb- conscencioso do Brasil! i nesta cidade. ii

II • (N. 868 - I) .1
ner, por motivo de furto. 1- , _' �::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::==:::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::9

"Nêste momento, e com a lembrança" voltada para aquela I
grande figura de homem público de Jaraguá .do Sul e de
Santa Catarina - Artur Müller - Ponho o pensamento em
sua memória, e tomo a firme deliberação de fazer com que
a sua obra e os seus ensinamentos sejam sempre lembrados
nesta terra que não era sua, mas que êle muito amou! "

(Palavras do novo Presidente do Diretório Municipal da UDN,
Dr. Luiz de Souza, quando da Convenção Municipal do día 7). \L

-

CO R R E 1o, O O PO ,,O
ANO XXXVIII - JARAOUÁ DO SUL - DOMINGO, 13 OB AISRIL DE! 1958 SANTA CATARINA - N. 1.983

"Pedais" em Ação 1---�""''''''7��:�::-=:'-1'
fmpolOB os ciclistas B corrida do dia 1°. de maio IFe

br.e5 Ma,.l,��a'�:::�d.ira II- CURAM·SE RAPIDAMENTE COM -- .

Cresce dia a dia o en- ense, unânlmes em apoiar "'C
- .

, .

I'
'

tusíesmo que está desper- e incentivar os comperído-. apsulas Antlsesonlcas
tendo não só em Ieragué re� c?m diversos e m�itos 1-" M inancora'" I,mas também em Joinville, premios, o que consntue, ..,

a sensecíonel prova clclís- sern favor algum, uma iii Em Todas as Boas, Farmácias I'"te, patrocinada por ·êste prova entuslésnca da so- III '

jornal, a ter lugar no dia liedariedade, do espírito I É um produto dos Laboratórios MINANCORA

I1°. de Maio, em hornene- esportivo das classes con· iii . . .

'

gern ao DIA DO TRABA- servadoras de nossa rerra. !II
-- Joinvílie ,- Sta. Catarma -

LHO. •.. iPii!lII!!a!!!5!!iI==aI!i'S!llllillilllli5;:::IICl 1l.!!iii!!!'FIIE'!f1In!Ii!EIll!i5ll;iG
Prova inconteste da re- Na próxima edição dlvul- \.

percussão que vem tendo garemos, com especial ===============::::::::;:========================
esta iniciativa do "Correio satisfação, o nome dessas
do Povo" está patente na 'conceituadas firmas e tem- f.'::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::=:::::::::::::::::::::::::::::::::�
página esportiva do

gran-I
bém dos ciclistas e clubes ii

B" [I· 'IIde metunno "Jornal de que, ao lado dos Iereguê- i! 'ilUDO ii ilr'lnnOI"ß li
Joinville" que, com ínvul- enses, irão disputar esta II L

. "-
I:: .sr: II

gar entusiasmo e espírito sensacional prova cíclts- H Soc., Cóoperativa Central' de Crédito Agricola II

esportivo, vem divulgando tica do dia 1°. de maio.
.. ii

esta sensacional corrida Matriz -' F lo r i an ó p o I; s - Rue Trajano, 16 !I.
de bicicletas. Sabemos v---........,.. ........._..----,-� li
que vários "pedais" Iemo- Faça seus -depósllos no BAICo CATARI.flSE� H
sos da víztnha cidade

REGISTO uma (organização a serviço do desenvolvimen-
ii

tnscrever-se-ão dia 22,
quando da inscrição oficial

to comercial, índustrlel > e agro-pecuário de

POLICIAL
Santa Catarina e do Brasil.

de todos os participantes r ii Seja previdente, levando SUdS economias
com divulgação de respec- .,ili ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de
nvo regulamento, cuja üs- chéques pera o pagamento de seus compro-
celízeção, controle e de- Desordeiro II missos.

'

senrolar, êste jornal entre- ii Departamentos em: Angellna, Braço do
aou a' 11'aa' Jaraaua'ense d O Inspetor de Qual'tei- i.l. to

to - to to e Norte, Cenolnhes, Chapecó, Campos Novos,
Desportos (LJD) De J01'0 rão de Rio da Luz comu- !! 'i:

.
-

.. Curitibanos, Caçador, Criciuma, Herval O'Oes- I:

ville tem-se como certa a nicou à D. A. P. que o II te, Itajaí, lereguã do Sul, Laguna, Mafra, Or- ii·
a cooperação de ciclistas indivíduo Otavio Guthí- II leães, Pôrto União, Rio do Sul, São Certos, !!
de clubes de prestigio vine promove constantes

ii São Francisco do Sul, Tubarão, Turvo, Llru- 111,1como o Palmeiras, e Ope desordens naquela zona. ii bícl e Llrussenge,rário e o Estrele, notiCian'l
.

II II
'do também os nossos Agredido \ li pepnrtamento em laraguá do Sul II
confr�des do. "Jo.rn.al de O cidadão Arno Priehe li á Rua Presidente Epltécio Pessôa nr. 66. ii
JOlDvllle" a Inscrlçao de . Ii ii

d I I
.

I apresentou queIxa na. \ ------ -- -.- ---.--------- -.--- n

corre ores pe o mpena D.A.P. contra Guilherme
--..-.-.--.-.- - - .. -

: --
..----....--.--- -.-.-- ...

Esp�rte Clube.
�. Dalmann que o atacou e

'

Diante da coocorr�n�la o apedrejou.
�

que os ameaça, os clchs-
, Presos ------......---

tas Jaraguàenses vêm re- A
-

dobrando diàrÍame'nie seus gressao

reinos, preparando-se con· O cidadão José Jajels
venientemente para enfren- ki queixou·se na D.A.P.
tarem, com galhardia, os contra Maria Diemon que
famosos "pedais" ioinvil· agrediu' e espancou sua
lense5 e� blumenauenses. mulher.
Regislo todo especial

mereCe o apôio incondi
Clonai que esta prova vem

merecendo expontânea
mente por parte do comér
cio e da indústria jaraguà-

Cidadão!

O sr..Comissário ins
tarou os competentes in
queritos para apurar a

responsabilidade das
queixas apresentadas. '

- A estrondosa eleição do dr. Luiz de
Souza para a presidência do Díretorío Mu
nicipal da VON, repercutiu como uma bomha
com evidentes estragos pelas hostes adver
särías, notadamente com Iortes relâmpagos
e trovoadas dos que já se diziam "donos" de
Jaraguá do SuL Pois sim!.. '

-x-
- O PRP local está firmemente dis-

posto a cobrar o corppromisso de eleições
passadas, quanto ao candidato a deputado
estadual perrepísta, apoiado pelo PSD. Pelo \

jeito, o PSD tirou o corpo fora, pois tem lá
êle próprio dois candidatos para as eleições ...

-x-
-- A pujança, o entusiasmo havido na

Convenção Municipal da VDN está dando
fortes dôres de cabeça aos tradíeíonaís in
conformados de longas datas. Pulga na

camisola provocou a graúde simpatia que a

coesão, a compostura, a solidariedade cau
sou nessa memorável convenção udenista. �

-x- \
- O Prefeito está sem jeito para

explícar-se com o Presidente da Câmara, a

quem não passou o govêrno municipal
quando tornou a viajar para o Bío.;

":"'x-
-' Que, por falar em viagens para o

Rio, as línguas ferinas dos cafés querem
saber- que aquilo 'é para tratar da colheita
de arroz ... Gente malvada, esta! ..

-x_:
Na mesma roda do caíé muito se fala

em cavar "uma audiência" com o Prefeito,
só para se ter o· nome divulgado oficial
mente. Sabe lã ' o que é isso ': "audiência"
do Prefeito de Ja1i8guá do Sul!? Coisas
impossíveis em terra dos fatos impossíveis....

-x-

,

- O povo continua de ôlho na atitude
do Prefeito diante da Lei de Impostos:
grande comerciante que �, devia, por uma
questão de pudor e ombridade, ter passado
o cargo ao seu substituto legal, que melhor
pudesse entender-se 'com os inconformados,
mas não êle, Prefeito e grande atacadista e

índustríal.;: O povo toma nota.
--x-

- Que aquilo lá na Prefeitura não vai
de jeito nenhum, nem com veículo a motor.
Aliás, salvo se se está indo dirétamente
para o céu com "veiculo a motor" conforme
.Jndíca a placa pemíbamba lá no poste à
frente da Prefeitura, com a seta apontando
os plácidos e pacientes e pachorrentos céus
[araguaenaes. Vai tudo pro céu, com ou

sem veiculo a motor...
-x--

- Muitos elementos honestos e probos
do PSD estão pensando de pá muito: vamos

mal, muito mal! Waldemar, hm., E' preciso
olharmos realmente pelo progresso, pela
harmonização das coisas... Sózinhos, esta
mos fritos, mais fritos que a operosidade
municipal que nunca operou para azar nosso.

-x-·
- Com lice�ça, vou até o Rio tomar

café com JK, e volto jã. (Modo de falar do
Prefeito das "audiêI;lcias".)

.

, ,

D. ARAQUE

�================��.
COITRA CISPA.'
QUEDA DOS ca·

BELOS f DEMAIS

AfECtOU DO,

COURO CaBElUDO.
rÔNlêo CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
.F R I E) R A 5,
ESPINH.AS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Lavando COrT1 Sabao (Marca Repstrada)

Virgem Especialidade
dia' CHAD WEIlEt HNID){U§1[�HAl JonlIJrvlililie

I

(

s�ßÃ���RCfAt,
, ,ESPECIALIDADE'! •

I
economisa-a9 tempo e dinheiro
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