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Ano XXXIX JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina)
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-

com o mês de junho, "Oorreío do Povo"
entrou no primeiro mês após seu

39°. aniversário, ocorrido a 10 de 'maio último,
quando, contrítos.tebríeamoa nossa coluna edi
torial "in memoriam" do no�o saudoso e

Inesquecível amigo e chefe Artur Müller.
, Hoje, transcorrida aquela data (o mês

natalício donosso hebdomadário), a ela aludímos
apenas para, num imperativo de gratidão, re
gistrar a tantos quantos cumprimentos rece
bemos dos que, leitores; amigos confrades e

anunciantes, se houveram não esquecido da
quela data tão aígnítícatíva para nós e o povo
de Jaraguá do Sul.

Aquelas demonstrações de estima e ami
zade são dessas manifestações expontânéas
que, por sinceras, dimanam estimulo e recom

pensa solenízadas na identificação dos recí
procos propósitos em beneficio coletivo, sem
Iílâneía. ou objurgações.

Se äs vésperas daquêle nosso aniversário
já tivéssemos ensejo de referir-nos (em feve
reiro) à nova fase que faz poucos 'mêses
iniciámos, ela será incrementada, por força

.

evolutiva; desdobrando-se-lha, à entrada do
primeiro mês depois do nosso 39°. aniversário.

Pelejamos, sem pérecimento, a peleja de
tôda a sadia e desprotegida imprensa do
'Interlor, consubstanciada em quasi oito lustros
de sacrifícios e exultações sem renunciamento
aos direitos que nos cabem, sem profanação
dos deveres que sempre cultivamos.

Hoje, já não são os mesmos os que nesta
casa trabalharam, nestas colúnas colaboraram
há vários decênios; outros são os homens de
boje, mas com a mesma têmpera .atualizada;
lguns, aus8ll.tes, em outras ..p)agaßs. velhos

amigos e eolaboraderes, boje nos sandam o

natalício; outros, mortos, . saudamo-los nös,
lembrando lhes a labuta havid'8, vivos, que
permanecerão em nosso espírito, na perpe
tuação de um cometimento nobre, útil, públi
co, despreendido, encetado em '1919. Seus
nomes, lembra les-emos a todos, individual
mente, em a nossa edição comemorstíva a 25
,de julbo, fundaçA'() de' Jaraguá do Sul. O
trabalho dinamizado dêsses bomens do passe
do, mortos e vivos, aqui está conservado nos
n08SOS arquivos, trinta e nov.e volumes ates
tando o nOS80 passado perseverante indormi
do, idealista, de nossos 39 anos de existência.
Idealista, indormido, perseverante dissémos,
porque não é jactância nem pedantismo: é o '

apanágio de tôda a imprensa provinciana, 'do
interior.

Aos nossos colaboradores, assinantes,
leitores. .amígos e anunciantes, OB n0880S

agradecimentos POf tudo quanto Ihes devemos.
Um débito que procuramos saldar sempre,
semanalmente, todo o mês, todo o ano sob a
nossa sígna:

.

rara a Irenie, com Deus, por Jllragua do Sul!

Assumiu
. Heriberto Hülse

FLORIANÓPOLIS
(Do Corresp.) - Via
jando à .Cepltal Fede
ral. a fim de solucio
nar vários importantes,
problemas relaciona
dos .

ao seu govêrno,
o snr. Jorge Lacerda
trahsferlu quarta-feira
última, em sessão 50-

lêne, na sala de des
pacho, em palácio, em
presença de altas au·

toridades e represen
lantes de çlasse, o

igovêrno estadual ao

seu substituto legal,
Vice-Governador snr.

Heriberto Hülse.
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TRANSITO:

Imprudêneíc Causa Horrível Desqraça
OAMINHÃO DO D.E.R. ESMIGALHADO POR TREM DE CARGA MORTE',
HORROROSA DE UM OPERÁRIO .

- INCULPADO o MOTORISTA NEGLIGENTE
o desleixo, a Ievían- transitava por Guaramt- linha ferroviária, surgiu versando distraidamente

dade de um motorista, rim pelas J4,30 horas, um oaminhão do DER, com um dos operários
vem de causar mais uma 3a. feira última, o trem dirigido por Osvaldo na cabine do veiculo,
tragédia que abalou pro- de carga prefixo 314, Verbinnen e levando colidiu violentamente
fundamente o vizinho conduzido pelá maquí- três operários. Apesar com o" trem de oarga,
Município de Guarami- nista André e João Rosa, dos sucessivos apitos, resultando o quasi com
rim, local do desastre. chefe do combôio, quan- naquêle local de -plena pleto estraçalhamento do
'Procedente de São do, à altura do KI. visibilidade e dos gritos caminhão.
Francisco �o Sul e com 68,600, onde o leito da de advertência de popu- Freiado o pesado com
destino a Porto União, Rua Nova atravessa a lares naquela travessial bôio,

08 ferroviários e

rodo-ferroviária, o des- populares acorreram

Nerêu contra Plínio
graçado motorista, con-' (Concilie Da Ia. p6g1Da)

Florianópolis (Do
Corresp.) Os
jornais de todo o

país transcreveram
as notícias em torno

.

do lançamento da
candidatura de Plí
nio Salgado, pelo
governador Jorge
Lacerda, ao Senado,
por Santa Catarina.

Tem-se como certa
a vitória de Plínio
Salgado nas elei
ções de 3 de Ou
tubro, pois con�
desde; já com o

apôio do PRP' e

UDN. Sabe-se, --110
entanto, através de fontes geralmerite bem
informadas, que o sr. Nereu Ramos, está envi
dando todos os esforços na oapital da República
para torpedear a candidatura. do chefe integra
lista, não se conformando com o seu lançamento
por Santa Catarina..

Monatquia
na E8paDh� "Correio �o PIUO"

D,ELIRIO"

Levamos ao conhe
cimento dos nossos

p r e z a d o s leitores,
assinantes e anun-

.
ciantes que acaba de
assumir a Gerência
desta folha o snr.

BUGeNIO VICTOR.
SCHMÖCKEL, •

no

me conceituado no

seio das classes co

merciais e industriais
do Munfcipio, junto
com o sr. A. SYLVIO
PRODÖHL, jornalis
ta, que vem ocupar
oficialmente a dire
ção .de redação do
"Correio do Povo".

O, etário municipal está quebrado. :m
.
a conclusão a que se chega pelo

pedido de crédito especial do Executivo, de
-

Cr$. 2.277.967,7Q para pagamento das contas
"Restos a Pagar", de 1957, e que a Comissão
de Fínanças da Câmara, muito eonstrangída
e depois de muita hesítação (é natural),
anuiu .se lhe désse agora por fôrça das cir
cunstâncias. Analizemos:

Alegação falseada, falsária e falaz aque
la do Prefeito, em inicio do seu desgovêrno,
acusando o Légíalatívo em Ihe negar créditos
necessários para cumprir OB seus planos
administrativos (?).
(� o mesmo expedíeate usado, quando Pre
feito. em 1949.) Alegação descabida, pronta
mente pulverizada, que, de rídícula, ebrígou
'81) EX-eClltivo ado-tar,l1 seguír, outros métodos
de esquivas diante da atitude lhana, corda
ta, da Çâma:t:a, que nunca lhe negou' crédito

'

algum, dêsde que tal se fizesse necessário
para que s. B. pudesse, com tais recursos

extraordinários, reequilibrar, enfim, o orça
mento sempre mais comprometido.

Créditos, obteve-os o Prefeito em 1957
conforme .especificado:

Cr$ -. 72.405,40 - remodelação Bar Bo-
doviário (crédito especial);

,

. Cr$. 20.800,00 - confecção de placas
(crédito especial);

,

,

Cr$. 16.800,00 - Bolsas Escolares (cré-
dito suplementar); .

Cr$. 594.140,00 - reforço de verdas
(crédito suplementar); _

Cr$. 262.891,50 - despesas c/tl'ator
(crédito especial);

-

Cr$. 1.092.229,20 - Resto a Pagar de
t956 (crédito suplementar); .

Cr$. 91.624,20 - Oonstrução Necrotério
(erédído especial).

Cr$. 8.740.940,30 créditos concedidos.

Estamos agora quasi às vésperas do
encerramento do primeiro semestre de 1968.
Junte-se ao total dos créditos em 1967, o cré
dito especial supra... Há a agravar, ainda
maís a precaridade financeira municipal, o

atrazo (crônico) de S mêses de pagamento
, aos funoionários e operários municipais, si
tuação 'esta que se vem repetindo dêsde o

inicio do govêrno de s. s. em 1966, nunca
-'ocorrido no govêrno de Artur Müller, seu

antecessor. Atribuir tal fenómeno à minguada
arrecadação (?) eventualmente provocada
pelos que se recusam (?) pagar seus impos
tos apesar de duas prorrogações, isto também
não calha, porque está situação precede
aquela, a do funcionalismo, já sofrida igual
mente no ano anterior. Como pretende o Pre
feito reequíllbrar a desastrosa situação até o

. término do seu mandato em 1960? Com mai
oria na Câmara? Um contra-senso.

Incompetência do Prefeito ou mal aconse
Jhado que fôra e é pelos que o cercam, culpa
exclusiva 11:)e cabe a êle, Executivo, frente
a tal calamidade Iínanceíra, diante da. qu:al
causa espécie o alarde de tantas plaDlflca
ções quantas pretende realizar ainda, como
a construção' de fabulosas pontes e outros

que tais.
Se isso não é -mesmo deUrio de gran

deza ou completa amnésia à realidade núa
e crÍla dos fatos deve ser coisa muito

, .

parecida�

O tablóide dominical
"Sunday Graphie de Lon
dres assegura, que a Es

panha voltará a ter uni
,

rei dentro de uma quin
zena. Afirma o 'comen

tarista ter recebido es

sa informação de um al
to .Iuneíonãrío espanhol.
E acrescenta que os

monarquistas . espanhóis
esperam que Franco.
entregue o poder dire
tamente a Don Juan e

não ao príncipe Carlos,
abandonando depois . a:
Espanha com. destino a

Madeira.

Até o· dia 30 o Alistamento Eleitoral
FPOLIS.,4 (Do Oorresp.) - Ein vista das

dúvidas últímamehte levantadas a respeíto do
término do prazo para o alista!Dento eleitoral,
a presidênciá do Tribunal Superior Eleitoral
está informando que, nos têrmos do artigo 10

- da lei n. 3.338, de 14 de dezembro de 1967,
ficará encerrado, 'no dia 30 de ju'nho, o prazo
para a inscrição eJeitoral sem as sanções de
terminadas no art. 3°. da lei n. 2.982, de 30 de
novembro de 1966. '

No entanto, o alistaoiento eleitoral 8Ó serA
encerr,ado no dia 24 de julho, ficando, porém,
sujeitos às .penas da lei os que se inscreverem
depois dé 30 de junho."

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�
Leitora amiga, - Sim, eu sei: teí grande a sua surprêsa em de-

parar com-aquela foto de 1912 no domingo último cá. nêste cantinho. Não'
é de menos. 46 anos transcorridos ... é coisa prä xuchu! E hoje, para �=====================

aproximar melhor o contraste, aqui vai publicada outra foto, uma vista da
cidade de hoje. Bonita hein? Coteja-a com a foto do domingo passado. Aniversários
Que diferença, lreín ? Pudéra 46 anos .v. A propósito: vieram cartas de _:. A srta. Carmem
jaraguàenses de Cur.itiba,' Joinville e Blumenau. Ficaram contentes, como- Zimermann.
vidos mesmos, pelos clíchês que aqui sempre divulgo para melhor conhe- FAZEM ANOS HOJE: _ A menina Terezinha -.Dia la de maio Nilvo

. ..

d 1 d W 'II Iílh d J
- Sjoeberg, filho de Vigan-cimento de nosse terra e maior Incremento e amor que a e a evemos

A lú L'
ei er, I a o sr. 080

d S' b d W rter, todos nós, semexeepção. São cartas que me alegram. Vejo 'que há � sra. VI va ma Weiller. o JO� erg e e a}
muitos conterrâneos (de ambos os sexos) que, conquanto ausentes, contí- Schneider, residente nes-

� O jovem Waldemar Jun� Sjoeberg, em Garí-
ta cidade, R baldínuam Ilgados a nós, à nossa terra, sua gente e seus problêmas. Por outro Lemke, filho do sr. í- ••

lado, essas toros publíeadas vêm despertando interêsse dos que, agora, se
- O sr. Irineu Peters, cardo Lemke' .

- Dia t4,Ingo Krehnke,
utilizam dos "postais", com vistas de nossa cidade, enviandoas aos seus

residente em Curitiba.
- O sr, Mathias Pans. filho d� Albe�to Krehnke

amigos e conhecidos por êste belo (mas tão mal administrado) Brasil ato-
:__ A' garotinha Neli tein, residente nesta oí- e de �hda Geísler Krehn-

ra. Duplo alegrão meu, é claro. E se Você tiver uma foto bonitinha, mere- Luiza Schmitt, filha do dade. ,ke, RI? da Luz.

cedora de divulgação, mande-ma cá que eu dou um jeito ... Quanto a Você, sr. Edgar S�hmitt, resí-
- sr. Rudolfo Kressin, .

- DIa 15, �edro Mokwa,
caríssima leitora e assinante, que me parabeniza por esta "Página Socíal", dente em RIO Molha.. residente em Rio da Luz. Iílho !ie Adao Mokwa �.
sua cartinha deveria ter sido endereçada à redação e não à mim, que só'

- O sr
.. Waldemíro de Joana Ur ban s k í

tenho êste cantinho. Mas estou encarregada de agradecer a Você, não es- L!>ewen, resídente nesta DIA 11: Mokwa, em Garibaldi.

.queeendo os tipógrafos que, com tanto carinho compõem as "Sociais", tudo, cidade. - A sra, Valéria Batalha
- Dia 23, Dolores Hõ-

isto que Você lê semanalmente nesta página. Obrigada, prezada leitora, FAZEM ANOS digna esposa do sr. Dr� bell, filha de Leopoldo
muito obrígada, Bem, fico aqui, esperando que, com a foto de hoje, causei AMANHÃ: Álvaro Batalha, compe-

Höbell e de Jenny Baun-

mais um alvoroço de amor à terra a todos quantos, Jaraguàeoses, se or- _
.

...' tente clinico na cidade garteI Höbell, em Rio

'gulham haverem nascidos nas oírcunvíalnhanças do nosso plácido e fílosö. PIA sra. Alztra :lCOllI do Rio de Janeiro. Cê�oDia 24, Rolf Jordan,fico Itapocuzinho. (Corupá: atenderei, com prazer, seu pedido, dêsde que ? e�za� espqsa o s�. - A sra. Maria Toma-
me mande fotos daquêle seu belo Di�trito, orgulho de �araguá ,d� Sul.) Até �!���a:m IiI.ob1:I.zZa-aO'MOrelhsla- sellí, esposa do sr. Inácio filho de Ricardo Jordan

prä semana, darlyng, e um bom domingo deseja a Voce a
_ A sra AII'cre Monteí � Tomaselh.. .

e· de Berta Luiza Hedwig
T

.' '. - O Jovem WaldIr Koehler Jordan, em Ita-
T..A ANGELINA. ro, esposa do sr. Evaristo Funke, filho do sr. Ro- pocuzinho.

Monteiro. berro R. Funke, indus-
- Día 25, Marcelino

- A sra. Wanda Kram- trial, residente em Estra- Schramowski, filho de
mer, esposa do sr. Ber- da Nova. Stefhano Schramowski e
nardo Krammer: ".

_ O garotinho Antônio de Alzira Klein Schra-
- A sra. MarIa .Len�l! Kasteller, filho do sr. mowski, em Itapócuzlnho,

es�osa d.o sr: Gíardíní José Kasteller, residente
- I?ia 29, Nesita �-ru-

LUIz.Lenzí, resídente nes- nesta cidade:
.

ner, Iílhe de Francísco
ta Cidade.

_ O sr. Adolfo Va- Bruner e da Irma Kraus
- A sra. !Marta Satle!. ckerbage, residénte em' Bruner em Nereu Ramos.
- A gentil srta, M.arla Rio Cêrro.

�e Lourdes Ro�a, digna
_ O sr. João Gascho,Iílha do sr

..
Julío :\lves comerciante, residente

Rosa, fun c Ion á r
í

o da
em Garibaldi Realizaram..se ontemRVPSC. .

O O C 1 DIA' 12 os seguintes:� sr. soar ar OB ' :
F

.

B h kOtto Nagel, residente em
- rancisco rusc e

Estrada Nova.
- O sr, Waller Gosch, di- e Hulda Vqltoliní.

_ O sr. César F. Pie-
retor da firma de Calça- - José Lucas Jesuíno

.
. .

I
dos Gosch Irmãos, resí- e Mallrilia Nunes.cíníní, residente em tajai. dente nesta cidade. _ Alfredo Fietz e Fríe.- O garoto Invaldo

Lernke, filho do sr. Fritz DIA 13: da Karger Mecklenburg.
Lemke� residente em Rio

Idâ Luz.'
. . - A sra. Hilda da Silva, '

Fa/ecimentQs
eSPQsa do sr. Leopoldo

.
- O jovem Leopoldo P. da. Silva, '. residente

'--------'

Malheiro Júnior, filho do nesta cidade. - Dia 27 de maio, EI-sr. Leopoldo Malbeiro, _ A garotinha Maria vira Mathias, com 1 ano
.

� S '-A S h d
residente nesta cidade. Salete, filh,a do sr: Paulo e 10 mêses. de idade,

D·. d
.

N
.

r, agosto c mi t Leooe. filha de Walter Matias e
, Ia os. amarados. Acontecerá no próximo

- A sra. Verejuy Mas- de Linda Rux Mathias,'
d· t 1

'

d
nataHciante, será alvo das careohas, esposa do te- em Rio. da Luz I.

.
. Ia, o aniversario' o mais afetuosas demôns· nente PedroMascarenhas - - Dia 29, Emma JoshkeComo '0 amor embeleza suspiro, uma vida num estimado cidadão, sr. Au- trações de respeilo, afeto residente em São Paulo� Mobr, com 83 anos de

as coisas! Como é lindo segundo! Ao findar o dia, gusto Schmidr, funcioná-
e amizade, às quais "Cor· _ O sr. Antônio Ha- idadfl, viúva, em Rio da.

e diferente, quaõdo visto mui'ros fiearão r.risles por
rio categorizado. das In- reio do Povo", anreçipan- f 'd Luz IIi dústrias Reunidas Ja'raguá ermann, reSI ente nesta . '.atravez dos óculos côr ter que recordar êsse dia
S/A" e elemento destaca- do"se, se m;socia jnbilo- cidade. - DIa 1°. do corrente,

de rosa que o Deus pe· maravilhoso, êsse dia em que d d 'd' I
samente.

DIA 14'
Rudolfo Paulo Hüpner, �

quenino coloca maliciosa- resplandece' toda a felici· o a nossa VI. a ,socla, .

.
com 6 mêses de idade,

mente diante dos pobres dade terrena e faz vibrar, membro proemmente do Sr Alfredo Kraase - A memna Norma filho de Paulo Hüpner e.

mortais feridos por suas pulsar o coração num rito Rotary Clube local.... ,. TereziIiha Sbal'delatti, de Agnes Müller Hüpner
.

setas! Feliz o que dma mo acelerado. Porém êsse M.odesto, culto, .sempre'l e' com 5atisfação Q.ue filha do sr. Albet:to'Sbar. E'm Estrada Itapocú.
'

sem averiguar se é ama- dia passou, mas outro dia na vanguarda das causas assinalamos para o pró· delatti.
do I Dia 12 de Junho, data virá que todos poderão �umanitárias, pontifica seu ximo dia 14, o aniversá- - O sr. Domingos
em que a mocidade come- dizer: hoje é dia 12 de nome em todos os nobres rio do sr. Alfredo Krause Rech residente em Ita-
mora festivamente o dia junho, Dia dos 'Namora- empreendiment�s rota�ia .. diretor da Empresul, es,' pocu�inho. ,

dos namoradosl Por uma dos!... nos. �m ben.efíclO da Vida '.ação de Jaraguá do Sul, - O sr. José Gaia, re-
palavra de terQura se en- A. C.' soclaí, .

caridosa, cultural à qual vem dedicando, de sidente nesta cidade.
trega a vida inteira ... Dá- e art stlca de nossa terra. há vários lustros o me· - Transcorre dia 14
se alma e coragem, �e �r. fHßnCI�CO fl�CHfR

Ca�áter imp�luto, dotado lhor de suas energias, co- do corrente o aniversário
enfrentram os dias com U U U

de IDvu�gar. fl_!»ra. d� !ra- roadas por sua notável do jovem
.

Jair' Otávio
uma serenidade, uma coo· balho, IDtehgencla luclda, capacidade profissional. Vieira reSidente nes(a
fiança que nos torna a um Registramos no dia de pai amantíssimo, amigo cidad�.

. -

d Terr. a nossa socieda·só tempo,. extremamente hoje o aniversário do dis- na acepçao pura a pa-
frágeis e extremamente tinto. cidadão, 'sr. Francis- lavra, registramos-lhe' o de na personaliddde do

t I d· sr. Alfredo Krause, ,nota- S NEY FRANCOforres. A mão que aperta co Fischer, abnegado di- seu na a; apesar e, com nr .

.

'

I'S o Ih f
.' damen te o C. A. Baep.en- . •

a nossa tem mais calôr; rigente da Orquestra Sin' s, e emmos a sua

e ao aproximar-se da lios- fônica de JaréJguá do Sul, simplicidade, e lhe envia- di, um dos seus mais
sa bôca que a pronuncia, à cuja energia l" entusias- mos, antecipadamente, um eminentes membros, por
sentimos na doçura do mo, a nossa cidade deve g.rande e sincéro abraço, cujo bem-estar, porvir e

t d'r desdobramento soube ba-beijo que a vida vale a larga folha de serviços com V? os e mUI as ven-
talhar como vem baralhôn-pena s_er vivida. e nos I prestados em a sua vida t�ras Jun_to aos que lhe

corações jovens, e enamo- cultural artística.
I
sao caros. do, apesar dos muitos

rados nasce uma pergun- Ao benquisto natalician- S D A
invernos que lhe vêm or-

ta:. "Sem .uma palavra de te, os votos de felicidades Ira.
' na. area nando a fronte, mas qu�

ternura valeria a pena vi- d t f Ih 'M"II G' bb
não puderam quebrar·lhees a o a. O er ru li o ânimo, a. enetgia, com _ver?" A verdade é essa:

o amor nasce sózinho, Jovem AntOnio Forlunato Anuelo O "Carnér Social" 're- que sempre se houve na

mas para viver, não se Transcorre no dia de gistra no dia 12 o natalí.
vida social jaraguàense,

basta a si mesmo, precisa amanhã o aniversário do cio da exma. sra. dna.
num exemplo, respeitoso

d à mocidade que o venerae compreensão, da tole- jovem' Antônio Fortunato Aurea Müller Grubba, dig- e admira incondicional-rância e do respeito. Doze Angelo, esfo.rçado auxiliar na Oficial do Registo Ci. mente.de Junho, dia em que pa- dos escritórios do "Cor- vil da Comarca, espôsa
res apàixonados trocam e reio do Povo". Pela sua do sr. Bernardo Grubba Ao distinto cidadão,
renovam suas juras de dedicação ao trabalho, Junior, e,.. filha do nosso nosso particular amigo,
amor. Amor... qual é o cumpridor honesto de seus saudoso chefe e amigo, enviamos, antecipadamen
apaixonado que não diz: deveres, Antônio vem me· sr. Artur Müller. te, .os nossos cumprimen
o amor é uma biblioteca, .recendo a estima de seus Graças aos seus acriso· tos, adiantando-nos, desta
numa palavra, um oceano colegas e chefes, que lhe lados dotes de coração, maneira, às demonstrações
uma lagrima, um céu num enviam os seus votos de suas virtu�es de dama e de que será alvo no pró·
olhar,

.

uma sinfonia num muitas felicidades. mãe carinhosa, a distinta xlmo sábado.

BILHETE
S'O C I A I,S

DIA 10:
Nascimentos

Casamentos

Atenção, Eleitores I I
A fim de evitar acúmulo

de serviço de entreua, são
convida�os todos es elellores, .

,

possuidores de recibo até n.
6 DOO, para retirarem, com
uruencla, seus novos II1u10s
eleitorais n'o Forum da Comarca

"

_

A data de hoje regis-
'

fra o transcurso do na
talício do estimado ca

valheiro, sr. Ney Fran-
. co, atualmente em Pôr-
10 Alegre, membro des
racado do Legislativo
MUnicipal e serventuá
rio aposentado da Jus-'
tiça c;la Comarca local.

.

Caráter íntegro, co

ração boníssimo, goza
o aniversariante de só
lido e amplo �írculo de
amizades em' a nossa

-!ociedade, elemento de
JDV'ulgar prestígio na

vida política local, onde fOFmd na vanguarda das
fileiras da União Democrática Nâcional.

.

Ao eminente amigo e anivers!,riante, enviamos
os nossos efuzivos cumprimentos, associando-nos
desta maneira às demonstrações de estima, afeto e

amizade, de que será alvo no dia de hoje. ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Escreve
o leitor:

,..

Saúde

Campanha de
Educação
Florestal
o Serviço Florestal

atenderá a todos os

interessados em assun

tos relaoíonados com

silvicultura, tanto na

parte referente a con

sultas, c o m o p a r a
obtenção de mudas e

sementes.
Para melhores escla

recimentos 'consulte o

"Acordo Florestal".

SOCIf\LREGISTO

Leopoldo Seidel·

Corupa

_,iiiiiõõ ......
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·Câmara Municipal"

MINISTÉRIO DA GUERRAIÍ:::==::::::=:::::::::=:::::::::==:::::::::====:::==:::==:::::::::==:::::::�:�!. II

II II

I.!I 1rlusP'Orte.I
.

DirlOI Entarinelle I. D. \ '1:,1Aos treze dias do mes de maio da ano de mil
!I

'

I
noveoentos e oinooenta e oito, pelas sete horas reu- i TAC li

niram-se na Sala de Sessões da Câmara Munioipal II II
sob a presidenoia do sr. João Lúcio da Costa, os II Agente local: SÉRGIO THOMSEN II
vereadores srs.: Fidélis Wolf, Augusto Sylvio Pro- ii Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - II
doehl, Franeísee Modrock, Martim Hauck, José II Rua Mal. Deodoro da Fons-eca ii
Pasqualinl, Mario Nioolini, João José Bertoli e Erich li (enfrente à Prefeitura Municipal) li
Batista. Havendo número legal, foi pelo sr. Presl- ii

-

II
dente declarado aberta a sessão. Lída a II Aceita encomendas e cargas pare qualquer li
ata da sessão anterior, foi a mesma aprovada com II localidade do país, com fréte pago e a pagar II
a emenda solicitada pelo Presidente, quando á in- II e reembolso. II
formação por êle presta,d� anteriormente ao veres-

II
Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro II

dor José Pa,squalip'i. O Exped.iente cons�ou: Of��iO'1 do Sul, à vista e crediário, para qualquer II
nr. 30/58, da Prefeitura Mumoípal de Porto União. I' localidade do país. li

Otíoíonr. 84 e il2/58, do Executivo Municipal. Ofício ii II
/ C 'I ATENDE à venda de passagens aéreas ao r

nr. 2 ?8 da âmara Municipal de Capinzal. Ofícios, exterior, pelá Scandinavian _ Ibéria _ Swissair. li
e�pedldos desta Câ�ara nr. 260/261/262/58.

I !I, . II
LIvre a .p�lavra, pediu e obteve-a ? verea�o� Jose ii Informações Depertamenro de Turlsmo TAC 'I
Pasqualiní, requerendo fossem enviados OfICIOS ao 'i _

.
. li ,.

diretörío da UDN local e ao Governador do Esta- .\!:.,._.II::_ .__ _ __ . :__ _.J; ----------------------
• ., .

........_.••_. _ - __ _ :w

do ou ás autoridades competentes, a fim de receber Reg.·stro C.·vl·1 Edital n. 4406. de 3 6'58
1II�""""'lII!!I!!!!!!.d '_a --'-I. R' d Z'lo auxilio financeiro necessário p.ara concluir a cons- ...
_fi_......· ._- -"--,., . war o l se e

trução do prédio destinado á Puericultura em nossp �I Áurea Müller Grubba, Oticial Frida Ehlert

Município. Esta obra que se acha abandonada a VIDRAÇAS. MASSA p. VIDRACEIRO, ESPELHOS

I
do R e gis t r o Civil do

muito tampo, foi ainda "iniciada pelo falecido Artur LA:PIDAÇÃO,' MOLDURAS, QUADROS. ES� Ie,. Distrito da Comarca Ja-
Müller, quando em exercício de Prefeito.' É portanto TAMP,AS -e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS raguá do Sul, Estado de
lamentável que não se trata de concluir uma obra

p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANELETAS'-
Santa Catarina, Brasil.

tão importante e necessária para Jaraguá do Sul. iii faz saber que comparece-

o Presidente sr. João Lúcio da Oosta, pôs em dis- II ram no cartório exibindo os

eussão O requerimento do vereador José Pasqualini, Vidpa98pia Japaguá I documentos exigidos pela lei
recomendando ainda aos demais vereadores que se de Steffens & HiDe afim de se habilitarem- para

pronuneiassemn repeito. �'alou O vereador Mário 'I casar-se:

Nicolini, esclarecendo que a Diretoria legalmente A única da cidade _ FAÇAM UMA VISLTA

I"
Edital n. 4403. de 28-5-58

constituída, já se dirigiu á Casa de Criança em M
.

F r
'

Pôrto Alegre, pedindo uma subvenção de Cr$ ... ·�
Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul ano enppi e

100 000 00 ( ·1 ')' á
n '.. Elisabeth Wolf

. " cem mi cruzeiroj, cuja resposta est se LiIIEI , I! 11 : l_iiI!IIIII!II!IIIl_ Ele, brasileíro, solteiro,
aguardando ainda. Solicitou a palavra o vereador índustrial, domiciliado e
Ftdélis Wolf, afirmou, diante dos esclarecimento já residente em Arrozeira,
apresentados e, sabendo que se trata duma organi- filh O I F Ii

.

sação particular com a sua deaominacão de Asso-
ílho de e este e tppi e

Y de Maria Felippi.
oiação de Proteção e Assistencia à Maternidade f\

R Ela. brasileira, solteira,
Infância de Jaraguá do Sul, não encontrando m�smo MAG. OS. comerciária, domiciliada e
inconveniente nenhum, ooncörda que seja "dirlgtdo '\ "" residente neste distrito.

.

um ofício ao Diratório da UDN. local, outro ao ,�

Governador � do Estado, solicitando intercederem s: 1QoRACOS ;1 I á Estrada Nova, filha de

junto aos canais compefentes afim de conseguir
' a� "\ t:i��n�o��lf e de Ma���'

um auxílio finanoeiro para concluir a obra de
. pré ' I

.

Ela, brasileira, solteira,
dio de Puericultura de nossa cidade. Posto em �O·'

-r, 'V-"AN AO I O' L Edital n. 4.404, de 2-6�58 doméstioa, domiciliada e

loção, o aludido requerimento foi aprovado por Arno \Toigt e residente neste distrito
. unanimidade de votos. Novamente com a palavra o Rosalia. P!awutzki. � em Rio da Luz, filha Ie:
vereador Fidélis Wolf, continuou dizendo: observa- E! indicado Ele, braSIleiro! soltem?', gitima de Adolfo Steinert
se muitas vezes que erros cometidõs no passado, bOi CaBOS de

� operärío, domí e de Ema Steinert. 995
refletem no presente com graves oónsequêneiaaa fraqueza, pali- ciliado e residente nesta

lamentar, citando o vereador o caso da-Ponte Abdon d�, magl'eh e cidade, á rúa Mal. Deo- Edital n. 4.408, de 3·6 58
fastio.

Batistá, sobre o rio Itapoeü. Considerando como Em lIua f6r' doro da Fonseca, filho Adolfo Kopsch s-

erro grave e lastima; que a construção da, Ponte mula entraDa de Rodolfo Voigt e de Ana Lora Strutz

nã9 foi levada a efeito no seu lugar primitivo, isto Vanadaw d e Alma _\Toig,. Ele, brasileiro, solteiro,
é, na continuação da Avenida Marechal· Deodoro. sódio. LlcitiDa, Glicerof08fatOl, 'Ela. brasileira, solteira, lav.rador, domiciliado e _

Se assim tivessem observa-do, naquela época, viria Pepsina. noz cL, Cola, etc. de industriária, domiciliada residente neste distrito,
I hoje contribuir para estética da nossa cidade. e; fa' ação pronta e eficaz DOI (:111108 e residente neste distrito, em Rio Cêrro, filho de
cilitando, de modo' espeoial, o movimento do trân- de fraqueza � neurastenias, Vana- em Francisco de Paula, Emilio Luiz Kopsch e de
sito que já é grande e tjlm tendência de aumentar cliôl 6 indic.do para homeD8, mu. filha de Stefano Plawutz- PauHna Küster.
mais ainda. Nota-se, lJortanto, cada vez mais, quanto Iherell e crianças, lendO lua 16r- ki -e de Frieda Prawutzki.
é impróprio e �conveniente o local da referida Ponte. mula liceociada pela aal1de 'Pu· 992

Encontram aind,a sérias deficllidades, as pessoas blica.

I
Edital n. 4.405, de 2, 6 58.

que iiransitam pela primeira vez em nossa cidade. Francisco Pavanello e

Porque o serviço de'indicação das ruas de trânsito Tereza Walz
eBtava completamente falho. O vereador Fidélis Wolf Ele, brasileiro, solteiro,
enalteceu ainda com brilhantes palavras de elogios _

motorista, domiciliado e

o Rotary Clube, que é merecedor dos elogios aqui O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A residente neste distrito,
apresentados, pelo seu esforço e sua feliz iniciativa'

LOMüftRIGUEIRA 'MINANeORA
em Itapocuzinho, filho de

de tão valiosa melhoria proporcionada a nosse ter· � Andréas Pavanello e de

ra. Requereu também após ouvida a Casa, que' Hermínia Tecilla Pava-
constasse nos trabalhos de hoje, um voto de louvor Vermifuga suave e de pronto

' nello.
ao Rotary Clube, e qua fosse tambem cientificado. efeito Dispensa purgante e dieta! Ela, brasileira,' solteira,
Posto em votação foi aprovado unanimemente. Antes SERVE· PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- industriária, domiciliada

de encerrar os trabalhos o presidente sr. João Lúcio ME o n. 1, 2, 3 e 4 e residente neste distrito,
da Costa, apelou aos membros das Comissões, que Proteja a saúde de seus tilhos e a �ua próprial em Itapocu�iriho, filha qe
se empenhem, no sentido de· emitir os Pareceres Evitará muitas doenças e PQupará dinheiro em Willy Henrique Estefano

respectivos nOI]l Projetos do Lei, que estão ainda remédios' Walz e de Linda Walz.
em seu poder, possivelmen,te até a próxima sessão. Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIRA 993

Pediu e obteve a palavra o vereador .Fidélis WoU
,

IIIIAICORA para o seu tilhinho. �!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

transmitindo á Oasa, em nome de Noberto Hafer- E um produto dos Laboratórios Mibancora Dr. Francisco Antonio Piccione
mann, sinoeros agradecimentos pelo ofício enviado, - J O I N V I L L E - lt.lI[�.D][CO '

em que foram apresentados condolências, pelo fale' Cirurgia Geral de adultos e criançab CU-
cimento.de seu pai. Nada mais havendo _a tratar o �_",0@8am8��!iIi: ....._...@B@EI� nica Geral - Partos - Operações _
sr. PreSIdente declarou encerrad.a a seBsao, convo-

FO O PIAZERA I Moléstias de Senhoras e Homens.
cando os srs. vereadores para o próximo dia 20.

_ T Especialis,a em doenças de crianças
Não compareceram á presenle ssssão os vereadores DEPRONTE Á PREPBITURA - JARAOUÁ DO SUL Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

[srs. Durval MarcaUõ e Raimundo Emmendoerfer. '

(Cl H hk d 9
Sala daB Sessões, em 13 de maio ne 1958. (ass.) \fotografias emGer!!1 - fotocopias de DocumeDtos - JE:Ó� D�U�AZ�RÉa�as �� �� ��. hHs.OSPITAL

João Lúcio da Costa. Presidente, Augsto Sylvio
filmes e Material foto - Aparelhos e Acess6rios

.

C Cl H IIP.A - SAN�A. C��AH.][NA
Prodoehl - '1°. Secretário, Francisco Modrock - 2°. A pedido. atende a domicilio e tambem
Secretário.

'

em localidades vizinhas
(f----

-- ----- _.-- -- --.......

/ "
.,...----••••--.- - - ----.---.---- ..:::::.:!\

l!lI8E!I!!lIllI8o@8Rlil1......_JI!JB(!)_ !iii! v illlI!VlB!__\!I .1 1i
,

. ij
.

�

r;;';;;';;;;--=:�;.-;=�;::j) II Dr. Tycho Braha Farnandas Nato II
'I (I " 'i

II - JARAGUÁ DO SUL _ 1111 I I U
!rl rll II . A d v o g a d o II
I I II

..

II Medicamentos e. Perfumarias 'I
..

II
,

ii Simbolo de Hones�idade ii ii E 't6' à G Ú v· II
'I P

!i ii, serl fiO av. et lio argas,67 II
I ConfianQa e reateza II II / II
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Ata da Sessão do dia la de maio de 58.
, III Exército _' 5a. R M _ 16a. C R M

õa. DELEGACIA DE RECRUTAMENTO MILITAR

Noticias, Killtapes
VOLUNTARIADO para o Balalhã« Suez

1 - Os Soldados 'reservistas do' Exército,
solteiros, residentes neste Munícípio, oriundos da
Polícia do Exéroito ou Batalhão de Guardas, que
fôram licenciados no ano de 1955 e posteriormente,
que desejarem inscrever como' voluntários para
servirem no Batalhão Suez, percebendo vencimen
tos na base de 150 Dolares, deverão comparecer
nesta Delegacia, munidos dos respectivos Oertífica-
dos de Reservlsta, para à insorlção.

.

,

2 - __ O tempo de serviço como voluntário no

exterior, será de um ano.

Jaraguä do Sul, 4.de [unho de 1958.

MANOEL CARVALHO LOPES
Cap. DeI. 5a. R: M.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito;
em Alto·Jaraguá, filho de
Paulo Zilse e de Fr-ieda
.Zllee.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito.
em Alto-Jaraguá, filha de
Alvim Ehlert e de Edwig
Ehlert. 994

Edital n. 4.407, de 3,658
.Alber cht Bast e

Adele' Steinert
Ele, brasileiro. solteiro,

lavrador, domieiliado e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filho de
Guilherm& Bast e de
Emilia Ramthum Bast.

Ela, brasileira, Solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filha de •

Otto Strutz e de Paulina
Strutz. ' 996
/ E para que cht:gue ao co
nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela' impren
sa e em cartório onde será
atixado dur ante I ) dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Otlcial

Escritório no prédiQ (A Comercial Ltda)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca NQ.122

ISl'aguá do Sul
_l

Dr. Murillo Barreto da' Azsvedo
I ADVOOA'DO I
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BRIEF .

AUS DER KRÃHWINKEL-ECKE

D�ulsche Beilage des "Correio do Povo"
Geheimnisvolle

Rheuma· Bakterien

DELIRIUM

(N. 999 - 1)

"Corrlio dO�
Hiermit bringen wir
zur Kenntnis unse

rer Leser, Abonne
menten und Annun
cianten, dass ab
Dato Herr Eugênio
Victor Schmöckel
die V�rwaltung und
Herr A.. Sylvio Pro
döhl die Schriftlei
tung unseres Blattes
uebernommen ha
ben. Beide Namen
sind in der Bevöl
kerung bestens be·
kannt und sind wir
gewiss, mit diesen
Ernennungen einen
weiteren Schritt zur
foerdernden Ent-

. wickelu�g des "Cor
reio do Povo" unter
nommen zu haben.

M U N lZIPALKAMMER lartvoll8'
.

In der am Jerzren Dlens- H M d k o

U
Trotz angestrengtester For-

err . O roc, der.

ntarstuatzung sohung in aller Welt wissen

tag stattgefundene Sitzung, ôchrlfrfuehrer ersuchte den wir bis heute noch nicht. was
eeusserre sich Vereador Vorsitz sich mit dem Herrn Rheuma eigentlich ist und ------

Herr. Pasqualini ueber die Praefekten in Verbindung Dank der.Bemuehungen- wodurch es verursacht wird. Lieber João. - Sakri, Mann vom Radio gemacht
- Sind es Bakterien, die wir

offizielle Notiz der Prae- zu setzen, zur .Regelung unter Anderen, des Vereá- noch nicht kennen? Diese Sakri, scheue S a c h e n haben, he? Na, wir wissen
Iektur, wonach verschle-. eines Wohnungsbaues das dores Herrn Mario Nico- Vermutung ist in hoeehstem schreibst Du da am Sonn- laengst Bescheid! Diese
dene Strassenarbeiten und die Grenzen der Strasse Ilnl und Vermittlung des Grade unwahrscheinlich. tn reg. Das muss ja "ela- Politikern mit dem "ewigen
B ü k b

.

C b H H di' h Herrn Dr L' d ôouze manchen Faellen allerdings . .. h d bel K díd t " h
.

hr c enaus esserungen 10 a o er r y éJ I C • UIZ e � , wirken GiftstoHe bekannter popala. z�ge en a et an I a en sue en SIC

in Corupá ausgefuehrt sein ueberschr+n und den an- ge!ang es, von der Staats- Bakterien die an versteckten Euch 10 die Stadt. Aber immer Dumme, verapre..

sollten. Er betonte sein deren Bewohnern sehr regierung Jorge Lecerdas Koerperstellen sitzen, rheu- denn I Na, welsst Du, lle chen alles, unterschreiben
Befremden insofern die g r o s s e Schwierigkeiten durch ßefuerwortung des maausloesend; man spriclit ber João, wir machen hier alles, und. dann kriegen
Preetektur sehr f1eissig bereitet. Herrn ôekrereers der Land- dann von "Fokal-infektion". jetzt auch die Augen auf. die Maenner die wirklich

b h b
.

t h ft DM' O
Alle diese.Fragen und Zu- U "C

.

d P" I
.

.
.

H
gear elter a en muesste, I WH sc a, r. ano res sammenhaenge sind bis heute nsere orreio O ovo was eisten eins Im in-

worueber er sich augen- In der Tagesordnung res Brusa und vielen Be- noch nicht eindeutig beant- erklaert uns jetzt �o man- tern getreten und werden
schelnllch in Corupá ue wurde ein Projekt dlsku- muehungen des eigenen wortet. Bekannt und unbes- ehes, und wir sind nicht noch obendrein schlecht

.berzeugen wollte. tiert, das die Gruendung Vorstandes, eine. Unters- tritten in se�e.r Wirkung als mehr die dummen Kolo- gemacht. Kennen wir, líe-
C oe. Rheuma-Spezifikum aber ist '

.

- .

Der Vereador, Herr einer neuen Schule in tuerzung von rw . . . TogaI. TogaI befreit von den nrsren von frueher. Gott ber Ioão, kennen wir alles,
Bertoli ersuchte den Vor- Jaraguá-Garibaldi vorsieht. 250.000,00 fuer die "So- Schmerzen, foerdert die Hei- sei . Dank gibt es noch und werden nichts verges
sitz sich mir dem Serviço Beschlossen wurde, dieses ciedade Agrícola Valo do lung und bewirkt die Aus- Maenner, nicht fiele, leider, sen I Sag mal, João, was
Nacional de Malärle . in Vorhaben augenscheinlich Irapocuzlnho' zu erreichen. scheidung schaedlicher Krank- die nicht gestatten dass sínd das fuer Geschichten

.

d 'h O·..,· d i R t
heitsstoHe. 'Togal-Tabletten. dl

.

H k II
.

d
.

BildVerbin ung zu setzen, auf zu untersuc en, was der - lese oummewrr 10. a en h a b en schon ungezaehlten man uns ie ue e vo mit er grossen I er-

dass Retorcida einen neuen zustaendigen Kommission von e-s 50.000,00

Jaehr-r
Rheumatikern selbst in .·hart- !ue.gt. Na also: da waren austeIlung da in der Prae·

Sanitaeter bekaeme, enge zuertellr wurde. Auf Ge lieh dem Verein zu�estellt, naecklgenraellenschnelleund wir auch beim Fest in Iekrur von wegen gross-.
síchts verschiedener sratr- such des Vereadors Herrn welche erste Rate SChOD Tuve�l'te�lleh Ifm:6 febr�cht. Trindade "84", als da der artige Bruecken bauen

gefunden Malerte- Faelle. Mario Nicolini und' Be- ueberwlesen und dem Vor d�;aw!it sher:orrag::: t�� bekannte "ewige Kandidat" wollen? Da hoerr sich

Herr Wolf, Vlze-Praesl- fuerwortung des Herrn stand durch obengenannte waehrt bei Arthritis, Gicht mit grossem Pompanz per doch alles auf! Wir hoerren
dent der Kammer, reichte Wolf wurde ein Telegramm Herren eingereicht wurde. und Ischias. bei Hexenschuss, Auto angenukelt kam. heute hier vom Hinkeldei,
eine an den Herrn Rechts- genehmigt, zwecks Fuer- D�r landwirtschaftliche Ve- Ner�enitun K��fs�erzeD -

I dass der Praefekt weitere
richter zu richtende Glück bitte einer Unterstuetzung re.1O aus Irepocuzlnho er- Ê� ist u��cha�dlicí: untt;::i Meine Fresse! Das war zwei Millionen bei der

wunschadresse ein, hin- von Cr$ 100.000,00 zur wl_es den, der UDN ange- bekoemmlich. Ein Versuch ein Schulter - ab - klopfen I Kammer gepumpt hat, um

sichtlich seiner juristischen Fertigstellung des "Posto heerenden Herren, seinen ueberzeugt - vertrauen auch und ein Schmuuzeln, und seine Schulden vom letz-

Haltung und Urteil des de Puericultura" "in der a�frichtigsten Dank fuer Sie.-auf TogaI!
.

ein Bier;trinken,. und ein ten Jahr zu bezahlen? Ist
von der Kammer eusge- oS_tadt. Die Kammer appro diese wertvolle Lltnerstuet- Kracheren schiessen und denn das wahr ? Aéh du
arbeiteten und in Kraft bierte ferner das Gutach- zung. Asthma ein Kegel-schieben wie es griene Nainel Jetzt schlägst
getretenden ôteuergésetzes ten der zu s t a end i gen '-. .

besser garnicht sein. kann -drélzehn und zwei Mlllío-

(Industria & Profissão) Finanz-Kommission, das W hl
·

I
Wir wer-den darauf euí- bei des Teufels Gross- nen! Und das nennt man

von 1966. Herr Prodoehl, einen vom Herrn Praefek- ae ernte ,!!erksam gemacht dass I mutter schensres lehr- wirtschaften? Da soll doch
1 'er. Schrlftfuehrer, schloss ten eingereichten Kredit- ate Tabletten merktfest. Na, wenigstens der Daibel reinschlagen t

sich' diesem Gesuch an Gesuch von Cr$ • •• Alle, eich zur Erlangung . "Eulin " kam Geld ein I Dann war Du musst uns mal derue-

und ersuchte eine Glueck- 2.277.957,70 zur Deckung des neuer. gesetzlichen auch- der Herr Roland da,. ber ausfiehrlich schreiben,
wunschadresse gleLchen rueckstaendiger Schulden Waehlertitels eingetrage- der C. F. BOBHRINGER und der. wurde mal boes denn die anderen lu�gen
Inhaltes an' den Rechtsan- der Praefektur vorsieht. nen Buergetrinen und & SÖHNE, Mannhein, das als er den "ewigen Kan- alle nach Strich und Faden.
walt Dr. Arquimedes Dan- Ueber diesen letzten -Teil Buerger, die sich in Be- bekannre und altbewaehr- didaten" so herumschla- Di.e Emma hat Dir einen

tas zu senden, dem die aeussern wir uns insbe- sitz der Quittung bis ,no. te Asthma-Mittel,' wieder wenzen sah I Aber denn I Sack Gemuese geschickt
Vei'eidigung der Rechts- sondere in einer andere" 6300 .befinden, werden überall erhaeltJich sind, Der hat denn auch ausge· und auch Tangerinnen,
barkeit dieses Gesetzes zu Spalte unserer heutigen I dringenst aufgefordert ih- packt und diil ha.ben wir soll ja dor. in der Stad'
verdanken ist.

_ Ausgabe..1 ren fertigen WaehJertitel ist es Pflicht und gesetz so manches gehoertl Ach verdammt teuer sein. Na,
auf dem hiesigen Forum Hch vorteilhaft den neuen Du griene Naine I Das warum pflanzt ihr. denn
abzuholen, um eine Ue- Waehlertitel zu besitzen, sind ja die richtigen Po ci�ht, he? Na, schenelJ

berbelastung der Heraus- ohne den, Je den sehr litiker! Die wollen also, Gruss .

zu Hause und

gabe dieser neuen Titel grosse. Schwierigkeiten, im den Herrn Roland einbal- schreibe f1eissig. In alter
in den lerzten Tagen zu Handel, im Kauf und Ver- bieren wie sie es in den Freundschaft, Dein Gott-
vermeiden. Wie bekannt, kauf enstehen werden. letzlen Wahlen mit dem lieb.

Die munizipalen Finanzen machen bankrott,
wenigste�s muss man zu dieser, Ansicht gelangen Ln
Hinsicht auf das neue, vom Praefekten der Kammer p •• - !!111 ..
eingerei'chte Gesuch, zwe.:ks eines Sonder Krediles
von Cr$ 2277.957,70 zur Zahlung rueckstaendiger
Rechnungen von 1957. Die zustaendige Kommission
der Kammer. musste wohl oder uebel in den sauren

. Apfel beissen, \Jen K r e d i t befuerworten um eine
. Katastrophe zu vermeiden.

t Todesa�zeige und
Danksa'gung

Handel mit
·Russland

Allen Verwandreri, freunden und
Bekannten hiermit die traurige Mitreilung, dass
es Gott gefallen hflt, meinen lieben Mann,
unseren lieben . Vater, Schwiegervater und
Grossvater

Nach seiner Amtsuebernahme war es ueblich
vom Praefelnen zu hoeren; dass er nicht seine gros·
sartigen Plaene (?) verwirklichen konnte, weil die
Kammer ihm kein Kredit einraeumte. Das war und
ist eine grobe Unwahrheit, denn die Kammer gab ihm
jeden ersuchten Kredit, insofern dieser angebracht
war, in der Hoffnung dass der Praefekt' endlich mal
die Finanz2n in Ordnung bringen wuerde.

.

Dem Praefekt wurde im Jahre 1957 von der
Kammer ein allgemeiner Kredit in Gesamthoehe von

Cr$ 8.740.940,30 einberaumtl Addieren wir den jetzt
genehmigten Kredit von ueber zwei Millionen und
dann haben wir, schon im -Ersten Halbjahr 1958 ein
erschreckendes Bild der munizipalen Verwaltung.
N o c h m e-h r: wiederum stehen die Beamten und
Arbeiter der Munizipé;llitaet mit 3' Monaten Rueck
stand i'hrer Gehaelter, was bei der Praefektur auf
eine kron ische, normale Lage zu schliessen ist. An
derseits kann der Praefekt, hinsichllich dieser heiklen
Situation nicht angeben, dÇlsS Viel'e sicn weigern ihre
rr.unizipalen Steuern zu bezahlen. Dafuer ist er zu

staendig und hat Mittel und Wege die Interessen der
tlevoelkerung zu verteidigen. Wie gedenkt der Präfekt,
fragt man sich mit Recht, diesen finanziellen Diffizit
bis 1960 (Ende seiner' Amtierung) zu' regeln? Mit
Stimmenmehrheit in der Kammer? Das waere .das
Ende vom Lied ...

.

0b InKompetenz des Praefekten (wie im Jahre ---------------- ..
1949) oder ob schlecht beratet von Jene die ihn stets
umringen, seine Freunde, Schuld hat nur er selbst, Iund man ist baff dass angesichts dieser sehr eros ren
Lage der Praefekt weiterhin von seinen grossartigen IPlaenen redet, reden laesst und sogar Ausstellungen
bewerks'elligt, von wegen B r U e c k e n bau te n und
Andéres mehr...

.

Ernst Doubrawa.
am 9. Mai mittags, im Alte!' von 80 Jahren 8
Mondten und 17 Tagen, nach langen Leiden
in die Ewigkeit abzurufen. Herzlich danken wir
den lieben Nachbarn die' uns in den schweren

� Stunden hilfreich zur SeHe standen und ins
besondere Herrn Pastor Hans Riegel fuer die
Besuche und Trostwor e im Hause und am
Gr-abe. Herrn Dr, Paulo Faria danken wir fuer
seine aertzlichen Bemuehungen waehrelld seines
Krankenlagers. Ferner danken wir allen die
unserem "lieben Entschlafenen das letzte Geleit
gaben und S a r g und G r a b mit Blumen
schmueckten.

Guaramirim, im Mai J 958.

Die trauernden Hinterbliebenen:

Wilwe Panny Kohn Poubrawa
Sohn franz und frau Margarel geb. Reimer
Schwiegersohn Bruno Rosenberger und frau Maria,
Enkel ROberl, Romeo und WalU \ Beatriz.

Apotheke "Sohulz"
JARAGUA DO SUL

ME�IKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Wenn diese Haltung des Praefekren kein Groes
senwahnsinn oder absolute Gedaechtnislosigkeit hin
sichtlich der< finanziellen Lage. unserer Munizipal
Kassé il'lt, dann. muss es, etwas aehnliches sein.

-

Das Symbol der Rechtschnffenheit, des
Vertrauens und der Diensrbarkeit, die Sie

.am besten zu den geringsten Preisen bedient.

Bekanntlich schlug eine
grosse russische Firma

I vor einiger Zeit 'einen
Warenaustausch zwischen
Brasilien und Russlluld
oder auch den Export
russischer Waren nach
Brasilien vor. Der Ge
ssammtwert sollte ungefähr
vier Milliarden Rubel, bzw.
1 Milliarde Dollar beIra
geó. Der Finanzminister
erklaer,e, dass er sich
darueber nicht äeussern

koenne, da der schriftliche
Vorschlag dem Bundes
praesident direkt ueber·
sandt wurde. Hinsichtlich
dieser Angelegenheit, wird
in Rio' de Janeiro durch,
die Presse behauptet dass I
die diplomutischen Bezie..

hungen zwischen Brasilien
und Russland durch Ein- '------.---....;

greifen der katholischen. Adolfo Lischka, Alvaro O.
Kirche unterbunden wurde, Packer. Arno Hoffmann
mit Hinblick auf verschie- Arno 'Mohr Conrad�
�ene Offiziere kommunis .

Mueller. C�rt Janssen,.·
tlscher Haltung unseres E d m u n d.o Benkendorff,

\.

Heeres. Egon Sachs, Elmo Rue�

diger, 'Falliii Parrai, Fran
cisco Schiochet, Hartwig
Homburg, Hilário Schmidr,
João Germano Rudolf,
José Otlo Reusing, Luiz

Am vergo Montag bega- Sta.:hwski, Mario Augusto
ben sich die neuen mili- Pedrotti,

-

Osório José
taerdienstpflichtigen Jara- Schreiner, Renato Benken

guàenser nach joinville, dorff, Rudolf Ernest Gui
woselbst sie als Rekruten Iherme Kopmann, Udo
ihre Buergerpflíchten er- Maas, Udo Qiedtmann,
fuellen werden. Udo Weege, Vigando Ut-
Die 29 jungen Maennern, padel, Vitor Muraro, Wal

die. wir nachtraeglich be, deinar Frankowiack und

gruessen, sind Folgende:· Werner Schuefze.

.Neue
Rekruten

\ .
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I Herança Preciosa I
De quando em quando é certo que com �le pa

lemos noticias de pessoas decemos, para que tam
que, vivendo paupérría- bém com 'Ele sejamos
mente num país, recebem, glorificados".
inesperadamente, uma Isto é maravilhoso" ís
vultosa herança de pa- to transcende lnlossa in
rentes seus noutro país, finita compreensão. Co
tornando-se de um dia herdeiros com Cristo!
pare outro possuidores Tudo que Êle tem, rece
da valiosa riqueza ou bido do .Paí, é herança
mesmo milionários. Não nossa. Amigos. esta é a

faz muito tampo que um herança espiritual, ímor
filho da Itália, residente tal, eterna, indestrutivel
no Brasil, recebia

-

uma de todo aquêle que a

dessas heranças que o ceita a Jesüs Cristo co

fêz abastado e indepen- mo Salvador. Sois vós
dente de um dla para dêsses herdeiros?
outro. (F.J.A. Caixa p20 - Rio

de Janeiro) IHá uma herança in- Rev. Almir Gonçalvescomparàvelmente maís
vaJiosa e preciosa que
qualquer herança de mi
lharea de dólares ou mí
Ihões de trancoe. Essa
herança não depende de
grau de parentesco, de
relações de família, mas

herança espiritual, vinda
dos céus, vinda de Deus.
Expliquemos:, Quando o

homem pecador, por maís
vil que tenha sido a sua

vida anterior, crê em
Jesús Cristo, arrepende
se de seus pecados e

aceita ao Senhor Jesüs
como seu único Salvador.
�le passa, imediatamente,
a possuir uma herança
preciosa, incomparável
mentemaior que qualquer
herança em dinheiro ou

'

bens, porque é uma he
rança eterna, imperecível
indestrutível. Ouçamos, a
respeito, '0 que diz o

apóstolo Paulo em sua
Carta aos Romanos:

"Porque 'todos os que '

são guiados pelo Espíri- FARMAGIA NOVA
to de Deus êsses são fi- de ROBERTO M. BORST
lhos de Deus. E, se nós ':I que dispõe de maior sortímen,
somos filhos, SOUlDS lo- to na praça, e oferece seus arti·

go herdeiros também, gos à preços vantajosos
herdeiros de Deus e co- Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
herdeiros de Cristo: Se��

Flagrante
Histórico'
Plínio Salgado,
Presidente do
Partido de
Represen tacão
Popular;
cumprimentando
o Brigadeiro
Eduardo Gomes,
Presidente da
União
Democrática
Nacional,
e candidato
à Presidência
da República
em 1950.

;repat/na)(. S. °naELXa��ocllitrOa CidadãO� II Congresso Eu-
da penha, que Y �.! .L!L __ I ,.

E t d Icontem &trato Por determiaação do Mi· Se ainda �ão �s el�itor, ca r Ist ICO, saua;repdt/co een- nistro da 'Gtrerra, participou providencia imediata-
tr. J d mente a obtenção dotum 'tI.'!o,.no,..." da, recente assembleia a

teu novo título eleitoral, Da Oomissão de Propaganda do OongressotMJ1I-:rd a'8 Conlederacão Rural Brasi- Eucarístico Estadual" que se realizará. de 18 a 21I....
..

d R cuja posse te asseguravsnç\ôes tio leira, o gal, Taurino e e-
O desempenho do sa- de dezembro do' corrente ano,· em Plorianõpolís,-

Iigatlo. sende. Justificando a coope- grado direito ao voto por motivo da criação, há 50 anos, do Bispado de
-_.-__• ração do Exército nä produ- como cidadão livre e Santa Oatarína, recebemos um convite para oolabo-

ção agrícola do' país, o Ge-
conscencioso do Brasil! rarmos com tal movimento a altura' das tradições

neral abordou dois motivos: cristãs catartuenses, dívulgándo o notíeíarío e os
!o. - a baixa produtividade ....-----..........---- artigos de esclarecimento dós objetivos e conteúdo
agrícola e 2°. - o custo ma-

� . --:
do magno certâmen de Fé.

jorado para a manutenção
das tropas. \

.

;Em suas explanações
mencionou o gal. Taurino,
de Resende também o peri
go agravado em íace 'de
uma infiltração comunista no

seio rurícola, e que poderia
ser neutralizada através da
racionalização das emprêsas
e através do aumento do
salário mínimo para !l classe
rural.

��

Cure seus males e Jx,upe seu

bom dinheiro comprando na

Nosso jornal, dando escolhida à solicitação,
publicará, periõdicamente, cada semana, sob o título
que encima 'eliltas linhas, a matéria que lhe será
remetidà por parte dos dirigentes do Congresso,
mantendo, assim, amplamente informados os estima
dos leitoras.

-x-'

Na segunda quinzena dor mês de d'ezembro
do corrente ano, realisar-se-ä, em Florianõpolís, Ô\
II CONGRESSO EUOARíSTICO ESTADUAL, em
'ação de graças pelo 500• aniversário de criação do
Bispado de Santa Catarina. .

��,�BUt�UL
CONTÉM
,.EXt:ELEITES

ELEMl:RTOs TOIIC08

F6sforo, Cálcio, Arsaniato

8 Vanadato, da s 6 d i o

t

Dr. Fernando A. Springmann
Formado pela Faculdade de Oíenoiàa Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

(lUntea Médlea /
- Cirurgia Geral - Partos

Oonsult6rio e Residência: Rua Preso Epi·
täoío Pessôa n. 206 (ex-reeídencía de dr.
Alvaro BIlItalha). _

Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

Tomeo dos eonvalasuntas À semelhança dos demais Oongressos Euca-
, I Tonieo dOB desnutridos 1 rístíoos, nele haverá também reuniões de estudo,

/ procissões, bençãos, comunhões gerais, conferências
Os Pálidos, Depauperados, e missas, visando tudo a glorítícação de O�is�o,
Esgotados, Magros, Mães oculto, por nosso amor, sob as espectes da EucarIstIa.
que Criam, Crianças ra- Dos municípios catarinenses e dos vizinhos
quíticas, receberão a to- Estados" afluirão peregrinos à capital de Santa
niíicação geral do orga- Oatarina, em demonatração pública de amor e ado-nismo com o -

J R tad
'

raeao a esus j"acramen.a O.

Saasucnol E será. proclamada, com a presença de milha·
.� .

res de católicos, a nossa crença na Presença Real.
E· será proclamada' a fé de nosso povo na

Sagrada Eucaristia.
E aerä proclamada a nossa fé na Igreja por

meio da, qual nos unimos ao Oristo e por Ele
ao PaL

• '

O trigésim'o sexto Oongresso Eucarístico In
ternacional, realizado no Rio" de Janeiro, em julho
de 1955, foi uma demonstração de fé tão grande,
que será sempre lembrado como triunfo do Oora
ção Eucarfstíeo de Jesus em terras do Brasil.

Entretanto, a par do auxílio divino, aquêle Con-.
gres50 foi fruto ainda do trabalho devotado, pecíen
re e desíntereseado de milhares de católicos, que
deram não sõmente sua palavra de apoio mas tam
bém muito, de si mesmos, para o maior brilhantismo
do magnffico certame.

A lVIulller
na Polícia

Foi encerrada solene
mente no Teatro Muni-I
eípal no Rio, a confe
rencia nacional de polí
cia, que contou com re-'

presentantes de todos
os Estados e Territórios,
durante a -semana. O
Congresso aprovou a

criação nos Estados e

Territórios da políoía
feminina, nos moldes da
que existe' em São
Paulo. Foram apresen
tadas várias teses sobre
a maconha, entre outras
as provídêneías sugeri
das pelo govêrno na

destruição das p1ant.!S!ões
e proibição do cultivo
da erva maldita.
É provável que a mu

Iher, políeía, se,rá mais
eficiente e de meios mais
suasórios do que o po
Hcia, homem.

'

._111_ •• '_11._11.11'. _UI __ '_.II_I.�_III_II_
- Atende chamados de día e a noite �.:r:-\'_I._III'_ .. _I._I.._III_II.-III.II._II._11

Conservação
do Solo,

' rNA FALT It oe I /

.;i��,
APPeTITe Nos terrenos de de

clividade fortes as pas
tagens. quando explora
das convenientemente.
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, constituem um dos
bODS processos de COD
tröle da erosão. Em al
guns tipos de solo urge
que sejam feitas sulcos
em cODtötno para COD
tröle da enxurrada cau-

I
sadora do desgaste.

Magr�
Cançaço
Pallidel
Fraquez.a

É iDd"'eaaa."
o 6SO do

Em Santa Catarina" inicia·se agora a mobiliza
ção de todos os cat6licos, no sentido de auxiliarem
a realização do Congresso �sfadual. Não bastará"
porém, nosso apoio apenas. São necessários, igual
mente, nosso trabalho, nossas contfnuas orações e
nossos sacrifícios, para que Jesus Sacramentado
triunfe nas terras catarinenses.

)
,

Então, além da recompensa na outra vida, nós
poderemos, ao contemplar a Hóslia divina, adorada
rpor milhares de pessoas, exclamar como São Pedro,
no monte da transfiguração: --:- "Senhor, que bom é

- .. , .

para nós estarmos aquI .

Dr. Waldemiro Mazurechen
�ll.8A DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio, Pesôas N°. 704:

(antigl:l residência de Emanuel Ehlers)
1

Clínica geral médico - cirU'rgia de adultos e crianças
- Parto� . Diathermi� Ondas curtas-� Ultra-�u�tas
• tndutotermia - Bísturi-elétrico - Electro-cautenzaç�o

- Ráios Infra.vermelhos e azuis.

IOOOLIIO
DE ORH
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. aepen I Da Sociedade Des- Galeria dos Campeões
portiva D. Pedro II

A Diretoria do Clube Atlético Baependí, recebemos, ageadecí- O L IV IO
através de sua Presidência, não pude deixar dos, oficio comuníean
de externar em público a sua profunda gratí- do-nos a eleição d",
dão a todos que, diréta e indirétamente,êÕope· sua nova Diretoria.
raram de maneira tão eficiente para o inusi-

que ficou asaím cons-
tado êxito alcançado com os seus festejos tituida:
comemorativos ao Tiro de Rei, realizados du-
rante os días 24, 25 e 26 de maio último, Ies- Presidente, Willy G.

tejos êstes assinalados com letras de ouro nas Gessner; Více-Presí-

páginas da história desta Sociedade. dente, Alvino Línz
meyer: 1. Secretário,
Teobaldo Schneider;
2. Secretário, Ernesto
Slunk; 1. Tesoureiro,
Fritz Píuetzenreuter;
2. Tesoureiro, Vigando
Roters; Orador, Dr.
Paulo R. Unger; Con
selho Fiscal: Tadeu
Stazak,RicardoHauãe, .

Carlos Tozini, Eugenio .
Wllly G. Gessnel .

Maffezzolli, João H.
Presidente do O•. Pedro II

Rosa e Rolf Schrauth; Diretor Esportivo, _Alfredo
Langer; Técnico, Sebastião Siqueira.
Ao. veterano e glorioso D. Pedro II cumprimen

tamos nas pessoas de saus novos dirigentes com
votos de pleno êxito em suas gestõee.

'

.

Dia 8/6/58
. C. A. Baependi x Seleto E. C.
S. E. j. Pessõa x S. D. Acarai
.Avili E. C. x S. E. Ipiranga
S. C. Bstrella x Botafogó F. C.

Dia 15/6/58
C. A. Baependi x Botafogo F. C.
Avai E. C. x S. D. Acarai
S. B. j. Pessôa x S. E. Ipiranga
Seleto E. C. x S. C. Estrella

Dia 22/6/48
. S. D. Acatai x S. C. Estrella Confirmando o peque- Na altura dos 30 mínu-

S. E. Ipiranga x C. A. Baependi .
no favoritismo que lhe tos da etapa final, os

Seleto E. C. x S. E. l. Pessõa era tributádo, os Gráficos Gráficos vendo-se na

Botafogo F. C. x Avai E. C. superaram a Firma "Ro eminência de um empate
de" pela contagem de 3 reagiram e, então conre-

Dia 29/6'/58 tentos a 2, num prélio çaram a comandar aa

C. A. Baependi x S. D. Acarai eIQ que os Gráficos fize· ações da cancha; Ange.
Avai E. C. x Seleto E. C. ram merecer o triunfo, lo quando eram decorri.

Botafogo F. C. x S. E. j. Pessõa já que foram na verdade ·dos 43 minutos de luta,
S. E. Ipiranga x

J
S. C. Estrella superiores dentro da can- consigna de cabeça o 3

I
cha. tento para os Gráficos,'

Dia 6 7/58 Vitória merecida dos o que mais tarde veria
S. D. Acarai x S. E Ipiranga comandados de Borba ser o da vitória.
S. E. j. Pessõa x C. A. Baependi que, sem desenvolverem Os gráficos não am-

05... C. Estrella x Avai E. C. uma atuação impecável, pliaram mliis o marcador
Botafogo F. C. x Seleto E. C. mereceram. contudo. as devido a má sorte d0.8

honras da manhã, valo- dianteiros, onde 4 bolas
Dia 13/7/58 rizada grandemente pela foram chocar-se no ,tra-

C. A. Baependi x Avai E. C. séria resistencia imposta vessão, quando. o arquei-
.

BotafO.go F. C. x S. D. Acarai , pelos Rode. ró Menel já encontrava-
Seleto E. C. x S. E. Iptranga se l'rremedl'a\velmenteA fase inicial tel'minou .

S. B. j. Pe8sõa x S. C. Estrella com a vitória parcial batido. .

Dia 20/7/58 I dos Gráfic,os pela conta- Os gols, da peleJa fO.ram

S. D. Acarai x Seleto E. C. . gem de 2 a 1, escore marca�os ppr: Armando,
, que não refletiu, na ver-I Antomo � A�gelo para

S. C. Estrella �x C. A. Baependi dade, o maior vO.lum-e de os �ráfl.coS, enquanto
Avai E.'C. �x S. E. ). Pessõa jogO. dos Gr4ficO.s, já que

Raul e RJstow marcaram

S. E. Ipiranga x BO.tafogo F. C. êstes nessa fase mere- para os Rode.
.

If:::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::::::::::::::::.:_.,,-=::-':::=1::::=::::::� ciam'maior resultado. �s quadr�s .

estiveram
"

. i' aSSIm 'lOnstItUldos:

IIII lThlo !BIIC1HI IAlUfMANH, li Na etapa derradeira o "Gráficos": Rudi; Ar-

I: match se apresentou com mando e BO.rba: Ivo, An-

H MEDIUO CIRUBGI..l.O li outro panorama, isto por. gelo e LeO.pO.ldo, Ernesto,
:1 II que os Rode tiveram cer- Antonio., Ademar, Pauli-
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Uni�er- II to' crescimento dentro do nho e.

_ Vicente.

ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre U gramado, onde chegou Firma "Rode": MeneI,

!.II IR li a ameaçar a vitória dos Lorinho e Joãozinho,

.i1,1
c URGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II Gráficos. Nessa altura o Klitzke, Mário e Raul, Re.

II
CLINICA GERAL /'" li marc,sdor acusava empa. nato Müller, Costa, Spé-

ii Longa pfatiea em Hospitais Europeus li te de 2 a 2. zia (Ristow) e Arlindo.

i! Consultório e residência: II ::'--"'-'�"""""""_""_�"""""""''--'''-''l
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CONSULTAS:
II �:' DO 8.� 1••••1•••111

n Pela manhã: das 8 1/2 ás lt'·horas u MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

III ,
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ilil' � A melhor aparelhada em Santa Catarina

I � Rua Abdon Balistà (Defronte él "A NOTICIA"

i .

AteDde chamados tambem à .woite • II j - J O I N V I L E _
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Clube Atlético

Em registrando essas abnegadas coope
rações, a Presidência agradece a todos os

membros da Diretoria, à Comissão -do Tiro nas

pessoas dos SfS. Lourinor Seifert, Jenz Metzger
e João Emmendoerfer; à Comissão de Bolão,
nas pessoas dos srs. Henrique Geffert Jnr.,
Amandus Oolín, Erico Doubraws, e, em espe
cíal, ao sr. Vitor Bauer, e às firmas e pessoas
abaixo relacionadas que, com tanto civismo,

· fizeram júz à gratidão e aos aplausos não só
de todos os baependianos mas de todo o povo
jaraguaense.

, .�-

Aproveita esta Presidência a oportunida
de para publicar, concomitante, f) resultado
financeiro do movimento dêsse grandioso Fes-.
tival, confórme demonstrativo abaixo. A todos,
mais uma vez, os nossos sinceros agradeci
mentos por um C. A. Baependi sempre maior,
para orgulho de Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul, junho de 1958.

Haroldo Ristow, Presidente
Liga Ja ra B ua I n SB de' DIsportos

Turno de ClaSSificação.
Prendas e �oações recebidas: ,

Lothar Bonnenhohl, Posto Wolf Ltda., A
Comercial Ltda., Dr. MurillO. B. Azevedo, Hans
Bayer, Dr. Murara, Waldemiro Schmitz, Casa
Kopmann, Egon Silva, Marcatto & Cia., Fecu
laría Rio Molha S/A., weu Irmãos, Indústrias
Reunidas Jaraguá S/A., Bar Oatarlnense, Bar
Harnack, Breithaupt S/A, Hilario Baratte,
Jorge Mielke, Edwín Grosklags, Dr. Luiz de
Souza, Otto Híendlmayer, Rolando Dornsbuch,
Alfredo Schulze, Egon Sasse, Ind. de Oalçados �Gosch Irmãos S/A., Jaraguä Fabril Ltda., Casa
Real, SO.c. Gráfica Avenida Ltda., Tribrasil
Ltda, Walter Hertel, Pedro Bengel, Cutelaria

·

Jaraguá Ltda., Willy Mahnke, Vitório Lazzarís,
Alexandre Haake, Bebidas Max Wilhelm S/A.,
Cia. Gervt'jaria Catarinense, Prefeitura - Muni::
cípal, Mahnke & Oía. Ltda., Luiz Kienen, Fá
brica de Bolsas Capri, Farmácia Schulz, Schulz
& Cia. Ltda., Textil Cyrus Ltda., Bernardo
Grubba S/A., Antonio Zimmermann, Bruno
Mahnke, Sergio _ Thomsen, BIosfeld & Cia.
Ltda., Walter DO.ubrawa, Guaquari Boliche Club,
Az de Ouro B. C., Centa Púa B. C., Bóta Fora
B. C., Erich Sprung, lnd. e Com. W. Weege.
S/A., A Mobiliária.

LIQUIDO

12.016,00
Departamento Bolão

RBNDA BRUTA
·

Bolão em séries
Venda de churrasco
Idem, de chopp'
Rifas, leilão. etc. -

Idem aperitivos
DO.açãO. do GU8cari B. C.
Idem do Az de Ouro B. C.
Idem do Centa Pua B. C.
Idem do Bóta Fora B. C.

,

'26.210,00
3.810,00
1.�55'00
11.328,00

65,00
2.000,00
1800,00
1.000,00
2.000,00

49.768,00
DBSPBSAS _

, I

'Compra de prêmios conf.
cO.mprov. 12.542,00
Idem, churrasco, pão etc. 2.743,00
Idem, chopp 1.344,00
Pg. impressos, telefonemas etc. 378,00
Pg. armadores bolão _ 550,00
Pg. almoço e jantar armadores 275,00

17.8õ2,00 31.93'6,00

6.060,00
Departamento Pesca

Renda liquida em 3 séries
Departameilto Social

_Idem ao porteiro (Pereira) 150,00
Idem, bebidas para músicos 20500
Idem, bebidas e café -(moças) 95'00
Idem, 30 alm. e jantar (muslcos) í .200:00
Idem propaganda rádio 240,00
Idem, fogos e programas 376,00

6.766,00
.

RENDA LIQUIDA ...
1.137,00

01.149,00

RBNDA BRUTA

Venda de flores
Idem, mesas' e cadeiras baile
Renda 10% sO.bre almoço

, confraternização

1.883,00
5.375,00

645,00
7.903,OU

DBSPBSAS

Pg. Jazz Cruzeiro de Timbó
.. ,4._5QO,0_O:

Inegavelmente, possui o reira Iutebollstlca a dois
Estrela F. C. .campeão da anos passadoe nesse mes

L.I.D. de 1957 em suas mo clube que atualmente
fileiras um elemento jovem defendo.
ainda, podendo-se taxar P - Sobre a conquista
de "caçula" da equlpe do titulo de campeão o

principal. .. Porem a sua que você diz?
pouca idade nada, influi R - O que consegui
para que o desracedo lo- mos nesse campeonato,
vem lute com garra afim rambern poderlain o Agua
de ver seu clube sair vi- Verde, João Pessõa e de
torioso de uma pugna. maís concorrentes terem
Estamos nos referindo ao conseguidos; porquanto
grande elemento que.é são equipes que possuem
dono da posição de za� em seu plantel grandes
gueiro direito Olivio. Io- elementos, como por exem

vem, bastante conhecido pio o Ipiranga possue Dite,
nas rodas esportivas 10- a alma do quadro, o João
cais, Olivio vem dando Pessõa tem um Celio,
provas sobejas de seu grande atacante e assim
valor na defesa des co como os demats quadros
res do clube campeão. tem em- suas fileiras des-
Em rápida enrrevlsre, racados elementos. Porém

transcreveremos abaixo o conquistamos o titulo de
que nos diz esse elemento

I campeão
com justiça. Es

batalhador.
.

rou imensamente feliz pela
P - Qual o seu nome? I conquista do titulo e es

R - Meu nome ê aque- pero que para o próximo
Ie que está em mínha cer- campeonato o Estrela lute
ndão de nascimento Oll- pelo bio campeonato, o qual
vio Tissi. todos nós desejamos.

P :._ Em que dia, mês' P - Qual a sua malor
e ano nasceu? emoção durante esses anos

R - Em 25 de Outubro que joga no Estrela?
de 1940. R - Foi nesse carnpeo

-

P - Quando começou neto quando enfrentamos
a jogar futebol? o Botafogo.

.

R - Iniciei minha car-
<, A. C.

Nova vitória dos Gráficos
Por 3 x 2 baqueou o time da "RODE"

\
Dp. Reinoldo Murara

II &»"06&»0 II l
=E=s=c=ri!!:tó=r=,io= ao lado da' P,refeit.ura jJARAGUÁ DO SUL
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QUEBRA-QUEBRA DAP o sr. Alberto
Queixou-se na 'DAP a Taranto, cuja bicicleta

sra. Marta Bähr contra marca Maraton, quadro
o seu genro f

Olívio Be- 129.668, placa n. 100, ano
lettí que, embriagado, 1957, lhe fôra furtada
entrou-lhe pela casa a defronte de sua resi

dentro, provocando for- -dência.
midável quebrà quebra,
no mobiliário e na cerca

.l de sua residência, ten- Por haverem provoca-
tando, ainda, agredi-la. do desordens, foram
O. ar. Oomissário convi- recolhidos para hospeda.
dou o valente a refazer-

gem de re-educação na '

se à sombra da Delega- DA�, os indivíduos Rigo :1'::=:::===:::--:==:-':=:::=:::'::==:::=:::=:::::::::::'':::::::::=:::-':::::�
I :;CIOLETA ROUBADA I �:!��' �fl�a�ant�m�:i� J! Bün'eD [ülürinl!Dll! fi

Apresentou queixa na Reis e Rolf Gutz.
Soco Cooperativa Central 4e Crédito Agricola li
Matriz - Flori�n6polis '- RUil TrejaKo, 16 '11
---'"""""""'--__,__..__ li

Faça seus depósitos DO BAICO CAIARIIEISE, ,i,iuma orgenlzeção a serviço do .desenvolvímen-
Atendendo aos çonstantes pedidos que to comercial, industrial e agro-pecuário de ii

nos são dirigidos, comunicamos que a par- I Santa Catarina e do Brasil.
'

II

tir de hoje íníeíamos a venda avulsa desta .

Seja previdente, levando SUdS economias
- IIfolha, na cidade, da qual está encarregado ii ao BANCO CATARINBNSB, servindo-se de 11o sr. Ernesto Fernandes. I. hé 't d

A festa da Trlndade, no 84, foi primorosa- II c. ques pera o pagamen o e seus compro-
I

I •

d O d êd I I hi d "-;;;;iiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõii;;;;;;.;=_;;;;;;;;;;;;iiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõii �iiiõiiiiõiiõiiiii: ii rmesos. '

IImente orgamza a. es e ce o o oca enchíe e
-

ii O A I B d II

gente e tambem de pollticos. O "eterno" demons- ii, epartamentos em: , nge ina, .oraço o li
d d d d d

1-----·------------------,

III Norte, Canoinhas, Campos Novos, Chepecö, li
tran o gran e envt a e compareceu com to o o �

=.1•. C,uritibanos, Caçador, Criciúma, C o. r o n e I I,I!
seu aparato de tmpreseíonar. Abraços, e mals" Uma gafe iremende, esta do vereador Durval u F D C I 0'0 I'

abraços, depois de algum rempo tirou o paletó na sessão da Da. feira: o homem (num dia aze- li' r�ifas, lonlslo erquelre, Herva este, II
t ., I ,', .

f t r,ado como sempre quando ausente o Raimundo) !il Itelat, ltaplranga, Jaragua do Sul, Laguna, 1'1pare se mos rar' popu ar ,atirou ogue e, e no =.11 Mafra, Mondai, Orleães, Pôrto" Llníão, nl'O do IIt d d rl
'. '

b 1- t d tl não teve düvídee em associar-se à proposição -

K
S an e Iro, Jogou o ao e u o era mo IVO para II Sul, São Carlos, São F,rancísco do' Sul, São !.t.'mostrar o dentinho de ouro. Mas o que lhe ofus- do véreador Fidelis numa moção congratulatória

M I 0'0 T b TUb
..

cou o brilho de "é o 'maior" foi a presença do ao MM, juiz pe'a notáve' sentençil negantJo o Miln- II. igué es'e, u arão, urvo, ru ic{ e II
Rolando. Depois que se apercebeu com quent á.tlo tle Segurançil aos ne'1i1t1ores tio pagilmento tio ii Urussanga., I!
estava lidando, resolveu o Rolando dizer aos Imposto 'ntlústria & Prolisslo I Qua-qua-qua I e que I_II Depa.I'taménto ém /araguá do' Sul li
colonos o que pensava. Disse cada uma de ficar o Durval se esqueceu (amnésia�tgual a do Pre- IIII á Rua' Presidente Epitácio Pessõa nr.66. II!I.

d ! O t d f' d b IfeHo das' finanças, pontes e créditos?) de quearreplél o s espec a ores Icaram e oca l\.... .. . . .__jtaberta com as revelações. Os companheiros SUil lirme ligura entre os interpretilntes tio tlito cujo ....-:..--- -.------ -- -- -- - __ __-:/

"traidores" que se preparem para o expurgo. B mantlilto! E IIgora aintle cumprimenta ii sentença que
. ,

t d /"e recusou, ii ê/e -e aos tlemilis, o recurso interposto!Ja vem ar e ...
Qua-Qua-qua I Esta não, nobre vereador, esta não!
Tem' mais, a gafe foi dupla': solidariezando-se
com as congratulações. citadas. esquec,eu-se de
estender as mesmas ao advogado defensor da
causa, Arquimedes Dantas, consoante, aditivo
proposto pelo vereador Augusto. Tenha dó, ilus
tre vereador: se o primeWu gesto é uma derra
pada de amargar (o Raimundo deve estar co

çando a cabeça!) a segunda, para com o advo
gado-defensor, foi de uma deselegâncja, uma

descortezia, um desprimor tãó desairoso como

desprimprosas são, as avacalhadas finanças
municipais. ...

D.ARAQUB

Diziamos que na Prefeitura não se traba
lha. •. Apontávamos, então, o fáto. Achavamos
que considerariam a nossa exposição. Apesar de
lida, a .sante burrice não consentiu que se dessem
conta. Pois bem, de fáto assim é. Enquanto o

Prefeito se perde em confabulações estéreis, o

Iunclonallsmo anda às tontas. De tenro nada
fazer •.. e de também não receber, aderiram ao

serviço de emplacamento, já que pela desorgenl
zação municipal os requerímemos de licença e

de construções andam escassos. Inadvertidos
passam por cima da portaria proibitiva. Na faha
da autoridade, fazem as coisas à sua' maneira.
Bnquanto um Iunclonérlo municipal' vai à Cole
roríe Betadual pedir os requenmenros impressos,
outros ficaf!l preenchendo os formulários e ter-

- ceiros andam pelas ruas à cata de fregueses. No
fim do dia a féria é dividida. Díz se que cons

titui prêmio por coma dos vencimentos que não
vem, Todo mundo faz as cOis'as, num regime de
ampla liberdade. Por isso não nos admiramos si
algum dia aparecerem quitandas tnstelades nos

corredores / do magestoso prédio e que nas re

partições se vendam roupas feitas, Iazendas, rá
dios, geladeiras, materiais de -construção ... que
se montem fábricas de bebidas, oficinas de con

sêrtos, postos -de gasollne, bares, resreurentes e

cinemas. Só ,fallava mesmo Instalar um grande
circo, onde, em meio às palhaçadas, o dono ao

entrar no picadeiro' com os olhos esbugalhados
_
verificaria que também lá se vendiam os seus

,I apreciados generos alimentícios ..• que nele está
rambem instalado um imponente engenho de
arroz .. ,_uma fábrica de manteiga e dê queijo •. �

uma loja bem sortida a vender tudo baratinho .

baratinho. ele, por certo, acharia muita graça .

e nós tambem. Afinal, estariamos num ambiente
de pândega e de írresponsebtlídade. B nõs - os

contribuintes - então, pagariamos um requeri-

I
mento para pedir que fossemos os arrecadadores
-de impostos e taxas ..• que pudessernos fazer o

pegarnenro dos zelosos servidores Que há renro
tempo só conhecem o regime do vale. Deveria-
mos tambem não esquecer de pleitear a ííscall-

-

zação das estradas municipais, Teriamos, ao

menos, carta branca para abafar a solta plcarre
tagem e os vivos.mascates que já chegarem até
negociar impunes nas barbas da própria reparti
ção municipal. Como vêm, é uma admíníetreção
e tanto. e não precisa de mercado municipal.

B o Rolando continua duro mesmo. Islo
mesmo: cobra na batolina!

. Trouxas
já houve que chega para aquela gente doidinha
para se arrul11ar à custa de outros! Você falou
bem lá no "84". um pouco "aéreo" vá lá, mas

vê se você desce de rijo na macacad.a! Se lU
aceitar os cem pacotes, nós te descemos a lenha
que tu vai. ver! Porque a turma do "andere
Seite" sempre foi assim: pronto para prometer
tudo, assinar tudo, arranjar trouxa e depois
chute! Remember, Rolando, remember!

�=================a.,�
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ANO XXXIX - JARAOUÃ. DO SUL (SANTA CATARINA) DOMINOO, 8 DB JUNHO DB 19M NO. 1.991
-

DORNBUSCH,
- -

candidato doo ,P. R. P.
Na convenção do P..R. P. em Maio último,

foram homologadas as candídaturas p ara a

Assembléia Legislativa,- indicadas pelo Diretório
Regional, constando dentre elas a de ROLAND
DORNBUSCH, de Jaraguá ,do Sul. ALIVIA AS

CÓLICAS
UTERINAS

Reajustamento
dos Aposentados
FLORIANÓPOLIS (Do

Corresp.) - o deputado
Miranda Ramos, preslden
te da Assembléia Legisla
tiva homologou a -tei que

-

reajusta os proventos de
aposentadoria' dos serven
tuários e auxiliares da
Justiça e estende tais be
neffelos ás familias dos
serventuários já falecidos.

REGISTO -POLICIAL Ij Combate as

'rregulanda
.....___,_....-

.

es das fun-
. , cöes periódi-

- -- -�-:--:-, (as das senhorss.
- É calmante e re-

gulador dessas funções.

ayó. Mãe., Filha,
Todas deveni usar "

a FlUID-SEDITINA !PRESOS

00PP810 do Povo

f."i1lEiii!l U ii :I !lESii_'U: • i II .iii II.!EI�EE!.

Fe'bres' .

(Sezões, M,alárias, I
ImpaludIsmo " _IMaleitas, Tremedeira

- OURAM�SE RAPIDAMENTE OOM, -

-I'"Capsulas Antisesonicas '

Minancora"
Em Todas as Boas FarmácÍas
"

-I
I�,

um produto dOs �LaboratóriQs MINANCORA

Joinville - Sta. Catarina -

ElIIi\IIIIEI II. I.'

I

BElOS E DEMAIS

AflÇCOES DO I

COURO CABELUDO.

PA R A: F E R I, OAS,
E C Z E MAS,
I'NFLAMAÇOES,
C O C 'E I' R AS,
FRIE,IRAS,
ES P I N HA s.,. E TC.

Lavançto com Sabão, (Marca Registrada)

.Virgem·Especialida�e
dia ClAo WlE)flIEl KN1lb{(J§IllU!l .. JOllIffiVnlle

Recomenda-se para hospitais, colégios' etc., 'p�la sua, qualidade desinfectante_
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