
com '

. 7.041 eleitores . inscritos, não corresponde ainda ao seu índice
15 dias para a inscrição' final Sevéras e inapeláveis penalidades aos faltosos
Esplêndido trabalho do MM. Juiz Eleitoral, Dr. Ayres Gama Ferreira de Mello.

Jaraguá
Apenas

do· Sul,

"Correio do Povo" jamais descurou em colabo- (sabemo-lo também) vem merecendo os maiores en

rar com com o Juizo Eleitoral no sentido de orfenrar cômios da imprensa vizinha, do próprio Tribunal
e alertar a população quanto à irnpresclndlhllidade Regional do Estado, honra e dignidade aquela que
de se dar fiel e ctvlco cumprimento às deter.ninacões cabe não só ao MM. Juiz de Joinville mas ao pró
legais, na obtenção, do título de eleitor, documento prio povo, cujos cidadãos atenderam (e ainda aten
êste que, pela nova jurisprudência eleitoral, faz parre dem diàriamente) os apelos de sua qualificação pera
inerente da identificação de cidadania. Vimos divul- futuros eleitores.
g__ando ininterruptamente apelos pera lodos se quallfl- Com o objetivo de facilitar-nos, também a nós,
carem no atendimento não só das dlsposltívos da lei em leregué do Sul, um exame "in loco" dos traba-

. é das exigências que a posse do título
.

impõe a ca- lhos locais, é que nos .dtrlglmos, durante a semana

da -cídedão, de ambos os sexos, em maioridade, mas passada, ao Foruro da nossa Comarca, onde fomos
sobretudo pare, numa demonstração de civismo jara- recebidos prontamente pelo Meritíssimo Juiz Eleito
guàense, ftgurarmos proporcionalmente dentre os ral, Dr: Ayres Gama Ferreira de Melo, eesístídc pelo
municípios de índices mals avançados no Estado de escrivão sr, Amadeu Mahfud, através de cuja peles
Santa Catarina. Joinville, sabemos, orgulhe-se de um tra com a mals alta autoridade da megtstratura mu

tmpresstonente aumento de eleitorado, figurando em I nicipal surgiu esta reportagem, que divulgamos pra
primeiro lu'gar no cenérlo catarinense, numa prova zerosamente para conhecimento do povo jaraguàense,
eloquente de educaçäõ" cívica, patriotismo salutar e ímpjeselonadós que ficamos pelo desvelo, pela ener

.perfeita noção de responsabilidade civil de suà lebo- gia e clarividência, com que vem sendo orientado o

riosa pop lação. O Juizo Eleitoral daquele município serviço eleitoral em nosso Município.

Afável, culto e ponderado, s. excia. o MM. Juiz
Eleitoral, franqueou-nos a obtenção de todos os da
dos necessários; esclareceu-nos pormenorizadamente
sõbre todos os trabalhos e os procesaos observados
na qualificação eleitoral, mostrando-nos, êle mesmo,
as disposições burocráticas por êle próprio organi
zadas pera perfeito e répldo andamento- das inscri
ções de eleitores. Em verdade, ficamos Impreeetona
dos pelo. notável espírito organizador evidenciado
pelo MM. Juiz Eleitoral, dr. Ayres Gama Ferreira de
Melo, na apreciação de um fichário completo, seve

ro, rigorosamente em dia, desdobrado em várias
secções de rápida identificação de todos os proces
sos, deferidos, indeferidos, qualificados ou em delí
gêncía, . graças' a cujo espírito de instalação, organi
zação, contrôle e registo, é possível concluir um

processo eleitoral em algumas dezenas de minutos,
apenas!

• (CONTINUA NA 5a. PÁOINA)

'·EMPRESTOU"
a mulher e es

filhos, depoi� se

arrependea ,. ,
Tendo "empresta

do" sua mulher Rita
Pereira da Silva e
seus tres filhos ao

oper.ário José Ri
beiro da Silva, que
.a levou para seu
sitio em Lapíano,
localidade de San
tana de Parnaíba,
Estádo de São Pau
lo, o individuo Jorge
Gomes da Silva re

solveu desfazer "o
'negócio", para o que
procurou seu amigo,
Este, todavia, não
pensava da mesma

maneira, negou a

devolução da mu

lher emprestada pe
lo outro, em conse

quencia do que
houve azeda dis
cussão, o marido
emprestador da mu

lhermatou o amigo
amante com violenta
paulada, 'e depois
deu às de Vila
Diogo ...

Orgão de maior penetração no Interior do nordeste catarinense
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Associação Rural

I J aciona sea

Ex-Presidente

Essa Comissão fez en

trega ao sr.

Heriberto Hülse de um

memorial em que, após
variadas considerações,
manifesta a decisão dos
municipios de Joaçaba e

Herval D'Oeste de par
ticiparem da Sociedade

. deEconomiaMista, que de-

l são dos princípios da educação, da sociabilidade, em' defêsa 'fácUa da comuna

que as estreita dentro de suas divisas relativamente reduztdas.
. Êsse "socialismo" abortado, caôlho, retógrado, de pedra lascada, da

força embrutecida, da mente inculta. e obumbrada é, nos seus malfadados .efel
los, fruto justamente dessa "política" (que de POLíTICA nada entende), tendo
por mãe e pài essa hibridez que é a ignorância repimpada em poetos-cheves,
de expressão e desestrosee consequências públicas, onde se há exposto com

todos os seus trejeitos, jeitos e momíces, como símio peralta empoleirado no

alio da goiabeira. A goiaba, por efeito dturénco.. não lhe causa diarréia, mas o

contrário, donde a asia, a prisão de ventre deslocada para o cérebro sem ho
rizontes, que ee consubstancia na evtdencíeção da própria estupidez, dos que.
bocós, pescövíos e pascários, arrotam bagos de sapiência "política" envoltos
na casca da própria insciência. A necedade, a, insensatez, forram-na com astú
cia, sagacidade, velhacaria, -ladinagem, à gUiza de inteligência e cultura a fun

gar através do famoso "nerlz-de-flandres", intrometido e íntrometedtço como

criançola no olho da fechadura, .mão de macaco em cumbuca alheia.

Prestígio da Ignorância
A Questão Social, aflorada dentro 'do socialismo puro, desposada

de imediato pelos partidos poluícos pera fins de precípuo íme
dteüsmo, pressupõe selectividade individual, aferida pelos valores intelectuais,
morais e esplrltuals, sem os quals ás conquistas humanas de cultura e civiliza-

. ção obtidas através da Escola e do Lar, de instrução, conduta e educação,
perigam nos seus fundamentos da ordem e respeito, descambando para o que
tnfortunedamente se assiste aqui e acolá, a subversão da ordem, a anarquia, ii
fuzarca, o desrespeito, o cinismo, a incompetência, a lgnorâncte, a incultura, a

inurbanidade enfrentando descaradamente a sabedoria, a compostura, a eusrerí
dade, a lhaneza, a capacidade individual solapada pela tncepactdede, um ver

dadeiro festival do bestialógico pare prestígio de boçalidade, da burrice, ignaro
e ignominioso.

.

Em derradeira análise, está-se diante de um verdadeiro festival do

Êsse fenómeno aviltante se reflete, preponderante, na esféra econõmt- bestialógico ou do préstfgio da ignorância, na expressão viva de ilustre parla
ca dos novos ricos, na po)ftica da politicalha a�jeta, na sociedade conspurca- mentdr.

da, em sentido radicalmente negativo aos fatores positivos,) e alcançam laivos
-

repelentes, insuportáveis; quando aringem núcleos, populações que, pelo seu

número reduzido de seus componentes, no interior, devem constituir, pela sua

convivência afim e familial, exemplos de recíproco respeit�, conservadoras que
./

_.
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CORREIO DO POVO DOMINGO DIA 16 6·1968

Leitora amiga, - Evldentemente, as provas -de estimá demoneuedas
por ocasião do transcurso do 39°. aniversário do nosso "Correio do Povo"
por pane dos que o assinam, nêle anunciem e dos que nos lêm, cau�ou a mais
viva emoção cá em casa. De' minha parte, muito ,obrigada a todos vocês que
me dedicam sua atenção a êsre meu cantínho. Examlnando na redação a sec

ção de clicherie, empalmei outro clichê da__..aossa cidade (centro). focando o

Paço 7 de Setembro na Av. Getúlio Vargas. Antigamente era aí que se fa�ia o

"footing" ... 'Hoje (faz 3 anos que foi batida essa foto) terlernos a acrescentar
vários edifícios novos na Avenida, como, em primeiro lugar, o imponente pré
dio do Banco Nacional do Comércio no extremo dessa via pública (uma das

principais), e um outro edifício que _

veio suprimir o terceiro na foto, a partir
da esquerda. E no fim do Paço calçado, falfa aquele quioske, aquela guaraparia.
Ah I Aquela guaraparia ... Hoje é diminuto o "footing" naquele local; de dia -

alguns bancos (õ pedra fria de danar a gente!) tomados pelos que lá vão to
mar sol à aproximação do inverno. Mas de noite - nada I Não é por cause

do friozinho não, mas talvez por cause da fraca, fraquissima iluminação do
local, apesar dos quatorze glóbulos 'enfileirados, coroando o muro pare com o

leito da Estrada de Ferro. Aquela luz, à noite, méu grado a sua quantidade, é
tão apagada, tão mixuruca, que bem merece a atenção de quem a queira apa
drinhar pára alegria do povo, notadamente da mocidade. É ou não é? B por
falar .em iluminação elétrica: estamos muito mal servidos: localização lrnprö-

. prta, antiquada, das lâmpadas em postes unílaterais, tão frequlnhas, tão débeis
à noite, que cause dó! Dizem que para melhorar a iluminação pública é preciso
consultar êese e aquêle departamento, correr, várias instâncias, autoridades
competentes, e sei lá mals o que pare resolver o caso. Não, creio. Creio que
com um pouco de bôa vontade, um poucochlnho que seja de amor à terra,

resol�ria
-

o problema. Talves 08 homens. responsáveis -tr.atem menos disso que
êles chamam de "política" e olhem, de perto, no duro, os lnterêsses do nosso

laborioso povo. Você está de acôrdo comigo, leitora? Obrtgeda. Bem, então
até pré semana, e um bom domingo pera você deseja a

João Loss,
nesta cidade.
- A sra. Ursula Staats.
- O sr. AlexandreFAZEM ANOS HOJE:

Koehler, funcionário mu-
- A

-

senhorita Hella 1 d t
F k fílh d H

. nicipa aposenta o, Des a
No Oartõrío do Reglstrouc , I a o ennque cidade. 'J

Füok. <, Civil foram registrados'
_:_ O' menino 'I n g o DIA 20: os seguintes:

Lemke, filho do sr. Fritz, - A sra. Irene Nagel - Edilia Adélía, 20 de
Lemke em Rio da Luz. Wasch, esposa do sr. de maio, filha de Vitório
- O sr. Dr. Manoel Francisco Wasch, em Lazzaris e de Adélia Ba-

Karam Filho, em Curitiba. Garibaldi. ratto Lazzaris.
FAZEM ANOS - O jovem Rafael To- - Ingrit, 21 de maio,
AMANHÃ: maselli. filha de Vitor Müller e

-
-, (} sr. Otto Bäumte, Edith Ramthum Müller.

- A 'sra. Rosália" Lo-
índustríal nesta cidade. - Rita de Cássia, 26,

rencetti Nicolini, esposa
_ O sr: Alfredo Bruch, de maio, filha' de Bruno

do sr. Júlio Nicolini, em
nosso esforçado agente Leutprecht e de Luzia

Itapocuzinho.
em Rio Cerro. Schurtz Leutpreeht,

- O sr. SantosToma-. _ Ivone Oatarína, 30
selli, em Itapocuzinho. ' DIA 21. de maio, filha de Emilio

_;_ O sr. Leopoldo P. Srtà. Maria Anita Weiller e de Reginada Silva, industrial nesta O "Carnét Social" re- Schmidt WeiIler.
cidade.

ó
. _: Arlindo, 28 de maío,O P gistra para o pr ximo

- sr. :.edro Corrêa, sábado, día 21, o trans- filho de Elfino Mathias e
Tesoureiro da Caixa Eco- de Erích R' '. Mathías.

F
' curso de mais uma prí-

TIA ANGELINA. nõmíeo ederal do Pa-
mavera da gentil senho- .

- Helena, 30 de .maio,ranã, em Rolândia. rinha Maria Anita Franco filha de João Felíeío dos
:- A s�nhorita Nelzítà

dileta filha do nosso par: Santos e de Maria RopeKlItzke, fIlha d? sr. E�í., ticular amigo, sr. Ney lato do.s Santos.
lio Klitzke, Industríal, Franco e de sua exma.i - Dílmar José, 1°. do
nesta cidade.

esposa da. Edith Oruz corrente, filho de Raul
DIA 17: Lima Franco residentes dos Santos e de Helena
- A viúva sra, da. em Pôrto Al�gre. Maria dos Reis Santos.

Amanda da Costa. Pelos seus belos pre-
- La�rita. 3 do cor-

- A menina Iria Maria, dicados de inteligência �ente, fIlha de., Mora�s
filha do sr. Bonítäeto e educação aliados aos soares e de Anita Krue-

Petri, nesta cidade. seus estudos coroados ger Soares .

. - A garota Ilka Weil dos mais brilhantes êxí- - Ilson, 4 do corrente,
ler, filha de José Weiller, tos a distinta nataliciante filho de Adalberto Klug

!
em Garíbaldí. fôr� figura primorosa do e <!_e Elly Gorisch Klug.

8 nosso sét socíal, em cuja - Ad?lfo, 6 ,do cor-
DIA 1 :

" juventude grangeou as rente, Iílho de :Adolfo
- O jovem Políbio maiores 'estimas e sim Jacob Carlos Reimer' �

Adolfo Braga, filho do 'patías, durante o seu Ion. de Isolda Ziemath Reimer,
sr. Lauro Braga.

.' go domicilio em a nossa
- ,A sra, ��rezInha cidade.

Peters, em Ourítiba. À senhorinha Maria

D}A 1..9: Anítta, anteciJ?adamente No Cartório do Regis-
- A senhorita Rose- os nossos efUSIVOS cum· tro CivH for'8m registra..

IÔary Less, filha do sr. primentos de perenes dos os seguintes óbitos,:
, I venturas.

_ Willy, 24 de mai�,
•

-- O garoto- Leonél filho de Ferdinand Schun.
Responda, você que gosta tanto de ler, deve Stein,' filho do sr. João

e de Ida Schulz (com 6
saber muito ... sua cultUra deve ser notável, heim? Carlos Stein e da. Maria meses).

S
.

1 é Ih 't Ab d Stein, nesta cidade. I' 6 d
.

e a gu m e pergun asse so re os gran es
O Júl' M ff

'_ rIS, o correme, '

vulfos da História, sobre os costumes dos povos,
- sr. 10 a ez· filha de Erwin Schütze

as cidades do mundo, ás diferentes espécies de zolli, funcionário Federal, e de Cilly D r a e g e r
animais, certamente ... responderia ... ? El o tempo? em Corupá.. . Schütze (com 3 meses e.
Se soubesse algo, certamente não o perderia com O sr. Al!lIS Schmldt, 20 dias).
leituras malignas. Como explicar essa uma, duas, em Jaraguàzmho.
três horas consagradas a livros impróprios à sua Sr. Clécio E$pezimidade? '

.

A ã
.

h d d d' "M· h f'lh Transcorreu no dIa 10
� eZID �, espreocupa a IZ - ' ID a 1 a último� o natalício do

sp ��da com _lIvro na mão; gosta tanto de estu-
nosso preza.do amigo, sr.dar. Pobre mael Oomo .está enganadal Se soubesse Clécio �spezim; funcio

s sra. o truque que seI... nário destacado do Ban.
- Por que você não mostra abertamente o livro co Nacional do Comércio,

escondido no meio da "mui digna sra. Inocente desta praça, e pessoa
Geografia"? largamente relacionada

Eleve mais seu espírito, procurando alimentá· em a n0li!sa soci�dade.
lo com livros de bons autores, para que sua per- Em�óra tàrdlaII?-ente,
sonalidade seja isenta de frivolidade. Batalhemos aSSOCIando-nos às Justas
pelo bem; rasguemos todas revistas e livros inu homena�en.s de �ue foi

�is e vamos trabalhar para atingirmos por meio a�vo o dIstinto .aplversa
de leituras sãs, um alto gráu de culura e um es rlante, !ransmltImos-lhe
pírito superior a futilidades. os nossos abraços com

�

I
!

A Leitura,' o Porque de ...
Muita Coisa

_MI Angela Novais Teixeira

Escute, você que é tão ocupada, poderá dar
me dois minutos de atenção ,? Chegue pertinho
e vamos conversar.

Você, como estudante, interessa-se muito por
leituras ..• vamos, confesse, êsses livros nem sem·

pre 'são de estudos... Que tal? Os frutos colhidos
foram abundantes, não foram? O que ganhou?
Nada, ,não é? Eu esperava ...

SOCIAIS
fotógrafo, votos de muitas

'cidades.
Ielí-

, a

Aniversários

Esta estrada, onde moro, entre duas voltas do caminho,
Interessa mais do que uma avenida urbana.
Nas cidades tôdas as pessoa.s se parecem
Todo mundo é igual. Todo o mundo é tôda a gente;
Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma.
Cada criatura é única.
Até os clLes.' ,

LIstes cães da roça parecem homens de negócios:
Andam sempre preocupados.
E quanta gente vem e vai!
E tudo tem aquêle caráterimpressivo que.faz meditar:
Entêrro à pé ou a carrocinha de leite puxada por um

. [bodezinho manhoso.
Nem falta o murmúrio da ,água, para sugerir pela voz

[dos símbolos
Que a vida passa! que a vida passa! '

.

E que a mocidade vai acabar.
MANUEL BANDEIRA

._._--",__!!_ascimentos

FaJeciment�s, , )'

Casamentos

Realizaram-se ôntem
os seguintes:
- Rudolfo Prestirii e

Gertrudes Demarchi.
.

- Rudolfo Blanch e

Verônica Behnke.
..--

..:_ 'Martins Kienen . é
Glara Junckes.
- Rudolfo Blank e

Maria Tere2íinha Correia.
- Leopoldo Wintricke

e Regina Filipp.
- Fortunato Nagel e

Zenaide Marta Marchi.

Não desperdice o tempo! Vamos empregá-lo
em cousas elevadas! Tanta gente necessita d�
assistência e você perdendo as horas preciosas
que poderia aplicar em socorro de almas que tanto
precisam -de um consôlo, quer material, quer es

piritual.
Você ainda não pensou que é tempo de mu

dar? Atenda ao meu apêlo, sim" Vamos fazer
-algo em pról das crianças precoces na leitura de
crimes, novelas,' etc ...

Que pode nossa pátria esperar, se esta é a

cultura de seus futuros cidadãos? Por ·que não
imitar e aperfeiçoar os exemplos dos antepassa
dos? Salvemos essas crianças I Façamos êsses mo

dernos pintores de almas infantis; 'encontrarem
novamente a candura perdida; que êsses pimpo
lhos achem novamente interessantes os contos da
avósinha. Se cada uma de vocês, conseguisse a
volta de u'm petiz para o seu ambiente próprio,
quantas bençãos teria! Quanta alegria sentiria sua

alma, por essa bO,a obra.
,

Quantas lágrimas seriam evitadas a essa cri.
ança, para o dia dI('amanhã I Sim, vamos tentar?

-.:.. � __:. Conto com vocês ...

. ,

Profissão: , .

Outras 'informações: �•...._ .

REGISTO SOClf\L

UM tiM/GO

Nio venblls convielar-me para assistir a so/eniel.eles;
Não me pe,as o elogio elas tullS virtueIes;
Nio te conelolS da morte ela ,minha lilb,l;
Não eleplores que os bomens me caluniem;
Não me justifiques e nio me enltes;
E' verdaele que se morre pouco a pouco:
Para tuelo isso morri.

(ONSTÂNC/O (•. VIGIL

, A fim de atualizarmol, ampliando·o, o nosso Registo Social, .

pedimos aos nossos assinantes, leitores e anullciantes, a fineza
de utilizarém·se do' coupon abaixo, nö·lo enviando devidamente
preenchido. ..

-

-

Nome da espôsa (ou esposo quando casado:
_ _ •.. _ _.

Nome completo: .

Residência e data do nascimento :
.

Nome dos pais '(quando menor): .

Estado civiÍ :
_ � , � .
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CO�REIO DO POVO -DOMINGO DIA 156,1958 3

.

Municipal Sinceros Agradecimentos
{ Comovidas pela generosi-dade e compreensãoEm a sessão da Câma- Weege, cujo trecho in- do bom povo catarinense, as Irmãs da Santa Ca

ra Municipal, o vereador transitável está causando sa-de Curitiba, deixam expressos neste jornal osVêm-nos sendo' dirigi- sr. João José Bertolí re- clamorosas reclamações seus cordiais agradecimentos a todos aquêles quedas queixas que, se tun- clamou da Prefeitura o daqueles contribuintes. gentilmente colabor�ram em prol da Bscola dedamentadas, merecem, de conserto de um boeiro - O vereador, sr. Baí- Enfermagem desta cídade. '

,imediato, as enérgicas entupido, na rua á fren- mundo Bmmendoerter
providências do sr. De- te da Igreja . católica, justificou o -seu parecer Nossas palavras são insuficientes para expreslegado de Polícia: meno-

que vem causando 'ala- recusando a aceitação, sar a gratidão para com êsse povo tão bondoso,
res são vistos ao volante gamento constante' das por parte .da Prefeitura mas em nossas preces pediremós a Nosso Senhor
dos carros de seus pais, águas naquele trecho.da da doação de uma área conceder a todos as suas graças escolhidas e re-
numa flagrante infração' via pública. Sugeriu, de terra, cuja doação compensá los condignamente lá no Céu.
aos dispositives de ainda, ao Prefeito, fôsse não satíafaz as posturas Curitiba, 27 de maio de 1958.trânsito.

.

_.. providenciado quanto á municipais no que con-
O sr. Delegado de Po- iluminação, com coloca- cerne á largura de ruas IRMÄ ESTELA - Superiora

Iíeia por certo saberá ção de postes de con- no perímetro urbano. Da
_agir, com a energia creto, na área fronteira mesma forma justificou

com que se vem àquela Igreja, eorrespon- o seu parecer, negando ,..---------,----------------,conduzindo à frente da- dendo desta maneira aos a devolução da .Impor- ,Unia-o, Democrática Nacionalquele orgão policial, para anseios de tôda a gran- tâncía.paga pelo dr. Pie- �

segurança e tranquilidade de tamílía católica da-, cione quanto ao impos- CONVENCÃO MUNICiPALdo p090 desta cidade. quele Distrito de Retor- to de seu automóvel, não
/..

'

cida. requerido no tempo de- Convocação- o vereador, 2. se- vido.
cretário, sr. Francisco - Em 2a. discussão
Modrock, requereu fôsse foi aprovado o parecer
oficiado ao sr. Prefeito da Comissão de Finan
Municipal no sentido de ç� ref. ao crédito espe
ser consertada a estrada eíal de Cr $ 2277.957,70,
Jaraguá Esquerdo a par- solicitado pelo sr. Preféí
tir da casa comercial tO -Municipal.

No concurso realizado pe
lo Tribunal de Iistiça para
preenchimento de cargos de
Juizes Substitutos, a Comis- Elíos Adal-mesão Examinadora -aprovO!!
os candidatos bacharéis critica OS'
Cláudio Rodrigues de Araú-

Ijo Hord, Ernani Palma Ri- nstitutos O novo. diretor-geral do
beiro,

.
João Santo. Dam?, , _ "Roubem maís ainda, Departamento dos Correios

Pr.otá�lo Leal Filho e �ladl. furtem à vontade, senho- Telégratos, CeI. Everaldo st
mir d Ivanenko, .depois de

res administradores da mas Kel y, talando á repor·
presta�em as provas exigidas Previdência, mas, pelo tagem canoca, declarou que
em lei.

amor de Deus, não Iur- aquela repartição lhe é total
---------'--------------- tem também a vida dos mente estranha, mas que irá

D d N P l't' d' trabalhadores, cujos di, �iri�i-la com absoluta etici
epartamento e agegação, o Ilca e

nheíros vos são confia. encia, contando com a ,cola-
, Jaraguá do Sul.' dos", - declarou há días, boração dos seus Iuncionâ-

.

�viso aos Navegantes i��:;.:�!�:.tr��\H'o�esta .

r=='';";=:;:;;:=';::;:;�i1
PRP - Confirmação de aviso anterior: nante deserlçäo do esta-I ii. Ii .

Entrada da Barra do Diretório Municlpal. d_o lam�ntãvel a. que es- Caipi ra II Atenção, Lavradores e Criadores � IICandidatura Rolando, lançado ao mar. Navega- tao hoje reduzldos, no
., li .11

ção segura, sob orlenração Diretório Regional de ,seu.entender, o� nossos
. �nte�lpando:se aos tr_a. 'fI A Associação Rural de Jaraguá do Sul 11:1,Flortenópolie, ' Institutos e. C,�lxas de dlClonal;S Iestejos �e Sa? ii realizará no próximo do dia 27 de Julho,

,.Alteração: Dragagem candidatura não surtio- efeit<>". AposentadorJa. João ,(dm 24), o slmpátl·.iI em homenagem ao "Dia do Colono" (dia 25) iI
Por enquanto sem perigo á navegação. - ."Os que, elll núme- co Club� Agua Ve.rde II a sua extraordinária 8a. Exposição Agro� 111:1.ro rld1culo conseguem fará realIzar no próxImo II Av1cola-Industrial, e pede aos interessados.--�------------------------.

aposentar· se depois de domingo, dis 22, uma li se inscreverElm o mais breve possível a fi� IIPRP - válido até 2a. ordem.
enfrentar barreiras bu. grandiosa festa acaipira ii de se reservar o espaço dispon1vel nos vá- III.Barra Diretório Municipal. rocráticas incr1veis, _ da. Apresentará, como II rios stands. A inscrição é feita diàriamente liBoias cégas Verbinen, Nagel, Boia acustica Leopoldo, di-sse mais o deputado atração principal, �m for.....il! na séde da Associação Rural. IIirmão do Prefeito.. completamente fóra de posição, á

deriva, oferecendo sério perigo á navegação. catarinense, - que pro- �idável catsadmento ca�· ii A Diretoria II-

D'
.

d d B
.

d' t ventos passam a rece, pIra, com o 08 os reqUl- :i '.

J!Alteraçao: eVlam .ser re.tlra. as a arr� Ime la a·
ber? Antes da lei mais sitos de brigas, desmaios '-:::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=::-Ymente, pois podem Impedir livre navegaçao e obstru-
recente uma ninharia, um tôda a SONe de impre- :- _ção completa Barra Diretório Municipal. I'

.

t
.

escárneo Agora, contu.<)<" VIS�OS,� cor eJo casa-;nen·.. , ...-..................... .)
não receberão I) seu sa- tórIO este que desfIlaráPSD - Válido até 2a, ordem. lário integral, comu foi pelas fUas centrais daEntrada dã Barra. proc.lamado, enquanto os (}idade, em carros alegó·Faról "Bterno Candidato" funcionários dos Institu- ricos, pelas 5 horas daAIferacão: Luz apagada temporáriamente - Dificil·
�os, êsses 'sim, se apo· tarde.

mente voltará a acender;se devido falta ôe "c,omb,us- sentam até' com 30 b 40' Haverá, ainda, umtível" indispensável, agora alimentando Faról Cano mil cruzeiros." concurso para a escolhadidato Rolando. Apezar todös os esforços oficiais do E prosseguindo nesse do traje mais caipira,Estado Maior e Menor, não se cOßsegue "combustf-
tom, o sr. Adaime anali com prêmios aos vence_vel" e sem êle, o' F a ól "Eterno Candidato", conti
zou o deficit no IAPI de dores. A noite terá lugarnuára sendo o "Eterno Cadidato" com luz bruxulenta 9 milhõeti com seus con- um sacudido baile-caipisem expressão, e com pouqulssimas possibilidades de
juntos residenciais de ra, com pinhio, quentão,ser FARÓL orientador.
um bilhão e 600 milhões. batata assada, etecétera. '--------------------,_-

'...........................

- "O remédio, - fi-
. .organizada 'pelo De-

r,::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,�TB nalizou, para recupera- partamento Teatral d.o ..

'Entrada da Ba�ra. los só pode ser êste,: Agua Verde, são conyl.!i BílnOo
.

[i1Ii1ft-nnoeß nAviso importante: Cuidado com infiltração de areia, honestidade na sua ad dados todos os aSSOCla- ii:
'

.

L - a: .sI: ifi,detritos, lama e escolhos, 'na entrada da Barra,. que ministração. dos e o�povo em geral. :!
IIpoderá ser�portunamente interditada á navegação, Vários

:::::::::::::::::::.:::: : , ,.,.:::::"."::::::::",::::::::".::::: :::..:::::::::::::::,, II: II 'SOC. C.ooperativa Central de Crédito Agricola II'"Faroletes" emitindo sinais intermitentes com reflexos
d .� d - .

t t t N ô",i: i,:: i,ll Matriz, - Flor,ian6polis - Ru. Trajano, '161'1e futuros aCQ!flos, compensaçoes e c. e c. � c. a-

C b d S'· ,vegação cautelosa, o que aconsel!lmos. ii' ampan a 'e OCIOS il ii ----,--------------- ,:

AtMlR ANTE/::::,:, i:::i::
!! Faça seus depósitos no BAICO CAIARIIEISE, ii

A Direloria do Clube A. Baependit alen- li uma organização a serviço do desenvolvimen- li===============-===========; ::
dendo as muitas sugestões que lhe são apre�e.n- II lo comercial, industrial e agro-pecuário de ii

"CORREIO DO POVO" :1 tadas em concordância com o propósito de au- ii II Santa Catarina e do Brasil. 'I
1::,1::, me-ntélr ainda mai-s o seu quadro social,- resolveu ii II Seja previdente, levando SUdS economias Ir
abrir durante o corrente mês nova Campanha i,l. ii ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de II'

!:::i,,:::
de Sócios, com a _ isenção do pagamento de U "chéques para o pagamento âe �eus compro- I'jóia, devendo Iodos os pedidos de proposti1 para ii H ' missos.

"

fI
sócio serem encaminhados até dia 30 dêste mês " ii Departamentos em: Angelina,' Braço do ni,i, à Direroria do Clube. i.:!. ii '"'Norte, Canoinhas, Campos Novos, Chapecó, IIIContando já com um apreciável quadro ::!I Curitibanos, Caçador,' CricÍl�ma, C o r o n e 1 .i1:.,1:, social, esta inicialiva virá, por certo, aument�r i:i: ii Freitas, Dfonisio Cerqueira, 'Herval O'Oeste, lisobremodo iI sua pujança na sociedade jaragua-

'.
ii Itajai, Itapiranga,' jaraguá do Sul, La�una, II

l:,i:, ense, permitindo, doutro lado, a sol!_lção de várias

i:.i:, II Mafr-a, Mondai, Orleães, Pôrto União, RIO �o IIiniciativas programadas pela Diretoria para am- II Sul, São Carlos, São Francisco do Sul,. Sao ri

!:,':::, Rlfação cºda vez maior de suas atividades iL ii Miguél D'Oeste, Tubarão, Turvo, Urublcí e IIrecreativa e esportiva. ii II Urussanga. IIli -

Jaraguá do Sul, Junho de 1958. i! II Departamento em /araguá do Sul IIii HAROLDO RISTOW • Pr�sidente i! II á Rua Presidente Epitácio Pessôa nr.66. liii· ;i 'I _.__ _ "_ ••,J):::'!'!.._-_"::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::......-..-..:.: .... :��-,:::::::��-..-::: \�:::::=:::=::::::::::::==:::==:::=:==::::::= .•••••••••_._...__••••••.••• �
••_._ _ ••
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Avis,amos aos nossos leitores, assinan'
tes e anunciantes em geral que, em home
nagem ao 82°. aniversário de fundação de
Jaraguá do Sul, no dia 25 de julho próximo,
projetQu êste jornal uma edição especial
com várias dezenas de páginas, com fartas
ilustrações e amplas reportagens. Pedimos
aos interessados a fin.eza de- se comu'nica
rem conosco, a fim de se proceder anteci·

-

padamente a reserva de espaco para anún
cios, independente da visita que lhes' fará o .

nosso representante devidamente creden
ciado, pedido êste que dirigimos principal
mente 80S qúe pretendem 'ilustrar seus
an ú n c i o s com clichês, cuja confecção
demanda tempo razoável. /

São convocados, peÍo presente edital,
na f6rma regimental, os Membros do Dlretö-.
fio Municipal - os srs. Vereadores eleitos
pela- U.D.N. e suplentes. em exercício - os

delegados distritais para a convenção da ,

UNIAO 'DEMOCRÁTICA NACIONAL, a

realizar-se no dia 22 de Junho de 1958, às 8
/ horas (Domingo), na séde do Partido a Rua
Mal. Deodoro da Fonseca, 210, meôiante a

seguin te ordem, do dia:

1°.) - Escolha dos candidatos. a verea
dores a Câmara Municipal pela U.D.N,;

2°.) - Indicação dos candidatos a de
putação estadual e federal;

3°.) -- Assuntos' gerais de Interesse do
partido. ,-

Jaraguá do Sul, 12 de Junho de '1958.

Euuênio Vilor Schmückel
Vice·presidente em exercício

Nova remessa do famoso romance de
Augusto Sylvio
&&0 Engenhero Misael"
acàba de receber a Livraria Gráfica Ave
nida, onde também se enéontra agora o novo

lançamento da mesma Editora
.

"COLÔNIA NOVA �SPERÃNÇA"
de Heinz Ribau. Doislançamentos, dois suces·
sos, .da "Edição Colon", Livros de Qualidade.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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::I��E KRÄHWINKE�,.:KE,I r _L_'O I{ A L E s--.-_____. !A�ib�1
I I Wir e r s u c h e n alle rueckstrendigen i

I
Abonnenten unserer Zeitung, ihre Zahlungen �

Mein lieber Gcttlíeb." -- Dunnerluetohen, du Waehlerelnschrelbunoen - Buerger ihren Waehleraus- baldmoeglichst �inzuschic�en, damit die Zu- �schreibst ja so schene Sachen da was bei Euch Wir verweisen unsere ge- weis zu bewerkstelligen, stellung' unseres Blattes DIcht unterbrochen

Idraussen passiert, dass ich meiner Wanda sagte schätzte Le.serschaft �och- hauptsaechllch die i.n d�r .wírd, Emprêsa Jornallsllca "Correio do Peyo" Lida.
sie soll dir gleich mal eine gebratene Ente schicken, mals auf die gesetzlichen Stadt wohnenden, die bis / ,BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
damit du auch bei Kräften bleibst und uns immer Verlautbarungen, die letz, letzr einen 20ten. Prozent- � Diretor-Gerente �
schreibst. Hast du die Ente bekommen? Also lieber fristliche Biotraguog bis setz der frueheren Waehler � ,

"

"

" �
Gottlieb, alter Freund und Kupferstecher, die Sache Bnde dieses Monats ohne aufweisen. Echte ßuer-

--------------

wegen der Bilderaustellung hier, von wegen der Strafe festsetzen. Dieser gerpflicht eines Jeden ist,
Präfekt riesige Brücken bauen will, das ist ziemlich neue Waehlerausweis kann sich' fuer den Waehlertitel gen Kindern. Der drille
dicker Kohl der wo da in die Koepe so mancher daraufhin bis am 24 ten, nicht nur im Kreise seiner Arbeiter, mit leichten Ver
Durchgedrehten fault. Aber denn! Hier ín der Juli erlangt werden, doch Angehoerigen, seiner Fa- letzungen helsst Roberto
Stadt hat" man viel gelacht oder mitleidig die unter Zahlung der gesetz milie, sondern auch seiner Freitas. Dieses toetliche
gemalten Bilder angeguckt die da jetzt an der lich bestimmten Strafe. Nachbarn und Bekannten UngJueck wurde vom Pah
Wand hängen auf die Prätektura. Die sollen hier Wir koennen nichr umhin einzusetzen, auf dass fluch rer Oswaldo Verbinnen
gebaut werden, du heiliger Strohsack, mit Stroh unsere Leserschaft wlede- Jaraguá do Sul eine wuer- versêhuldet, der unecht-
im Kop und kalte Beene! Du musst _wissen dass rum darauf aufmerksam zu dige W&hlerziffer am Ende sahm, rrorz Warnungen
80 eine Brücke, die kleinste, wenigstens 4 Millionen machen, dass das WahJge- dieses Monats aufweisen verchíedener in der Naehe
Cruzeiros kostet! Die grösste - 15 Millionen! setz diesmal auf strengste kann. Zur Erhaltung des des Unfalles' stehender
Aber Geld? Hat sich was gehustet!' Grõssenwahn- gehandhabt wird, jede neuen Waehlertitels ge- Me n s c h e n, gegen den
sinn, natierlíeh] Selbst die, eigenen Freunde vom fruehere erwiesene Nach- nuegt es, den alten Aus- fahrenden Gueterzug beim
Präfekten fühlen sich blamiert, wie da drausssn sichten nicht mehr statt- weis oder eine Geburts- ôrreseenuebergeng prallte,
bei �eege, wo man raus fährt nach Rio da Luz. finden werden, und der oder Heiratsurkunde vor- Verbinnen soll schon frue
Die Herren da, mit Herrn Weege an der Spitze, Nichtbesilz des Waehler" zuweisen, dass auf dem her Mal wegen Betrunken
was sehr löblich ist, geben der Präfektur alles: ausweíses sehr grosse Forum zu erhaltende For- heil waehrend seines
Balken, Bretter, 'alles zum Brückenbau da draussen Schwierigkeiten mit sich mular euszufuellen, sich Dlenstes bestraft worden
beim-Geschäftshaus des Herrn Weege. Die Präfek- ziehen wird, ausser der kostenlos photografieren seín,
tura braucht nur die Arbeit machen lassen. Aber geldlichen Strafe von zu lassen, womit alle For- -

nee, der Prmfekt hasst extra ein grosses Bild tausend Cruzeiros die in maltteeren binnen wenige ROland Dorn�usch - kandl- Sonderausgabt - unseres
machen, von wegen Zement-Bruecke mit allen Drum Haft verwandelt werden Minuten erledigt sind. diert in den Oktoberwehlen "Correio do Povo", ist
und Drann. 4 Millionen! Meine Fresse, Stiebel und kann.

_, .

zum S�aatsdeputlerten v�n seitens seiner Verwaltung
Feuerzeug t Herr Weege soll fürchterlich wütend Bekanntlich k o e n n e n Schw�res Unolueek - ereig- �R�u� do ��.I .df{chVdle und Schriftleitung fuer den
sein wo er doch alles selbst anbietet und der Pree- diejenigen Waehler, die nete SIch am v�rflossenen ,aut o rzre e� er- 27. Juli zu Ehren des
fekt nicht annimt da er was grossartiges bauen sich" im Besitz der Quit- 3 t.e�. ds. �ts. 10 Guara- la�tbaru�g d�s Reglonal- '82jaehrigén Gruendungs
will wo er doch nicht kann, mit ueber 2" Millionen tung, bis zu N. 7.000, "ihren mirim, beim furchtbaren Dlrektorfums in der Staats, tagens von

: Jaraguá do
Schulden gemacht' hat im vergangenen Jahr, und neuen Waehlertilel auf dem Zusarnrnenstoss eines dem hauptstadt. "

Sul und zur Feier des
noch 8 Millionen dieses Jahr von der Kammer hiesigen For-um eínloesen, Departamento Bstadua) de lu seinem 39jilehrioen Be- "UNSER TAG" (Diã do
gepumpt hat, ausser die 8 Millionen" die jaehrlich welche baldmöglichste Bin- Rodagem angehoerlgen stehen wurden u II s e r e r Colono) bereits entworfen'.
als Steuergelder einkomD?:en-t I;Iimmelkreuzbombe�- loesung drin�endst vom Lastkraftwag�ns �lIt .elDemJ Zeitung "Correio do Povo" Diese ,�nsére Sonder�us
elementnochmal ! Da möoht ' Ich auch wettern WIe Herrn Rechtsrtehrer gebe- G�eterzug, wobei ein Ar- verschiédener Glückwuen- gabe mil ueber 20 Seilen
du im letzten Brief. Und wenn wir solches schrei- ten wird um ein grossea I beíter, .wom L�stkraftwagen sehe- uebermittel nlchtnur wird einen gesammten
ben in unsere Briefe, dann wollen sich diese Leute Nachsuchen der Titel in auf dle �chlenen g�sch- aus der Stadt' sondern Querrschnitt der Geschich
noch aufregen, 'da man ernstlich nicht mehr ver- den letzten fristlichen Ta- leude�t; einen sofortigen, auch aus Blum�nau Ioln- te unserer Heimat, veroef
standen wird, und schon mal WItZIg werden muss, gen zu vermeiden. Der grausigen Tod unter den vílle,' Curitiba, unt�r wel- fentlichen, setnes wirf
denn zum Weinen lohnt es sich nicht mehr, da Herr Wahlrichter appellert Raedero der Lokomotive chen

'

Glueckwuenschen schaftlichen, gesellschaft
wollen wir Beide halt lachen. Davon wird man nochmals an alle wahlbe- fand, und die drei anderen' steh viele aus Jaraguá ltchen, i�dustriellen und
gesund, nur' nicht gesund werden die Gelder der rechtigen Bürgerinnen und Insassen des Caminhãos befinden. Unter neuer Ver- gescjJaeftllc6en Lebens,
Prmfektura, wo die Beamten und Arbeiter seit 4 mit verschiedenen Verlet- waltung und neuer Schrift. mit Rueckbliék auf die in
Monaten kein Geld mehr kriegen, keinen Kredit \ zungen ins hiesige Hos- leitung gruendete unsere seiner Geschichte ver-

mehr haben, und nicht mehr wissen was sie fressen Asthma pital São José eingeliefert Z e i tun g die "Emprêsa dienstvoll eingegangenen
sollen t Und dann noch Brücken bauen wollen, und wurden. Am vergo Sonntag Jornalística "Correio do Maennern. Sehr zufrieden-
welche t Ein altes Sprichwort sagt: Das Volk bat Wir werden darauf euf· frueh erlag ein zweiter Povo" LIda." und wird stellend ist das jetzt schon
die Regierung die es verdient t - Heiliger, gedreh- �:r'T:�e"lnemacht dass Arbeiter der Bstrada de augenblicklich' eine neue erwiesene Bntgegenkom-
ter Stiefelabsatz ohne Sohle: haben wir das denn ,Rodagem, Alfre,d Maul, Taetjgkeit .entworfen, wozu men der. In.dustrie und des
,verdient? Aber denn I Warum war man so dmmlich "Eufio " seinen schweren Kopfver- wir auch die Leserschaft Handels, nicht nur unseres
gewesen! Jetz't heisst es sich ducken und nicht

-

letzungen und wurde am unsereri' Deutschen.Beila- Munizips sondern auch der
mucken und warten bis zur nmchsten Wahl in der C. F. B08HRINOBR Monntag zu Grabe getra- ge" auffordern und jede Nachbarstaed"ten, die sich
Oktobe; da wir wollen wieder solche Mmnner & SÖHNE, Mannhein, das gen. . Der erste, von der Mitteilung gemeinnuetz- �urch Annonzen, Inserate
wmhlen in die Kammer wo den Prmfekten wenigs- beka,nnte und. altbew�ehr- Lokomotivé zerstueckelte, igen Inhaltes kostenlos 10 d�r Sonderausgabe, de�
tens bremsen können, sonst geht alles futschikater !� Asthma-Mlt.tel, �Ieder war Timóteo Pinheiro, veroeffentlichen. festlichen Tag von Jaragua
wenn er dort in der Kammer Oberhand hat. Aber' uberall erhaelthch slDd. Vater von 6 minderjaehri-

..
do Sul tatkraeltig ansch·

leider wissen unsere Leute, hauptsächlich Ihr MISSTAEIDE II RetorCida -- liessen. Interessenten moe-

Kolonisten wenig von alles wahre. Und" in die
I

wurden _vom yereador I gen
sich mit unsere.o

Wahlen da Imsst sich jeder beflunckern wie du �errn Joao Jose �ertoli Agenten verständigen oder
selbst schreibst. Wir müssen schauen dass wir Associação Rural 10 der Kammersllzuog in unserer Redaktion vor-

wirklich Mmnner wmhlen, die nicht Kohl und Brü- gruendlichst behandelt: sprechen, zwecks Raum-
cken, _ und Fixematenten im' Kop haben-, aber AchtuR-U, 'Grossa Ausstellung'

schlechter Zustand ver- R-eservierung fuer Annon-
Grütze und was leisten können t Dann wird alles schiedener Strecken auf zen oder andere Inserate

.

anders werden. Wenigstens hat ietzt unser "Correio der Strasse nach, Corupá;
.

do Povo" angefangen dér Bevölkerung etwas Liebe verstopfte Abflussrohre
zu lernen: die Heimat. fuer die sich jeder interes- Der Vorstand der Associação Rural vor der kath. Kirche in
sieren muss, denn hier leben wir, hier arbeiten wir, bittet alle Interessenten sich baldmoeglichst Nereu 'Ramos bei welcher Welche Krankheit ist
hier werden unsere Kindsr geboren und hier gies- auf der hiesigen Geschaeftsstelle des Vereins qelegeoheit der Vereador- am verbreitetsten?
sen" wir auch mal einen Strammen hinter die Binde I eintragen zu lassen, hinsichtlich der Platz· gleichzeitig den Herrn Wahrscheinllch das Rheuma!
Alles was R,cht ist, Ordnung muss sein. Aber belegung zu der 8.ussergewoehnlichen 8ten. Praefekten. ersuchte � ruer Neue Statistiken zeigen, dass

denn I Wenn man das alles sieht, dann fragt man Ausstellung die am 27ten. Juli zu Ehren-des eine anstaendige Bel�uch- ::��c�::s3:'��:��������:
wo das ganze:Geld herkommen soll, und da mrocht "UNSER TAG" und der 82jaehrigen Gruend- tung vor der kath. Klfche unfaehig werden als durch
man singen wie in das Lied das da heisst: "Wer I ungsfeler von Jaraguá do Sul (25ten. Juli)" "dorts�lbst zu sorgen. Tuberkulose. Daher erfordert
soll -das bezahlen, wer hat soviel Geld, wer hat, auf dem Posto Agro-Pecuário João eleolas gerade das Rheuma besondere

soviel Pinke-Pinke, wer hat sovie); Geld ._.. t Jawohl! stattfinden wird. Die diesjaehrige Ausstel- Wegen sehlechler Sirasse _ Aufmerksamkeit und fruehzei-

I d··
.

Z k' .J tige energische Behandlung.
Also berichte mal Neues da von Euch draussen, ung, Ie 1m zu dIesem weck gebauten lagte 10 der letztetJ Diese besteht in erster Linie
denn Herr Prodoehl wo da ist der Neue Direktor Pavillon Artur Müller vorgesehen ist, umfasst Kammersilzung Vereador in einer Regelung der Lebens-
Redakteur hier von der Zeitung, hat mir gesagt nicht nur die Landwirtschaft"im allgemeinen, und 2ter. Schriftfuehrer weise und der Entfernung
wir alles schreiben hronnen, nur keine Immorali- sondern auch die hiesige und auswaertige Herr F�ancisco ModrlSck, ;:J:t:f:�e;OI�a�ei�::i:::
tmten (ein s·choenes Wort, "nicht wahr?) und per- Industrie. bezuegllch des Zustandes Mandeln und sonstwo im
samliche B,eleidigungen die er nicht gestattet zu DER VORSTAND. per Jaraguá - Esquerdo - Koerper finden lassen. Ferner
vorceffenUichen. Also, lieber Gottlieb, dann gib mal ' _ Strasse, ab Geschaeftsbaus spielen - "Waermebehandlung,
Saures da her, und dresc,h mal ordentlich los damit Weegé. Auch er ersuchte Massage und �cht zuletzt die

" '. Anwendung emes bewaehrten
wir die Spreu vom Korn trennen. Gruess deine

--------�----I
dén Herrn Praefekten Sich Arzneimittels eme grosse'

ganze Bagasche vom Eurem - João. N S d d b h R dafuer "einzusetzen auf Rolle. "

-_
eue en ung _

es erue mten omanes
'

dass die dorttgen Steuer" Ein bewaehrtes und mit
" von AUGUSTO SYLVIO,

_ zahler e i n e fahrbare Erfolg gebrauchtes Mittel ist

"O E' h - M' "I" TogaI. Es hiH* sowohl bei
, ogeo elro Isae Strasse haben werden. Gelenk- und Muskelrheumatis�

,
_ mus, bei Ischias, Hexenschuss,sowie des neuen RQmanes von HEINZ RIBAU 82jaehrlue Gruendungsfeler - Nervenschmerzen aIs auch bei

"ColoAol-a Nova Espera0'ça" von Jaraguá do Sul wird Erkaeltungskrank.heiten. TogaI
am 25ten. kommenden Mo- beseitigt die Beschwerden und

erhielt die Buchhandlung der Sociedade I nats verzeichnet," und am ß��S:::h �:rde�eÃ1���:��
Gráfica Avenida Ltda., Rua Getúlio Vargas 27ten. (SonntaOg) durch die higkeit und Wohlbefinden bald
(gegenueber des Báhnhofes) im Jaraguá do Associação Rural

_

im wieder hergestellt. Machen Sie ,

, Sul. Letzte Gelegenheit das Werk des J·ara. aussergewoehnlichen Rah- vertrauensvoll einen Versuch!
, Sie werden nicht /enttaeuscht

�u�enser Schri1tstellers zu erlangen. ,

'

men hervorgehoben wer- sein. In allen Apotheken und
��������� den.

-

Die diesjaehrige Drogerien erhaeltHeh.

Ausstellung wird alle
anderen uebertreffen, dank
der seit langem taetlgen
Fest-Kommlsalon, die
keine Muehe scheut dem
Namen unserer Heimat
alle Ehren zukommen zu

lassen. Besondere Auf
merksamkeit erregt seitens
der Industrie und der
Landwirtschaft der anlehn
liche "Pavillon Artur
Mueller" der sich in mo

dernen Llnlen auf, dem
Geleende des hiesigen
Posto Agro·Pecuário João
Cleofas erheben wird und
sich letz im Bau" befindet.

JABA.GuA DO SUL

Apotheke "SehuIz"

MBDIKAMBNTB UND PARFÜMBRIBN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
'

Vertrauens und der· Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu' den geringsten Preisen bedient.
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·7.041 Eleitores. inscritos ... II' Congresso Eucarístico
eleitorado será na data de hoje de 4 '500 eleilore�, Sessões prograrnadascom os títulos prontos pare entrega na Cé6marca local. .

Ao iniciar em setembro do ano passado a qua- Aqui, pois, associamo-nos ao apêlo de s, excta., O 20. Congresso Euca- III - A Eucaristia, Mls-Iificação do Serviço Eleitoral, encontrou o sr. dr.
o sr. juiz Eleitoral; pare que todos, índlvldualmente, rístíco de Santa Catarina tério de Fé e Vínculo deFerreira de Melo inscritos apenas 31 eleitores... esclareçam seus Iemlllals, SQUS amigos e conhecidos, que se realizará em de- Amor. Socialismo e CoNúmero irisório diante do índice eleitoral de 6.746 de ambos os sexos, inscrevendo-se todos para a zembro pröxlmo, em Flo- munismo.

votantes no último pleito de 1964. Hoje, transcorridos obtenção do seu Ululo eleitoral não só em face da rianópolis,. constará de IV - O Evangelho ....8 mêses, aquela irritante cifra se elevou ·a 7041 pro- severidade da lei, mas numa demonstração ínequívo- duas sortes de sessões: Segundo o Evangelho.
ceseos qualificados no Municíplo de lareguä do Sul, ce de civismo que é e sempre foi' apanágio do povo "Sessões solenes e sessões Desnecessidade de Nova
e mals 6.002 para Guaramirim, pois a Comarca 10- de jaraguá do Sul. Não nos

-

basta sabermos que, de esludo. ., Revelação.'cal abrange êstes dois Municípios. À hora de clrcu-
como Comarca de 2a• entrância, superamos outras, As sessões solenes. se- Para as sessões de Estudo

lar esta nossa edição, podemos adiantar acharem-se de ínstâncias superlores, com melor índice eleitoral rão em número de três, já foram convidados os
prontos para serem entregues todos os 7.041 títulos

por nós já elcançedo ; mas bastará sabermos que, tantas quantos os dia do revemos. senhores (quede jaraguá e 4.000 para Guaramirim! Indubtrévelmen-
correspondendo à dínânmica atividade do nosso MM. Congresso, _ e em cada também já aceitaram):mon

te: a ação do exmo, Juiz Eleiloral de nossa Corner- Juiz Eleitoral, jaraguá do Sul pontifique dentre os. uma das quaís, entre ou senhor Afonso Nlehues,
ca merece os mais irrestritos aplausos de lodo o Municípais de relativamente maior índice de eleito- tros números que estão Reitor do Seminário de
povo com também do vizinho município.de Guara-

res, que se refletirá ne expressão representativa do sendo objeto de estudo, �zambuja, que exporá a.mirim!
.

. nosso Município no cenérlo político do Bstado de será desenvolvida uma a lese: "O Ambiente da'
Necessário se torna ressaltar que o trabalho Santa Catarina. Finalizando, egredecernos ao Merí- série de três teses por Vocação Eclesiástica, seu

notável do MM. juiz Eleitoral não se limilou, como tísslmo juiz dr. Ayres Gama Ferreira de Melo pela sessão, as quels já foram Influxo Educativo. Modo
em outras -Comdrcas, ao expedlenre habitual no prö- gentileza com que nos atendeu, posslbllltando-nos confiadas aos respectivos de forma-lo. Dissertação,
prlo Forum. Nada disso. S. Excia. percorreu todo o

esta reporragem ao povo jaraguàense. relatores, quatro dos quals, I Debates, Conclusões" e o
interior do Município, quer nos dias útets, aos do- até o momento, prazerosa revmo. Côneg-o Agenor
mingos e tertedos, incansável na qualificação que se

e prontamente, se digna- Neves Marques, que elu-
estendeu aos mais afastados rincões. Tal gesto re- JUSTIÇA ELEITORAL rem aceitar, e foram o cidará êtese : "Do Método
percutiu calorosamente, sabendo-se à frente do ôer-

exmo. sr, dr, Oswaldo na Catequese. Catecismo.
viço Eleuorel um JUiz operoso, democrata, infatigá- ED.ITAL Rodrigues Cabral, os ex- de Perseverançe, Disser-
vel e enérgico, conquistando as simpatias, a admira-

mos: . e revmos. srs. D. fação. De bat e s, Con-
ção e o respeito de rôda a população. O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Manoel da Silveira d'EI- clusões."

Formulando-lhe várias perguntas, assim nos
Juiz Eleitoral da 17a. Zona, Jaraguä do Sul, Es- boux, erceblspo metropo- o. que se poderá verífl-

respondeu s. excia. o Meritísssimo juiz dr.' Ayres tado de Santa Oatarína, na F_orma "dá leí, etc. '.' lltano de Curitiba, D. Vi- car, pelo simples enuncia-
Gama Ferreira deMelo:'

cenre
.
Scherer•. arceplspo do dos trabalhos, que

- "A cifra eleitoral hoje alcançada, já superou CONViDA as 'pessôas abaixo relacionadas, e
metropolitano de Pôrto foram objeto de séria me-o número de votantes de·1964, senão velamos: 7.041 que requereram sua inscrição como ele.itores.desta Alegre e o revmo. pedre ditação e consulta, é quesäo os eleiÍores novos, devidamente qualificados, 17a. Zona, a .comparecerem ao cartõrío eleitoral, frei Boaventura Kloppen- se as teses das sessões

inscritos e com os seus processos deferidos; há a Edifício do Forum, a fim de legalizarem sua situa-
burg, O. F. M.� com as solenes tem uma flnalldaCitar acrescentando, 1.089 Certificados de Isenção ção perante a Justiça Eleitoral, tendo em vist.a teses, respectivamente: de elucidativa, as dasde ÀIiS.famenlo Eleitoral expedidos, somando pois' que seus requerimentos fQ_ram convertidos em dí- I _ Antecedentes e cri- sessões de estudo visam

8.1.30 proceeeoe despachedos pelo Serviço Eleitoral ligência. ação do Bispado de Fio- não 'só elucidar, como uma
desta Comarca, o que importa em 1.386 eleitores Municlpio de JaraoutJ· do SUl rianópolis: Padre Topp, Q finalidade eminente prätlce;maís do. que em 1954. Dentre aqueles processoe de Nr. 1 Jacob Jorge Mansur. 2, Elia Campre- Primeiro Bispo. Ambas, porém, procuramIsenção de alistamento eleitoral (desconhec!"!ento, do gher NOl"il�s. 3, João Wintrich 4; Rodolfo Scheibe I. II __ Valor Apologético ã.jusrar-se às' circunstân.
vernáculo, analfabetismo) constalaram se varlOs fatos 0- Arnoldo Schmidt. 6, Antonio da Santíssima Eucaristia. cias do mundo ambiente.
de fraude eleitoral piua cuja eliminação foi criada a Eichinger. 7, Ervino Lemke. 8, Waldemar Grego� União Essencial Entre o Outras informações se
nova modalidade p'ara obtenção do· tífulo eleitoral: lewitsch. 9 Antonio Fiamoricini. 10, Agnieska K. Sacrifício Eucarístico e a rão prestadas à medida
analfabetos que vOlar�m na. ú.Jtima eleiç�o; outro que Engelmann.' 11, Vicenzo Sevignani. Verdadeira Igreja de jesu.s que, as respostas forem
usando o Wulo dQ paI, partlc!pOU do pleIto de 1954.;. .

. . .

.

. C
.

t chegandoCoisas de eleição, enfim, que não mais se repetirão
.

MUDlClplo de Guaramulm rIs o,. /. .

pela escrupulosidade com que foi elaborada a nova Nr. 1,. João Manoel Machado. 2.· Amandus
lei eleitoral. Os seus elogios (s. excia. se dirige a Schulz. 3, Vicente Jagiello. 4, Aijtonio Jaguello.
nós) quanto ao trabalho eleitoral que me está afeto 6, Pedro Giacomelli. 6, Hermann Wachlolz. 7, José
como-JUiZ Eleitoral, merecem-nos os meus auxiliares, Cisz. 8, Ladislau Procharski.. 9, Vicente Tomezach.
incansáveis QOS seus aJazer�s; elogios mer�cem to· 10,.Leocádia Jakubowski..H, .Josefa Safanelli. 12,
dos quantos têm cooperado e vêm cooperando para Edmundo Wesolowski. 13, Vicente Sadzinski. ,14,
que seja perfeiro e produtiVO êste Serviço Eleitoral, Carlos Golembiwski. 16, João Lubowdki. 16, Júlia_
não esquecendo o vdloroso Município de Guarami- Borgonha. 17, Adão Pawlak. 18, Maria Rafael. 19,
rim, que colocou à minha disposição duas auxiliares Alvin Pereguda. 20, Felis, Jagielo 21, Edmundo
remuneradas pelos cofres daquela Municipalidade. Senderski. 22, José Kansewski 23, Maria Kansewski.
Quanto às qualificações por secções, é de estran.har -24, Jadwiga Malinski. 26, Carlos Augusto Tômio.
tão somente a inferioridade processual do períme1ro 27, Irineu Giotti. 28, Edith Elisabeth Meyer Pischer.
urbano, ou seja o centro da cidade, que até agora 29, Adão Dias 30, Genésio Zimmermann SabeI. 31.
qualificou· apenàs 20% do índice registrado em as Margarida PelIens Richardt. 32, Emília Feiler. 33,
eleições em 1954. Daí porque lhe peço tornar públi- Reinaldo Alberto Steffens 34, Vi�ente José Fur
co mais uma vez o mep apêlo pdra que os cidadãos, tado. 35, Jacob Maiochi. 36, Irma Bruns Welk. 37,
de ambos os sexos, procurem qualificar-se o mais Adão Slomecki. 38, José. Sibowicz. '39, Giusippe
ràpidamente possivel, a tim de evitar atropelos à Moser. 40, Nadario Zll'ppellin. 41, Gustavo Ristaw.
última hora_. E, quanto _ao prazo da qualificação, 42, Harri Klitzke. 43, José Rower Beleganti. 44,

.

posso declarar-lhe que êle terminará infalivelmente a, Alexandre Jaroczin�ki. 45, L�dislau Sendewski
30 do eorrente mês, sem multa, e concluirá improrro- 46, Angelo Scaburi. 47, Isidoro Ronchi. 48, Fre
gavelmente a 24 de julho próximo, com severa mui- derico Balsanelli. 49, José Cizs. 50, Espiridia�o

Ita, sem apelação, 90S faltosos, podendo esta multa João Piaz. 51, Bocos Teres Dequech. 52, JuvenclO
reverter em pena de detenção, conforme o caso. E, Spézia. 53, Leonardo Ulhald Schmidt. 54, Elvira
nêste pdrlicular, a lei é rígidd, de aplicaçÓ9 imediata. Helena Silveira de Aguiar. 55, Reinholdo Bisewski.
Pode o senhor divulgar dinda através do seu con· 25. Pedro Malinski.
ceituado jornal que êste Juizo espera qualificar 8.000 E para que chegue ao conhecimento de todos
eleitores t!fé o fim do prazo eSlipulädo. Mas, con· foi passado o presente edital, que será afixado no

qua-nto esta cifra supere o número de votantes anre- local de costume e publicado pelo jornal local
riormente registrado, estou· cerlo de que, havendo "Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade
novo recrudescimento eleiloral �m Iodo o Município, de Jaraguá do SUl, aos dez dias do mês de junho
o Serviço Eleitoral de jaraguá do Sul poderá supe- de mil·novecentos e cincoenta e oito. Eu, AMADEU
rar em muito o número hoje alcançado, no que n�o MAHFUD, escrivão, o subscrevi.. . I

po�ho diivida alguma !ace a comp!�vada educaçao DR. AYRES GAMA FERREIRA DE MELLOcíVIca deste povo lab.orl?s? e patrlollc,? Agradecen· .

Juiz Eleitoral da 17a. Zonado a todos quantos, mdlslmtamente, te� cooperado .

.

para o êxito do Serviço Eleitoral,' cumpre-me agr-a-

.1decer também ao Prefeito' Municipal sr. Waldemar
Grubba, pela solicilude demonstrada; providenCiando
condução para o interior, fornecendo material de
lôda a espécie, na confecção de móv�is de arquivos,
etc. enfim, demonstrando alfa e elogiável· compreen·
são' para que o Serviço Eleitoral não viesse ser

prejudicado dentro do plano organizado, que para a Ibôa marcha dos. trabalhos tracei. OUlrosslm, peço
divulgar que, se houve anteriormente cerlOS entraves .

na qualificação de processos eleitorais, tais ocorrên·
cias, hoje sanadds, foram motivadas unicamente pela
falfa de material, a ser atribuido ·sem dúvida ao acú
mulo de serviço no Tribunal Regional Eleitoral, o

que obrigava às vezes os cidadãos a refornarem ao·

Forum p�ra poderem inscrever·se e. obtere� seus

títulos, Hoje, porém, como disse, esses transtornos
foram superados, sendo todos os interessados aten
didos imediatamente, sem prejuizo do tempo de que
dispõem para tanto".

.

Estas em resumo, as pala\1ràs do MM. Juiz
Eleitoral, dr. Ayres Gama ferreira de Melo. A nós,
cabe-nos ratificá-Ias, corroborando os empenhos no

táveis com que. s, excia. faz jús ao reconhecimento,
à gralidão, aos aplausos incondicionais não só do
povo jaraguàe!lse mas também de Ouaramirim, cujo

Jaraguá do Sul, com
CONll.'.· DA. 1.a. PA..SJlLNA.

Estadual

Vermitugo suave e dé pronto
efeito Dispensa purgante e dIeta!

SEgVE "PARA QUAL�UER IDADR, ·CONFOR-
Dr. Francisco Antonio Piccione /Cf

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

:&.J[�DICO Proteja. a saúde de seus ü1hos e a :.Ua própria!
Cirurgia Geral de adultos e criançab C]f- Evitará muitas doénças e poupará dinheiro em

nica Geral - Partos - Operaçõés - . remédios
.

Moléstias de Senhoras e:�omens. Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIR!

Especialista em doenças de 'crianças .

.

MIlfUCOB! para o seu. tilhinh_?
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I'
E um produto dos Laboratónos Mlnancora

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL - J O I N V'I L L E -

JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.
,m rE,I 5 • llE!II!!!I!!. U 1_.CoRU]P A.. SAN'lIrA CA'lIrARIlr::NA

I

l�fÄGROS.
,

i
"�FRACOS .;:_

't
-

indicado
DOI CA808 de
fraqueza. pali·
deJ. matre.. e
fastio.
Em Bua f6r'

mula e D lr 'I< ua
Vanadaw de

&ódio. Llcitina, Glicerofoaratol,
. Pepalu, DOZ �. Cola, et.c. de

ação pronta e eficaz DOI .
casos

ele fraqueza e neurastenias. Van..
À:liõl 6 iDdicado para homeD8, _!DU
,Iheree e crianças. lI8Ddo BUa f6r·

.

mula IiceDciada pela. Sa4de 'PIl-
blicL

.

EscrHório no prédiO (A Comercial LIda) .

Rua Marechal Deodoro 4a Fonseca N°. 122
lal'aguá do Sul

A única da cidade FAÇAM UMA VISiTA,

I .ADVOOADO 'I

VIDRAÇÁS, MASSA p. VIDRACEIR'O, ESPELHOS
, .LAPIDACÃO" MOLDURAS, QUADROS, ES-

.
.

.

TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS

'p. AUTOMOVmS, CAMINHÓES e CANELETAS.

Vldp�va.ta. Japaguá
de SteffeDs & Hille

Ur. Murillo Barreto da Azevedo

Rua Preso Epitácío Pessoa, 48 - Janguá 90 Sul

...'ml..hU..'ß'..ml'..',....iãE...t.'.."...'...
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A·
-

'n I Registro Civil Gratuidade dos Liga Jaraguaense de Desportos

C
:_ sSPclaçao ura Aurea Müller Grubba, Oficial sacramentos - Aviso

ampeoes (Cont. Ja Ja. página)"O R e gis t r o Civi.J do
I('. Distrito da -Cornarca .la- PORTO ALEGRE_, (Gor- O .er. Eugênio Vitor

R - Comecei a dar OI!! pôsto agro-pecuär]o, de- raguá do Sul, Estado de respondente) "A Igreja Schmöckel, Presidente da

primeiros chutes na re nominado de "P Ö S T O Santa Catarina; Brasil. estuda, com ínterêsse, Liga Jaraguaense de
Batalhador incansável donda com a idade de AGRO-PECUÁRIO JOÂG faz saber que comparece. uma fórmula para dís Desportos comunica às

no ataque do Estrela 16 anos, quando então CLEOPHAS", sito a Bs
ram no cartório exibindo os pensar as taxas que são entidades filiadas que por

F. C., Nicki vem de- comecei a defender as trada Blumenau, onde ex- documentos exigidos pela lei solicitadas aos fiéis por ser de Interesse geral,
monstrando mais futebol cores do Estrela na ca- pIora e cria gado leiteiro afim de se habilitarem para ocasião em que forem a Liga passará à partir
de jogo para jogo. Não tegoria de aspírantes. (Jersey), suinos e aves.'

casar-se: ministrados sacramentos de 14 do oorrente divul-
/ dando tréguas ao seu Mantem tarnbern acôrdo

.
como do. batismo, crlsma gar semanalmente, aos

adversário, esse atacan- P - Já tem algum ti· com o Serviço Florestal Edital n. 4.409, �e 3·6 58. 'e casamento" _ disse o sábados, no horário das
te colored constitui um tulo? do M. A., incentivando o Manoel Romualdo e Arcebispo Metropolítano 18,15 ãs 19,00 o seu Bo
perigo para a retagúarda R - Sómente o titulo plantio de essencias Ilo- Antonia Judachewskí de Porto Alegre, Dom letim Ofícíal através da
contrária. Não sendo no de vice campeão da restais. Faz dlstrlbulção e Ele, brasileiro, solteiro, Vicente' Scherer, _ Rádio Jaraguä.
entanto um espantalho L J. D. d� 56. revenda de sementes e operário, domiciliado e O Arcebispo desta capi-
para os goleiros,

- Nicki
P _ A sua opinião so-

mudas como tambem em- residente nesta cidade, tal concedeu entrevísta à ::::::::::=========s=========

sabe aproveitar as opor- présfimos de méqulnas filho de Francisco Bo- Imprensa a propósito das =============7,
tunidades e chutar com �:: :áX��noq�i:t�7�o ce- agrtculas. Aparelha-se pa- mualdo e de Ingracía noticias de que sacerdo- �
preorsao. Procurado ra prestar assistência réc- Romualdo. tes estaríam desejosos de Proibiçãopor nosso reporter, res R - Não resta a -me- _nica, médica e jurídica a Ela, brasileira, solteira. serem pagos com contri
pondeu muito gentil as nor dúvida que a con- seus essocledos. Mantem doméstíea, domiciliada e buíções mensais de seus
nossas perguntas. quista do-titulo de cam- serviço de revenda de residente nesta cidade, paroquianos.
P - Qual o seu ver. peão pelo Estrela foi material agrícula, cujo mo filha de Constante Juda. Dísse Dom Vicente Sehe-

dadeiro nome? justa e merecida. Luta- vlrnento alcançou a eleva- chewski e de Valeria rer que "não julga opor
R - Meu nome é Os- mos com raça para po- da cifra de Cr$. . . . Judachewski. . tuna a ocasião para um

ni Lopes, mais conhecido der levar para nossa ter- 1.186.482,00. Possui dois N. 1.011 pronunciamento detínítí-
.

entremeus companheiros ra o titulo de campeão. núcleos rurais: um em vo sôbre o assunto. Nos.
Por Nicki.' Retorcida corri 175 sóclos Edital n. 4 410, de 9 6 58.

sa norma de conduta, comP - Qual foi a sua
Çorupé Walter Krehnke eP - Em que día, mês maior emoção durante â e outro em orupa com relação ao clero gaúcho,

e ano nasceu? sua vida futebolística? 504 sócios. Wilhelmina Borck
tem sido a de não per-

R - Abri pela prímeí- "Projeta-se, assim, a Ele, brasileiro, solteiro, mitir qualquer função ei-
ra vez os olhos nesse R - Foi quando der- Associação Rural

-

de Ia- lavrador, domiciliado e vil aos seus integrantes,
mundo no dia 25 de 0:0- rotamos o C. A. Baepen- raguá do Sul; pela apre- residente 'neste distrito, e, com maís razão, o
tubro de 1933. dí.no campeonato passa- cleção "in loco" de fun- em Jaraguàsinho, filho exercício defunções po-
P - Quando começou do. cionário espectallzado do de Henrique Krehnke e líticas ".

a jogar futebol? A. C. Ministério. A classe' rural de Oarolína Lemke
I

"O clero rio grauden-
______________ jaraguàense, os essocle- Krehnke,

-

- se - disse - está inteira
( , dos, principalmente.: dessa Ela, brasileira, solteira, mente dedicado aos mís-

Clube A. Baep'endí modelar organização es- doméstica, domiciliada e teres religiosos".
tão de parabens. A dlre- residente neste distrito, . E continuou:

( iorle, pelos seus tltuleres em Jaraguásinho, filha "O padre consagra to-
Da secretaria do ve- tor Social; Paulo Moretti, Albano Kanzler, Eugênio de WilheIm Borck e de do seu tempo ao desem

terano C. A. Baependí Orador; Antonio Zimmer- Vitor Schmöckel e Lou Maria Straus Borck. penao de suas funções.
recebemos, agradecidos, mannt Diretor Esportivo; ren�o Gr�ssinger lêm. re- _ N. 1.012 Quem vive para o altar,
a comunicaçao de que Hans Burow, Bíblíotecá- cebldo reiterados pedidos .' do altar deve viver - é
em data de 29 de março rio. de Associaçõe� enrlgas e

I
Edítal n. 4.�11, d� 9-6 58.

o que escreyeu Säo
d

'-

d novas, n.o sentl.do de lhes <!re�orlo �leIn e Paulo, e-m uma de suasp. p o., em - reumao o Departamentos)o.." SIlésla Frelbe gConselho Deliberativo, ser ...�vlado IOfor�es_ e
"

r er. sábias epístolas, söbre
foi eleita e empossada a Dep. Foot-Ball, Antonio quadro de .orgamzaçao, Ele, brasIleIro, solteIro, a maneira de como de.
nova Diretoria que de- Zimmermann, L o r e n o pois, de.s�jam modelar as lavrador, domiciliado e 've viver o padre".
verá dirigir os destinos Marcatto, Samir Mattar, suas a�I\'ldad.es pelélÉ con- residente neste distrito, Êmbora não querendo
dêsse clube, no decorrer I Walte.r Horch, Freimundo genere J�räguaense. uma � Éstrada Nova.fundo.s, dar. �n;a

.

pronuncia�ento
do exercício' de 1948- Schmldt, Ary Fruet. - saflsfõçao. ��s colonos fIlho de Leopoldo KleID' defimtIvo, Dom VIcente Fósforo, Cálcio, Arseniato
1559, e que ficou assim Dep. Ginástica: Adolfo deste Mumclplo. e de Maria Francisca Scherer deixou transpa-

e Vanadato de s ó d i oconstituida: Mahfud, Amadeu Mahfud: Gerent Klein. recer que o sacerdote
Alfredo Krause, Presi- Dep. Tiro ao Alvo: E1a, brasileira, solteira, deve ser remunerado.

dente de Honra; Haroldo Lourinor Seifert. J K em comerciária, domiciliada --------
Ristow, Presidente; Willi De}}. B o I ã o: Vitor e residente neste distrito,����
Mahnke, Vice-Presidente; Bauer, Erich Dó.ubrawa,

SC.
'em Francisco de Paula, .

Norberto Hafermann, Se- Henrique Geffert, Aman- ta. atarlna filha de Bernardino Frei· Lure s�us !Daies e poupe seu

cretário Geral; Egon Sil- dus COliDo berger e de lda .Reinhold bom dlDbelro comp,rando na

va, 2°. Secretário; Walter 1 Dep. Bola ao Gesto: Freiberger. FARMAGIA NOVA
H o r c h, 1°. -Secretário; Nelson Diressen. FLORIANÓPOLIS, (do N.l.013

d8 ROBERTO M. BORST
Wiegando Hasse, Tesou-. Ded. Volley-Ball Mas� corresp) - Informações EdI'tal n. 4.412, de 11-6.""8.chegad d RI'O e

. u a que dispõe de maior sortimen_
reiroGeral; Erich Sprung, culina: Dr. Murillo B. de as o vel

Cópia de Edital de Pro- to na praça e oferece seus arti.
1°. Tesoureiro; _

Hilário A\zevedo.
.

dC�ladlis pel� imdpr�n8da, clamas de Casamento, gos à preços vantajosos � dJlll1lglUlPIDlt11\ nBarratto, 2°. Tesoureiro; Dep. Volley-Ball Fe- ao-nos .con a
.

a VIn a rec""bI'da do Of'
.

1 d Rua Mal. Deodoro 3" Jaraguã U)cru � \UlJl
h I no prÓXImo dIa 18, ao � . .'

lCIa o.Ge�aldo Marquardt, Dira- minino: Arnaldo Sc U z.
nossó Estado, .. do exmo. Reg�stro Cr�Jl de Mafra.�� _

-

I���:::����u;.':t"���:i� El��1�lt:r.�:�:Lro (="=="='=========='='1Ocasião Própria Dará a mensagem que '·I:;il.ili Dr. Tyc�o' Bra�e fernandes- Neto'.:1::1:cria a usina siderurgica farmacêutico, domicilia-
de Santa Catarina, de- do

_

e residente neste
- VENDeM-SE: 200 morgos de terras, tudo

vendo tal acontecimento distrito, filho de Walde- ii livargem, cl uma casa nova de mad. 7x9, bom ribei-
dar-se na região carbo- miro Sousa e de Iraci li I I IIrão, colheita pronta pl 300 Sdcas de arroz. Preço nifera no sul do Estado. Musse de Sousa. li A d v o 9 a d o fiCr$. 325 mil. Entrada 125 mil, restante 2 anos. Ela, brasileir8:, solteira, II li

- 59 m. terreno acidentado, 3 kms. de cidade, ---------- f
I: II

todo carriavel, 6 m. vargem, 12· de mato, cl casa. de . ��':nr��r::a en���i�l!�::; II Escritório à avo Getúlio Vargas,,67 II'mad. 6x7 e rancho 4x9. Preço Cr$. 150 mil. Condi- Candidato do PT8, em Mafra, filha de João II
E II

ções á combinar., Comunista Fichado Bonifacio Pereira e de i111i ( d. Hertel - Jaraguá do Sul li
- 100 m. tambem' acidentado, carriavel, cl ca- Maria da Graça Pereira.' II

sa e' rpancho CC/$9 m16.i�1 Pmé�1 d8eOamiPI.ilme'natrrardóaz PrlsDtaOntesaa: Notícias proq�dentes do
.

N. 1.014 i.i-::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::9caso reço r. ui, , ... Rio informam que oDiretório '

combinar. Nacional da Crúzada1�"t''asilei-
E para que chegue ao co

fi)I&iilI�Il!EI�II!il8_�II!il8H!IItSBIl!EIItSB88I(;!ßItl!iB�- 5 m. proprio pl loteamento .. cl casa de ma- ra Anti-Comunista, num co
nhecimento de todos, mandei DSFRFONTOS'A�p!lsPBITPunAIA_ ZJA�AORUA-ADO SUL

II
ferial. verdadeira. pechincha, Cr$. 310 mil" condições ffi"unicado á imprensa, decla- passar o presente edital que -

K K K'á estudar.
.

ra que vai- impugnar a can-
será publicado pela impten-

- 1 chão 15x60, dentro da' cidade, cl casa de didatura do sr. Licio Hauer,
sa e em cartório onde será Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos _

.mad. Cr$. 85 mil, entrada 50 mil, resto 1 ano. lançado á deputação federal
afixado· dutante I) dias. Si fi) Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acess6rios

- 1 chão si casa, esquina, 1.84.2 mt2. pl qual- pelo PTB do Distrito Fede- alguem soub!!r de algum im-

J ·A pedido. atende a domicilio e tambem
quer troco. ral. O comunicado acusa o

pedimento acuse-o para os em localidades vizinhas
Vende-se ou troca-se.

. presidente da Aswciação dos
tins legais. �1l!III!il�1l!!II!!I!�1!§E8@BUl!ti_S8��<!J

No mais, consulte Luiz Gonzaga -A. Sobrinbo Funcionários Públicos de ser AUREA MÜLLER GRUBBA
Esfr. Nova -:- J'ARAOUÁ DO SUL. comunista fichado e possui- Uticlal

N. 1.015 • I
dor da credenCial ne• 182, ------,----

r-;::;ó:;.;�;::;�;",ó::::::;::;:;;;;:;;::::·;iI.7=��=�=��=:.='p=or=L.=ui=Z=,c=a=rlo=, Cidadão!. I
:: .

II I Se ainda não és eleitor,
!! _ JARAGUÁ li Atenção, Eleitores! 'providencia imediata-
li DO SUL

li A fim de evitar acúmulo I mente a obtenção do
i:

Medicamen tos e Perfumarias I! de serviço de enlrega, são teu novo título eleitoral,
I' convidados Iodos os eleitores,' cuja posse te assegul aSimbolo de Honestidade ii o desempenho do sa-

Confiança e Presteza li possuidores de recibo até n. grado direito ao voto
A que melhor lhe atende II:! 6.300, para relirarem, com

como cidadão livre e
I I urgência, seus· novos liIulos

_

.,. I
e pe os menores. preços II eleilorais no Forum da Comarca. conscencioso do Brasil!

�::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�""=::::::::::::::? \!:::==========:!d --=

ESPO••IS

Galeria dos
NICKI

Pela p r e s e n t e
proibimos terminan
temente aos senho
res caçadores a en

trada em . nossos

terrenos sitos à Es- .

trada Itapocuzínho,
lião me responsabí
lizando por quaisquer
dânos, pela ínobser
vância desta proi-
bição. ,

Estrada Itapocu
zinho, Junho de 58.

(Ass.) Bertoldo Bartel
Eugênio F Yogel
Germano Behrens

CONTÉM
'EICELENT&S

ELEMUTOs TONICOS

TonlCo dos convalesC!entes

I Tonico dos desnutridos I
Os .Pálidos, Depauper;tdos,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nism9 com o

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

CUnlca Médica - Cirurgia Geral - Partos.

Consultório e Residência: Rua Preso Epi.
tácio Pessôa. n. 206 \ex-residencia de dr.
Alvaro Batalha}.
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 -as 18 hs.

'1_- __ lEE_tU_I" _1I1_UI_IPI_all =-IDI_'''_ 10'_1'

I � Atende chamados de. dia e a, no�te - I
iü::::'._1.1 _ UI'_1.1" .. 1_ •• _ lU _ 1"_ '-bl_ lU_."'-"=8

• f

6
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO, POVO DOMINGO DIA 1561958

lê d Câmara MUDicipal,
"0 EngenheiroMisael" RDXO 10 Ata ::. ��:ã�,::od:ê.2:.d::a�: ::1 :::::
As amizades que consegui em

_-
O cenário do romance é uma ,ur,l'!f centos e c�uenta e oito, na Sala de Sessões.\.I Edifício da Prefeitura Municipal, reuniram-se os

alguns meios Iíterãríos são - aere-' cidade do interior, nesta época pre- vereadores, srs.: João Lúcio da Oosta. Fidelis Wolf,dito-o - as que maior interêsse des- sente com suas intrigas, suas safade-
,A fuga dos trabalha- Francisco Modrock, Jose Pasqualiní, Mário Nicolini,psrtaram em-mim, ávido de cO,nheci- zas, sua gente bôa - um retrato em

dores ruraís para as J
-

J é B l' E
'

h B t' D IM.h d oö res bem candentes de nossa 80CI'e- oao os erto I, rrc a ísra, una, arcano
mento dos omens e as COIsas, e

graudes cidades não é e Raimundo Emmendoerfer, Declarada aberta aalí encontrei os melhores amigos de dade. Para construir uma, reprêsa, ali propriamente uma fuga. sessão, e ausente o 1. secretário efetivo, vereadorminha vida. chaga um engenheiro, Misael Ras- É fenômeno hístôríco sr. Augusto Sylvio Prodoehl, assumiu a secretaríaESl1íritos inquietos (porque des- cancelos, Misael lé um Homem. Um conhecido: o desenvolvi- o 2. secretário vereador sr. Francisco Modrock,cobriram o quanto são necessäríos), Homem tanto assim como o queria mente industrial retira convidando a presidência ao vereador sr. Raimundosão homens muitas veses sofridos e Kipling, tanto homem que nos arre- mão de obra da agrícul Emmendoerfer para preencher a vaga de 2. secre
que conhecem, pela experiência, a bata, e nos confunde, como da vez

tura para as fábricãa. tário. Lida e submetida a discussão a ata da sessãovida' outras vêzes são_tão estudados em que um crápula chamado Licínio Êsse fenômeno se vem autertor, foi a mesma aprovada som emenda.
que 'vivem sonhando como seria esta Laveno, o ofende e lhe bate em pleno processando no Brasil e
vida sé�moldada fôsse dentro do ideal rosto. Misael não reage e seus amigos continuará a processar- EXPEDIENTE: Ofício circular n. 44/58 do
que criaram. Por conhecerem a vida quase duvidam de sua coragem (as

se durante o nosso de- B�nco'Oatari.n�nse, da Oapiral; ide_m n. L15�, ,da
e a sentirem, muitas vêzes dela se .düvidas vêm tão fàcilmente!). 'O tal

senvolvimento índustrfal, Oama�a Munícípal de Ohapeoõ. Oöpía dos OfICIOS
apartam ou a ela se lançam com tanto Licínio, que era mandão no lugar, A própria reforma agrá- exp�dldos. de n. 263, 264, �65, 266',2.67 e 2�8/58.vigor que se esfacelam e desaparecem gritava-lhe: eovarde ! Mas Misael, um ria não/o estancará. Ao Pro)eto-Ie_I n. 14 do Executivo Municipal, criando
antes do tempo.,. São elementos caráter "cristão" deslocado naquêle contrário, aperfeiçoados Escola MIsta ,Isola.da e um cargo de professor, em
sublimados pelo espírito. ambiênte, silencia. Vive para o seu

o regime de posse da J�ra�u_á - Gar,Ibaldl, .

encruzamento d.as E�tradasNo ambiente literário, ,as relações trabalho, a sua obra, que não é apenas terra e o de cultivo e Ribeirão O�Cllda, A!I�e e Fausta: Projeto-lei n. 15�
se processam em perfeita cadeia. Há' a engenharia (sua profissão) mas a

criação, o aperfeiçoa do �xecutlvo MUDIClpal, autorísando �eceber porprazer" recíproco nas relações entre sua influência entre os homens (que mento assim trazido da- doação a área. de 2.103 mt� 2, de WI�ly Alfredo
os grupos de intelectuais. Augusto lhe é missão). E nessa sua quietude râveomo resultado uma Son�en,hohl. LIdo o EX'pedle�t�, convidou o sr..
Sylvio, por exemplo, vim a, travar todos sentem a "força" de Misael, sobra de mão de pb.ra Presidente, vereador. Jo�o LuCIa da Costa, aos
relações com êle através de qúatro . inclusive o próprio leitor (e o próprio rural maior do

.

que a componentes do L�gIslatIvo. para a missa a ser
apresentações: um literato apresen- crâpula, Licínio, que, impotente, se

atualmente observada. celebrada no pröxímo domlD�o, em homenagem
teu-me a outro; êste a mais um ter- destrói aos poucos a si mesmo). '

póstuma pelo 1°. ano do falecimento do vereador
ceiro, até que fui encontrar-me com' Em carto momento, numa das Precisamos eontradízer sr. A!'tur Müller. O ver�ador, ,sr. José �asqualini
o autor vigoroso de "O Engenheiro mais . dramáticas páginas, Licínio,

a afirmação de que tôda propos e obteve aprovaçao �o seu r&que�Ime�to de
Misael", no seu retiro em Jaraguá do dominado mental e físicamente pelo a população rural pode pro,fundo pezar '. pelo fale�lment? do cidadão sr.
Sut. 'Augusto Sylvio é catarinense, engenheiro, choraminga:

ser mantida em seus Es- Guilherme M�lchert, oc()�r�do _dIa 12 do �orrente,nascido em 1916, em Jolnville. Sua - Quem és tu, que me enlou- tadös e em suas ocupa- em
. �lu!Denau, com

A parnctpação conc0!DItante à
vida é pontilhada de muitas viagens queces, demônio? ções atuais. Esse "slo- família enlutada. For� o faleCIdo,;. residente- �m
e avenjurae, sempre voltado, porém, De fato, o engenheiro Misael

gan' de fixar o homem Oor�pá, membr.o pr�emlDe!lte da Un�ao Demeerätíca
para o jornalismo e as lides ínteleo- pode ser um símbolo, não do demônio,

ao solo" precisa ser des- N�Cl�nal, e cidadao, �ulto conceltuad� naquele
tuais onde conquistou laureado lugar mas' do Homem, realizado moral e

mentido. Oelando-seeon- D!strlto, tendo-se assoc�ado ao, requerímento de
apesar de sua modéstia e inato re- físicamente, muito mais imagem de

díções próprias; os nor- p�za�es do orador o vICe'presld�nte ver�a.dor sr.
traimento. Em homenagem à sua Deus."

destinos continuarão em FIde!Is Wolf, en!ll,tecendo as qualidades ctvtcas do
terra natal, escreveu um romance Não sei se intencionalmente ou

seu Nordeste. Mas nada faleCld�, e o líder da bancada do PSD, vereador
hlstõrico, ou] a -edição deverá aconte- apenas retratanto a vida' da cidà(ie indica que muitos não sr. RalII�undo . Em:mendoerfer. Oç>m a 1?alavra� 10
cer dentro em breve. onde Re passa á' história (ficção) venham para o sul, atrai- vereador sr. FIdehs Wolf, e� �rIlhante lfilP.rovIso, '

"O Engenheiro Misael" marca Augusto 'Sylvio, no seu romance, dos pela criação' de fá-I congratulou-se �om a Oasa dIan.te da ,br�lhanteá auspiciQsa estréÍa deste escritor no eleva o papel da mulher (note o leitor:
bricas de novos servi- sentença proferIda pelo MM. J�IZ de. DIreIto da

mundo do romance. Trata-se de uma c0!ltrariando a mulher·sex� de !3'ra�- "'os n�8 grandes cidades Oomarca, dr, Ayres Gama Ferrell:a de Mello. ne
obra de apresentação gráfica exce- çOIse Sagan), fazendp·a gUIa e lDSpI- �u á ocura de uma gando o mandato de segurança mterpretado por
lente, em forma to grande. com 368 radora dOA homem. Basta 'dizer. que a'riculf�ra mais adian- várias firmas locais contra a Le�, n, ,39. que, �e�ulapáginas, cspa em tricromia, editado todos a.;,quel�s, (personagens do hvro) b�da e por isso mesmo a, cobrança do Imposto de Ind!lstrIa e Proflssoes.
pelas "Edições Colon" (Livros de qUA nao 'tIveram o amor de uma "

f '. _

Qualidade), de Joinville, am- 1957· mulher se perderam e deram em

nada'j
cap�z.. de o ere�_er me-_.

, �RDEM DO DI�: LIdo o parecer da Oomissao
- ! . Ihor remuneraça!). de Fldanças, EconomIa, Orçamentos -e Oontas do'Em fiO Engenheiro Misael"

, Estas. as modestas considerações, . Município, referent.e .ao mês de mar_9o, úhim,o, foi'Augusto Sylvio, estréià no romànce
que me ocorrem à leitura de "O .En- ' , aprovado por unammldade em la. e ultIma dlscus-

de maneira surpreeqdente, levando a genheiro Misael", a epopéia"brasileira são. Por proposta do �iee-presidente, vereador sr.
bagagem de uma vida voltada às letras' do laureado escritor Augusto Sylvio, Fidelis Wolf, robusteci�a. com o apôio dos yerea-é aos 'estudos dos homens, e das

por todos os motivos uma voz vibrànte, dores� �rs. José �asquahm e o 1.°. secretárIO em
coisas, o faz de uma maneira que smgular, que surge esplendoroso no exerClClO FranCISco Modrock, fOI aprovado uma
empolga pela sua firmeza de estilQ e_ setor do romance verde e amarelo. indicação do Executivo Municipal no sentido de
convicções, aquêles que o conheõém transferir o atual, ponto de estacionamento dos
apenas como "autor estreiante': mas Passo Fundo, RGS, abril1958. 'troleis defronte da' Es t a'ç ã o Ferroviária, on'de
não o conhecem como jornalista dos

BERECIL
-

GARAY transtorna bastante o trânsito, ,para a, Rua Artur
mais caprichosos, honesto" e ás vezes " 'Müller; ao lado da Praça Tte. Leonidas Oabral
irônioo às convenções sociais superadas. (Da "O Nacional")' Herbster. desejo aliás, dos pr6prios troleitos,

consoante comunicação do vereador, sr. Francisco
Modrock. Reportando-se às vibrantes palavras do
Vice-presidente, vereador sr. Fidelis Wolf no que
concerne à sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Oomarca pela constitucionalidade da lei
n. 39, congratularam-se, ainda, com o Legislativo,
os vereadores srs., Mario Nicolini e José Pasqualini.
Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais
quizesse fazer, uso

-

da palavra, o sr, Presidente
declarou encerrada a sessão, convocando os srs.

vereadores para a sessão a realizllr'se no dia 3 de
junho pr6ximo, com a seguinte Ordem, do Dia:
Trabalho das Oomissões. Não' compareceram· à
presente sessão os vereadores, srs. Augusto Sylvio
Prodoehl e Martim J. Hauck. Sala de Sessões, 20
de maio de 1958. (ass) João Lúcio da Oosta, Pre
sidente; Francisco Modrock, 1. Secretário em exer

cício; Raimundo Emmendoerfer, no exercício do
, cargo de 2. seoretário.,

. - .

I M � O IA S�
Frut/feras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiras, . Ka
kiseir05, Maci-
'eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias; Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

. ::>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupà

MILHOES
DE PESSOAS ltM USADO COM
,BOM RESULTADO O POPUUI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIßUS ATACA TMG I 8B8A1lS.
o 1ft...... Baoo. o coraoa...
a.maco.' oa Pulmhe. a Pelo
Produ Oorea nos O..oe. Ileum..
11...0. Cicü......�Qu.dã do Cabe
.. ARem'a. e Abortos.

C....u..om�
olOJH o popula' depurativo

ELIXIR 914
............ ao .,..AIsmo. Airada.
... como .... 1IGOr, Aprovado co

...0 _xUI8I DO tratemento da St
Plus e ReUMATISMO da me.. ,

..a od••m. pelo O, N S. ,Po

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704
\

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral, médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partof Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia -' Brsturj,-eiétrico - Electro-cauterizaçãö

- Ráios Inira-vermelhos e aluis.

Conservação
do Solo

PRISÃO DE VENTRE
ESIDMAGO. FíGADO [ INTESTINOS

Nos terrenos de de
clividade fortes as pas
tagens, quando explora
das convenientemente,
com ajuste do número
de cabeças de gado à
área, consütuem um dos
bons processos de,con
trôle 'da erosão. Em al
guns tipos de solo nrgá
que sejam feitas sulcos
em contôrno para con
trôle da enxurrada caU
sadora do desgaste.

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

zam as funções do ��
.

1 '
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�I MEDICO CIBUBGI�O n

II! Formado pelas Faculdade� de Medicina das Univer- IIII . sid�des de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre ii'I ! 'lili CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRiANÇAS B I'II CLINICA GERAL
'

,I
II li

n Longa pratiea em' Hospitals Europeus' I! "
...

:: ,. "�-�����iII Consultório e residência: .: �:••••••••••.••
-

••
-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I! Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 406 II :l'f
Clmlca de Olhos -

OUVid.OS
- NariJ

e.
Garganta �l

II CONSULTAS: I, � DO 11•••111 iJ
a II � MODBRNA B PRIMOROSAMBNTe INSTALADA :J
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11, horas li � A melhor aparelhada em Santa Catarina B '

II
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II H Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �1

I Atende chamados tambem à Noite -ii f� .

- J O 'I N V I L E - ,:l
li ii::::"'_ .
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Dp. Reinoldo Mupapa

'II ADVOGADO II
Escrit6rio ao lado da Prefeitura

/

JARAGUÁ DO SUL
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REGISTO- POLICIAL,

Ainda perdurá doloro-' São José desta cidade,
samente na lembrança de onde, com os dois outros,
todos o trágico desastre se encontrava sob, cuida
ocorrido dia 3 do correu- dos médicos.
te no' vizinho Município
de Guaramirim, em que Desta maneira, a im'
perdeu trâgiôamente

-

a prudência, a leviandade,
vida o 'operário do' De- do motorista Osvaldo
partamsnto da Estrada Verbinnen, .provocou a

de , Rodagem, Timóteo morte de dois humildes
Pinheiro, conforme notí- operários, fato que con

cíämos em a nossa' edí- tinua a àgitar bastante a

Qã'O anterior. Infelizmente opinião pública não só
nossos 'prognósticos, en- de Guaranririm como

tão divulgados, se confiro também de Jaragoá do
maram segunda-feira úl- Sul, Aguarda.-se, com

tima : não resiatindo aos ansiedade, o pronuncia
graves ferimentos recebi- mento das autoridades

...
frOS na cabeça, sucumbiu competentes, em 'face-
também o operário dêsse lutuoso aeoateci-
Alfredo Maul no Hospital monto.

Essa gentinha fala" cada uma, que dá coceira
no sovaco. Fornecem' êles mesmos a matéria para
esta coluna humorística. Os próprios "pessedistas"
\descontentes, aborrecidos, nos dão as notícias,.. E
sabem o que dizem agora? Dizem que com a organi
zação do novo diretório udeníssa, alguns "dirigentes"
do "PSD" .

(aqui não tem nada de verdadeiro PSD I),
considerando-se "superiores" (mal-educados, introme
tedíços, desavergonhados), manifestara.m o seu "leal'
desagrado" de- tratarem com êsses novos componen
tes (mesmo não tendo entrado "aquêle que �quen
tou a escola do Artur") - tanto que, pare, fazer frente
a tais nomes (cujo prestígio, fibra e eapacídade lhes
dói a valer porque Dão estão com êles) - lançaram
em recente "convenção" um "candidato colono" l?)
para ver se pegam novos trouxas. Os da UDN, que
não se ofendem,por tão ridícula imaginação, nem se

preocupam por tais expedientes muíto conhecidos,
conhecem bem os recalques que róim por dentro os

seus "ilustres" opositores das. esquinas, dos cafés e
dos corredores da Prefeitura, e ana.lizaram a questão
de duas maneiras: 1°. - lançaram "êles" (do "andere
Seite") o nome honrado do Batistª' para presidente
do Diretório só para ver se abocanham alguns voti
nhos à custa dêle, uma vez que tiraram o corpo töra,
vendo 'as coisas pretas, jogaram o troço por riba do
coitado do Batista. Será que êle não enxerga ?; 2°.) -

seria com o Batista' um caminho fácD para fugtr da
responsabilidade de um fracasso iminente, e que já
vem' tarde; pois todos estão abandonando o barco
furado ... Uma vela para o defunto.

Quem leu o nosso número de 1°. do coerente,
,

deve ter estranhado bastante a publicação das Leis
n, 10 e 11 promulgadas pelo próprio Presidente da,
Câmara. Sabe-se que uma lei 'aprovada pela Câmara
tem prazo para sanção do Prefeito. Passado o prazo,'
a Câmara a sanciona. Diz-se que o Prefeito "não teve
tempo" para assinar aquelas duas leis. .. Mas nós
explicamos: é que a lei dá o nome a uma das ruas
ao saudoso Al'tur Mueller ... E o Prefeito sempre foi
seu adversário. E êste mesmo, Prefeito que se diz
"da harmonia, da uníão. jaraguàense", não teve nem

vergonha de negar uma homenagem _póstuma e me
recidissima ao grande Artur MueUer! l ! É uma grossa
falta de educação, isto sim! Vejam como confirma
mos o caso: a lei n. 39 foi vetada pelo Prefeito.
Muito bem. A de n. 7. foi publicada fóra do prazo!
Lembram-se v. E agora as leis n. 10 e 11 nem foram
vistas II Quanto cretinismo aos tõros de simples edu
cação e compostura püblíeas, Dustre Prefeito -, �'

Atribui-se 8 Zarathustra a"religião dos guebros
que tem dois príneípíos antagônicos: o da vida e da
felicidade, e o do mal e do infot;túnio. Naquela época
já, do alto de sua sabedoria, Zoroastro profetizava:
"Atenção, funcionários! Apertem um pouco mais o

einto, porque o pagamento ainda não sái !" Pu x a,
como é velha essa crença, bein! ? . . .

Com destine a Caçador,
viajaram quinta - feira
ültima o sr. dr. Murillo
Barreto de Azevedo e .0
sr. Augusto Schmídt.]
que naquela próspera
cida"de foram represen
tar o Rotary Clube de
Jaraguâ do Sul na gran
de Convenção Distrital,
realizada sexta-teíra e

===============::;=======

sábado últimos.

,

Os Ilustres delegados
: rotaríanos jaraguàensés
'deverão regressar' hoje
à noite, via aérea até
Blumenau, donde retor
narão via rodoviária à

.-.t�,

Dr'- :Murillo B. de Azevedo nossa eídade,lIl!!i!i!iiiilii!E!ii!i��:I:.:ii. :i!!!!iliiiiiiiiiiiSlP.liiiiir:I!!iii!!I!!

Maleitas, Tremedeira
., CURAM-SE RAPIDAMENTE -COM - I
"Oapsulas Antisesdnicas �I

I M inancora" m
I Em Todas as Boas Farmácias I
I É um produto dos Laboratórios

'MINANCO.RA II - Joinville � Sta. Catarina -

;i�!�!c:!EEIiI:�j5iiir&J:l'l:! :::;;;;;!i!!!iII:=-:S I:=mz !I

Aos nossos Assinantes:
Pedimos a todos os nossos prezados

assinantes, ainda em atraso com o paga
mento de suas assinaturas, a fineza' de nos

enviarem com urgência,
-

os seus débitos, a'
fim de, evitar a suspensão do fornecimento
do nosso jornal.

Emprêsa Jornalística "Correio do Povo" LI�a.
Eugênio Vitor Scbmöckel

Diretor-Gerente
)

Entra um estranho num botéco, pergunta ao
dono "em que Banco êle poderta receber o dinheiro
qUE! o govêrno tederalmandou". Hum, será que já
vieram os quinze milhões? Ou queria o estranho re
eebes as prestações' das pedras do calçamento que
não sái? Pedras ou meio-fio? '

D.ARAQl]E

U.D.N.,

Ccnvençãe - Municipal
J -Confórme convocação publicada em outro
local desta edição, está marcada para o próxi
mo domingo dia 22, a grande reunião da União
Democrance Nclaenal em nossa, cidade, na qual
serão escolhidos os futuros cendldatos a vere

adores á Câmara e índlcedos
:

os candidatos
à deputação estadual e federal.

Após a reestruturação de seu Dlretérlo
ocorrido em abril último, congregando em suas

primeiras fileiras homens de expressão cívica
e capacidade comprovada, tem recrudescido
intensivamente udenlsta o movimento em todo
o município que no próximo domingo escolherá,
com a sua tradicional firmeza e _ entusiasmo
os seus candidatos preparando-se desta maneira
para o' grande pleito eleitoral de outubro vin
douro.

I,
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BElOS E DEMAIS

anCCOfS DO "
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
f R I E I ,R AS,
ESPINH.AS, ETC.

•

I

Lavando COrTl
-

Sabão (Marca Repstrada)

Virgem Especialidade
da ClAo WEIlJEt HN1IlU§IIHAl .. JOllJillvUlie

Recomenda-se para hospitais, colégios etc., pela sua qualidade desinfectante.
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