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CHINELO VELHO EM pt, UOEHrE .1 I'

DeSDE que ínlctou seu descalabro adml
, nlstratlvo, o aluai govêrno municipal

use de manhas e patranhas pera eximir-se de
culpabilidade, atribuindo-a, como a atribuiu, a

princípio, à "divida" deixada pelo saudoso Pre
feito' Artur Müller, depois, com caradurismo, redo
brado, . à Câmara que lhe teria negado crédtros,
e, ago,ra, o que é muito mais grave, falhando
tõdes aquelas peteretas e patecoades, em derra
deira batotada diante das eleições, increpa até
mesmo o Govêrno do Estado a falta de pagamento
de cotas, enormes créditos e muitos milhões ...

Já não se trata de infantilidade nem de
infantilismo nem de eletentlasls, delírio de gran
deza ou completa anésía à realidade núa e crúa
como já escrevemos, mas do fabuloso chinelo
velho em pé doente. Chinelo velho de impresta
bilidade comproyade. em fiasco administrativo de
1960 (Govêrno Waldemar Grubba - PSD), agra
vado com o pé doente da incúria de hoje. Chinelo
velho não tem cura, pé doente em pé não dura
- vejamos:

.

Com os pés doentes, juntos, acusou o Pre
feifo, de hoje, ao saudoso govêrno Artur Müller,
de ontem, lhe haver deixado Cr$ 1.292.029,20
como "Restos a Pagar" em 1956; esqueceu-se,
por conveniência, do chinelo velho, dêle mesmo,
sr, Waldemar Grubbe, quando em' 1960 deixou

. eö mesmo Artur Müller, então seu sucessor,
Cr$ 683 282,40 de dívidas, o patrimonio em pan
daréco. De passagem,' pode se aferir do velor
monetárIo de uma para a outra quantia no inter
regno de 1960 pare '1966. E, ademais, a dívida
de Artur Müller leita em 4 anos de administração
profícua, correspoadte a 19.% do orçamento de
então, enqnamo que a divida do'" sr. Orubba é
de 40% do orçamento de hoje, em apenas 2 anos

de administração fracassada.
O aluai Prefeito, por outro lado, na ausência

de méritos admlnístretívos que o enaltecessem,
não teve, como o teve seu, antecessor Artur
Müller, a coragem que dignificou a êste, de
contrair um empréstimo de Cr$ 500,000,00 para
pagamento, em parte; da dívida deixada pelo seu

antecessor, sr. Grubba. este não teve, como teve

aqu�re, a confiança em sua própria adininistraçªo.
É aqui que o pé dóente entra no chinelo velho ...
já conhecido de 1960. Damos de barato, ainda,
que Artur Müller era da UDN, Waldemar Grubba,
é do PSD, para infelicidade dêste Partido no

Município,
-

Depois, afundando mais e mais em dívidas,
pulando fabulósamente daqueles Cr$ 1.292029,20
para Cr$ 2.277.967,70 que é quanto deixou em

dívida·ao encerrar dois anos de desgovêrno, sem

amortização anterior, incriminou levianamenle o

Legislativo por pretensa negação de crédito ..•
Ora bolas! A Câmara, é público e notório, ·Ihe '

deu a êle, Prefeito, nada mais nada menos do
que Cr$ 8.740.940,30 de créditos especial e su

plementar durante 19571 - quàntia que excede
ao própriO orçamento municipal! Na ocasião da

(CONCLua NA 3a• PÁOINA)

Câmara Municipal

Pela primeira vez na
vida politica estadual, o,
PTB resolveu disputar sõ
zinho, com candidatos pró
prios, o pleito de outubro,
com independência plena
face ao reeüo do PSD. Já
aqui, em Jaraguá do Sul,
o PTB coHgou-se na legen
da do PSD à Câmara Mu
nicipal, índice indiscutível
da fraqueza pessedista lo
cal, empenhado em garan
tir para .aí algumas cadei
ras no Legislativo, onde
tem minoria, com auxílio
petebista. Tinha-se como
certa a coHgação PSD-PRP,
continuidade de 1954, quan
do o'PRP garantiu ao PSD
a Preteítura, continuidade
porém impossibilitada pelo
não cumprimento do PSD
do acôrdo firmado com o
PRP naquela data.

Conquanto sejam pre
maturos quaisquer prog
nósticos ante o retraimento
do eleitorado novo, o pró
ximo Legislativo seria
constituido' da seguinte
maneira: UDN - 7; PSD - 2;
PTB - 1 e PRP 1 vereador.

Priamo Ferreira do
Amaral e Silva é candidato
a Deputado Estadual pelo
PSP, e não do PSD como
publicado (erro de revisão)
na última edição. Com êle
são quatro candidatos por
Jaraguá do Sul à Assem
bléia Legislativa. Diante da
coesão da ,UDN 'em torno
do seu candidato, Eugênio
Vitor Schmöckel, a candi
datura do PSP irá dar Ó
golpe de misericórdia no
candidato do PSD.

,

Santa, Catarina já tem
assegurado uma 'Cadeira no
Senado: Irineu Bornhausen,
capitalizado pela maioria
eleitoral catarinense, cuja
suplência toí. preenchida
com Basilio Celestino de
Oliveira.

Jarag�á do Sul e Coru
pä endossaram, com entu
siasmo, as candidaturas de
Irineu Bornhausen ao Se
nado, de Lauro C8l'Ileiro
de Loyola e Antônio Carlos
Konder Reis à Câmara
Federal.

'

Schmöckel continua a
ser o candidato de maior
evidenciação na campanha
que se deflagraj_ para a
última arrancada. Seu
nome desfalca, em muito,
as Mstes do PSD, desper
tando dia a dia maiores
simpatias, não aferidas, na
balança certa da UDN.

Indignado com o PSD,
o candidato do PRP,
'Dornbusch, prossegue bra
vamente na sua campanha,
sofrendo. ainda, a traição
de alguns pretensos perre
pistas, com arrotos de
"integralistas" em 1954.
Atribui-se aó PSD o des
mantelamento do PRP, euja
essência está f i é 1 a
Dornbusch.

O retlotor da semo'JQ

Aprovado o projéto que declara
. pública a Soe. de Cultura Artística
exposição de Barreto de Azevedo diante do
acórdão do Tribunal de Justiça - Congratulações
à Secretariá da Câmara - Outras notícias -

de utilidade
- .Brílhante

A Câmara houve por I ção oongratutatöría à Reinoldo Rau, de grande
bem apreciar o parecer eficiência demonstrada perlculosldade para as
da Comissão de Legísla- pelo l°. Secretário àfren- crianças que as atrae
çäo e Justiça, aprovan- te dos trabalhos da Se- pars suas diversões.
do, por unanimidade, o eretaría da Câmara, O vereador Barreto de
projeto de leí, de auto- coadjuvado pelo 2°., Se- Azevedo, da UON, teceu
ria do vereador Augusto oretärío, vereador Fran- suseíntos comentários
Sylvio Prodoshl, que de- cisco Modreck, extensí- diante do brilhante acór
clara de uti1idade públi vo à Presidência, cuja dão do Tribunal de Jus
ca a Sociedade de Oul- Mesa tem intensificado tiça tace ao Mandado de
tura Artística desta cí- extraordínárlamente 0,8 Segurança interpretado
dade. trabalhos subordinados à por firmas locais contra
Por proposta do Vice- Secretaria, a aplicação da Lei nO.

Presidente, vereador Fi- O vereador Mário Ni- '39, Imposto de Indústria
délis ,Wolf, foi aprovada colíní reclamou contra e Profissões. Barreto de
uuanímemente uma mo- um canal aberto à rua Azevedo, causídico que

"
ora vem de integrar, com

Q 525 -I 1
- destaque, a bancada ma-

uase mi e eíterea j?ritárla da UDN, hísto-
".

d Es d
ríando o momentoso pro-

em
.

to o o ta o cesso! disse do r!3go�ijo
, +anteríor do Legíslatívo

FLORIANÓPOLIS, (Do I faleoimentos e de trans- com a sentença decisó
Oorresp.) - Segundo os farênoias da eleitores, ou- ria do MM. Juiz da Co
dados existentes no Tri [as fôlhas indívíduaís de marca, dr. Ayres Gama
bunal Regional Eleitoral, votação estão em trãusí- Ferreira de Mello, não
o eleitorado de Santa Ca- to pelo correio. Florlanõ- acolhendo a ordem ín-.

I tarina atingiu a .... polis, Blumsnau, Joinville terpretada diante da Lei
"
524,942 eJ�i_�oree. �sse, nú· e Laje_B� ,�ii.º: 8.8 �idad�s <1"e .. tant�. <'..el�u!Da pr�-�
mero poderá sofrer pe- que possuem maior nu- voeou enfrE' uma parce
quenas alterações em vir- mero de eleitores, pela Ia minoritária das elas-
tude dos futuros cancela- ordem. ses eonservadoeas, rego-
mentos proveníentes de sijo que ora se repetia

.

no Legislativo com a

constitucionalidade de
sua Lei vetada pelo pró
prio Prefeito 'Municipal.
Comentou, com fina iro
nia, a atitude paradoxal

OS MUDI·Cl·pl·OS do Executivo que, vetan·
do 8 referida Lei, não

I hesitou dar precuração
plena, êle mesmo, ao dr.

I Arquimedes pantas, em
defêsa da legitimidade
da ,Lei vetada por êIe
próprio, Prefeito. Para
benizou-se o brilhante
orador, com a Câmara
em não haver acolhido
aquele veto prefeitural,
e como defensor vitorioso
da causa, o advogadô
Arquime�e8 Dantas.
Concluindo, Barreto de

Azevedo extranhou não

(coNcLua NA 6a. PÁOINA)

O candidato que os catarinenses escolheram para IR INEU, O I- d
. responsabilidade do Estado, através da Secretaria da Agri-

o Senado da RepúbHca não é um candidato rea Iza Or oultura, - criada no meu Govêrno, - sem prejuízo dos
desconhecido.

.

• • • convênios com a União, os qúais, não só foram màntidos,
No Govêrno do Estado, demonstrou sua capacidade .

_ JAIMa ARRUDA RAMOS como também ampHados nos seus recursos e nas suas
de trabalho. . finalidades.

.

.

-
,

Não será um senador decorativo ou simbólico.
- Do perfeito entrosamento das atividades, desenvolvi-

Em qualquer pôsto que lhe derem os catarinenses, Os próprios adversários isto reconhecem. A 'hão ser. das nesse importante setor da vida púbHca pelo Estado e

s,erá sempre ação e dinamismo. aquêles da Hnha de frente, que não podem difundir,. por pela União, resultou considerável soma de beneficios às
Esse candidato chama-se IRINEU BORNHAUSEN. dever partidário, a grandeza de um govêrno adversáI1o, classes agropecuárías. Silos, armazens de trigo, postos de
Em nossa. último programa transcrevemos trechos do os catarinenses todos, de todos os partil\os, proclamam e suinocultura, postos de inseminação artificial, postos agro

discurso de Irineu dando conta de sua administração. NêIes se envaidecem do período governamental de I R I NEU pecuáriOS surgiram na zona rural, estimulando o colono e
estavam os dados referentes ao setor educacional. E tais BORNHAUSEN. imprimindo novo impulso às atividades agropecuárias. Sob
dados, expostos na afirmativa incontestável dos números, Ainda agora, na sua recente ,ßxcursão ao sul do o regime .de "acôrdo", está em construção. ainda, a Escola
mostraram que Irineu, num só período dtt govêrno, duplicou Estado, inúmeros foram os adversários seus, 'pertencentes de iniCiação Agrícola, de Araquarí, para o qual o Estado
o que havia sido feito, nos dominios do magistério primário ao Partido Social Democrático que, não só· o visitaram, contribuiu, em 1955, com 800 mil cruzeiros; e a Escola
e secundário pelos governos que o antecederam. mas até o saudaram públicamente. O fato constituiu alta Agrotécnica de Camboriú, para a qual contribuiu também

Êle encontrara, ao ass u m i r o cargo, 88 Grupos "demonstração de mudança de nossos usos politicos, ,onde o Estado com 600 mil cruzeiros.
'

,Escolares. Construiu 107, elevflndo, assim o total de esta- o adversário não mais é visto como um inimigo. O 'acôrdo" do Núcleo Tritícola de Curitibanos, cuja
belecimentos dêsse gênero para 195, todos funcionando em Passemos em vista, suas atividades no setor ds agri- execução o Govêrno do Estado acompanhou de perto, pro-
editicios próprios. cultura, citando suss palavras no discurso de 30 de janeiro duziu resultados dos mais notáveis para Santa Catarina.

Vejamos, hoje, em outros setores que não o da edu- de 1956: . Construiram-se 99 casas para colonos, estradas e escolas.
cação, provas de sua atividade no govêrno «le Sta. Catarina. "Ouma promessa que fiz em minha plataforma: dar'Afluiram ao estabelecimento lavradores de outros munici-

-

Do seu discurso, em 30 de janeiro de 1956, são os maior assistência ao nosso agricultor. Falei em assistência pios, e, até mesmo, de Estados vizinhos. Encontra-se o
dados que se seguem: técnica, sanitária e educacional. Creio que não faltei ao núcleo em frsnca produção, entusiasmando a quantos con-

"Outro marco das realizações governamentais nesse compromisso assumido com esss laboriClsa classe: da qual templam o tra.balho fecundo dos que levaram a efeito, no
setor da administração pública são as obras de arte espa- 09 Govêrnos só se acercavam, antigamente, quando se interior catarinense, a experiência de um núcleo colonial
lhadas por todo o território catarinense. Construiu o Go- lembravam de pedir-lhe votos�

,
dedicado à cultura do trigo".

'

v�rno, nestes cinco anos, 38 pontes de concreto armado, Em 1951, as dotações destinadas ao setor agrícola se ,·Em cada setor da administração pública, as atiVlda-
29 pontes de .madeira com pilares de cimento, 29 pontes de limitavam a pouco mais de 10 milhões de cl1lzeiros. Hoje des de Irineu, quando Governador, foram desenvolvidas no
madeira e' 2 pontes de ferro, além de 12 que se acham em sobem a 88 milhões. Í1:sses serviços. que nos Governos mesmo rítmo de interêsse e dinamismo. .

construção; Ao' todo 110 pontes". I passados
funcionavam quase que exclusivamente às

expen-I
,De nad,a êle descurou. De nada êle esqueceu.

Nunca, como vimos, ninguém, em um só período de sas do Govêrno Federal, sob o regime de "acôrdos", pas- Por isso o povo catãrinense o fará Senador dà
govêrno fizera tanto. - saram a ser discipHnados e desenvolvidos sob� a dir.eta RepúbHca. -

Fortllna Fácil: I CotaContrabando 'Federal Para
Informam de S. Paulo

que foi apreendido em

Congonhas pelas autori·
dades da Policia' Maríti
ma e Aéria, importante
contraba'ndo, procede.pte
de Fortaleza e avaliado
em 6 milhões de cru'

A Delegacia Fiscal
do '1',e80uro Nacional,
na' Capital, está efetu
ando o pagamento da
cota federal para os

'municípios de Santa
Catarina, na importan
cia totál de 1 milhão
e 400 mil çruzeiros
"peroapita". Segundo
consta, o Prefeito Mu
nicipal já viajou a FIo,
rianópolis para rece ..

ber a cote. que cabe ao

Município.

zeiros.

Faziam -parte das mer
cadorias apreendidas,
máquinas de filmar, bi
nóculos, rádio-portáteis,
barbeadores elétricos, fo·
tômetros, -relógios, peças,

demarfim, isqueiros, pra
tos incrustados a ouro �

outros objetos.
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, Campanha d,e
'Educação
Florestal

13r10. Jlnete 8c�ull' VOCAÇÃO E. Viveu a sociedade
jaraguàense horas de
rara sensíbílldade- e

primorosa . élegãneía
.eom 8, festa com a qual
o distinto casal Aroldo
e Odete Schulz recep
clonou seus' convida
dos em a noite do sä
badó último, em home
nsgem ao aniversário
de sua diléta filha,
senhorinha Janeta, nos
salões: do Clube Atlé-

,.'. I, ___,;.__-------

tíco Baependi.
Acontecimento so-

Falecimentos
ciaI inédito em . nosso .

circulo, essa homena- - Karolina Heinden-
gem cativou pelo.amor reich, 65 anos de 'idade.
paterno e arrebatou -""'Catarina- ·Eig�=·7:1
pela significação trl- anos de idade.
butada à jovem e dis- _ Maria Keiser, filha
tinta natalíeíante, fino , de Eugenio Kaiser e Lyornamento de -nossa dia Ribeiro Kaiser. . ..

sociedade. - . Ralete Maria Zan-
, A alegria da jovem ghelíní, Jilhà de Teodoro
Janete, cercada 'dos �anghelini, e

,
Melânia,'carinhos. 'de _ seus es- Blunck Zanghelini.tímados pais, afagada

por todos quantos com-
_. Leonardo Spezía,

partilharam daqueles filho de Bruno Zpezia. e

f,est�jos do seu. natal, O1ara Oedraní.' _ ,

desabrochou, ,jlJvial� - Lauro Pedrottí, filho
mente numa eviden- de Fortunato Pedrotti e

eíação i> r i m o r ..o a a Aneabile Stefani Pedrotti.
de seus atributos e·

fina educação, numa ..

revelação promíssora
de gentil senhorinha.
"Correio do Povo",

embóra tardiamente,
cumprimenta o distinto
casal Aroldo e Odete
Sehulz, � tributa à dls
tjnt,a aniversariante o

preito de 'sua admiração.'

SERVIU AOS GOVÊRNOS DE IRINEU 80�NHAUSEN E DE
JORGE LACERDA COMO SECRETÁRIO DA VIACÄO E OBRAS

'

PÚBlICAS,_REALIZANDO NOTÁVEIS EMPREENDIMI;NTOS.
AJUDOU _A ELABORAR O PLANO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS.

INICIOU A ERA DAS RODOVIAS MODERNAS E A FASE DA .

PAVIMENTACÄO. CUIDOU DO LE.VANTAMEi-JT() A�ROFOtDGRÁFICO
00 TERRITÓRIO DO ESTADO.

'

OFERECE.AGORA.�S SUAS ENERGIAS E O.SEU
ENTUSIÁSMO DE MOCO PARA REPRESENTAR-NOS

CAMARA FEDERAL

__ .0

Proibição
Ricardo Leoni proíbe

a invasão de animais nos
seus terrenos em' Itapo
cuzinho, não se responsa
bjIizapdo pelo que possa
ocorrer aos que desres
peitarem esta proibição.

N°. 53-m '�-;-----------------------------------�-�����--�������
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OrgA O de maior penetraçio
no Interior do Dord6ste

catariniDse.

Murillo Barreto de Azevedo
para, Vereador

,

CHINELO VELHO EM PE DOENTE •••
(Conclusão "0 10. pàglna)

/ '

diSCUSSão. do. relatório. de 1957 (vale a pena
lembrar), a Oomíssão de Finanças, atraves do"
seu relator, aprovou-o (percebe se entre linhas)
somente para que O. sr. Grubba pudesse "re
equilibrar a situação' financeira exposta, lega
lízando, sobretudo, a sltuação do. Iunclonalís
mo público, do. operariado, em atrazo com os

seus vencimentos." - parecer êste que tem a

assinatura do próprio lider da bancada do PSD
na Câmara.

Não encontrando, pois, lenitivo ao. pé doen
te nem conserto' no chinelo velho de t 950, o

Prefeito (PSD), não hesita agora nem. mes

mo de acusar levianamento o Govêrno do Es
tado, alegando o não' 'recebimento das cotas
devidas.

'

.. Francamente, deve ser doloroso ao

próprio Legislativo, ..à. bancada majoritária da
UDN, que com tanta condesoendência, tanta
tolerâncía, penalizada com o funcionalismo', o

operadodo, exclusivamente, haver intercedido,
a própria Gâmar.a, por várias vezes, co�seg�in
do canalizar multo antes do. prazo os dínheíros
do Estado para os cofres da Municipalidade,
numa mera cortezia da UDN para com a mu

nicipalidade pessedista, talqualmente declarou
estar em dia o Estado o próprio sr. Grubba à
imprensa da Capital!

O fracasso é geral, integral, arrazador,
causande como cause debandada tremenda nas

hóstes do PSD Iocal, desesperados que estão,
ainda alguns próceres, diante do que dir� o

povo contribuinte ao. descalabro aumínístratívo
do PSD nas urnas de outubro l

Causa comísersçäo a incuria admlnístra
tiva, cujo Prefeito. compra veículos motcrízados
(fiado) num insulto escabroso à calamítosa SI

tuação do funcionalismo, do operariado, sem

vencimentos há mais de 6 mêses! Vai, agO.ra,
O. Prefeito, receber na Capital Cr$1.400.000,00
da cota federal. Será novo delírio de grandeza
talqualmente 8S fabulosas plantas de pontes de
concreto, de muitos milhões, empreendimentos
miraculosos outrO.s que seriam realizados com

o chofado empréstimo' federal de quinzemilhões.
A situação atual é esta: despir um santo' para
vbstir O.utro, fechar um buraco para abrir outro.
A-té quando?

Até O.utubro, quando O. eleitO.rado jaraguà·
ense responderá nas urnas as "magnificências
administrativas" do. Prefeito do PSD.

.

IRINEU não· é apenas candidato das
fôrQas políticas que o apoiam, mas de todos
OB catarinenses, sem distinQão de partidos.

A sua c an di d at u r a ao Senado da
República surgiu pot' impE>siQão do povo
de ,Santa C�tarina.

o Tribunal Superior
Eleitora1 expediu se

véras instruções que,
de acordo com o texto
da lei, devem ser ob
servadas, pelos inter
ressados Da própagan
da partidária da cam

panha referente ao

pleito de outubro pró
ximo.

.A propaganda dos
éandídatos a

cargosleletivos é permitida
em .todo o território

Peço a Palavra.'nacional até 48 horas
antes e 24 horas de-

I
Sob o titulo "Eu preclpois do pleito. so falar mais alto", foi

Ião pode. os Candidatos distribuido em Fortaleza
pregar a subversão da o seguinte boletim, aliás, �-----'-------------------!

ordem, preconceitos "sul-genería":

I
de raça ou classes, "O abaixo assinado,
oferecer dinheiro para obter André Paulinó Ferreira,
lOtllS, perturbar. o SOIil-

. residente a rua Iullo Ce-

sêgo da população, útí- zar,' em Fortaleza, vem --------------------

Iízar-se de moeda para por meio deste declarar a

O N Cd· d tpropaganda, injuriar -os quem lnteressar, que não S'. OSSOS" an I a O S
partidos ou candidatos, pro- deve a quem quer que
mover animosidade en- seja a não ser a Prefeltu
tre as classes arma- ra e ainda não está lhe
das ou entre militares interessando a vida de
e civis. ninguem. Portanto, vem

levar ao conhecimento do
E' proibido t,lrinbém público em geral, sem

o incitamento ao aten- escolher tamanho e nem
tado contra pessoas e qualidade, classe social
que venha a provocar nem canelau, nem mund i
desobediência coleti-

ça, nem desocupados de
va, como também calu- ponta de rua e roda de
niar, difaniar ou injuriar órgão, esquina, casados ou sol
entidades e autorida- leiros, viúvos ou viúvas,
des públicas. empregados ou vagabun-

dos".

Justa reivindicaçãoAtenção, _

Candidatos!
Ex-combatentes da

F o r ç a Expedioionária
Brasileira reivindicam
OI mesmos direitos dos
futebolistas que vence

ram o 6a. Oopa doMun
do. Em carta aberta ao

presidente da Repúbli
ca os pracinhas per
guntaram: "Qual o
maior patriotismo : dis
putar uma partida de
futebol em qualquer
circunstância, ou campo
de batalha?"

IlllQlUIE= IIAQlUlE
Sei que o jornal de hoje vai publicar

outra vez o aviso aos candidatos, portanto, os

'que andam oferecendo dinheiro, que se cui
dem. Quanto ao eleitor, aproveite, aproveite
pessoal!

. PO.r falar nisso: quem toí que 'andou ofe
recendo SO mil para um clube de futiból prä
mode de abooanhar votos? Cuidado, candida
to, muito cuidado, que este tiro vai sair pela
culatra e tu te queima todínho, te garanto! ...

.' Última do "eterno": chupar cana. FoI- o

que se viu lá em Jaraguá Esquerdo. E' cêdo,
ilustre, muito. cêdo, em outubro tem tempo
para chupar o dedo também.

O Murillo toí grande lá na Câmara, se foi!
Da lhe la lenhada, mon amico, bambíno que
rido mio! E foi um ehuá quando o Dorval quiz
entrar nêle e o Murillo, muito fino, muito de
fininho. a respeito do tal processo centra a lei
nO. 39, que é assinado. também pelo Dorval,
perguntou a êste: «Vossa Senhoria está falan
do. como vereador ou como interessado no
mandado de segurança recusado ...» Uai, ó
gente, . que. foi uma gostosura. O Murillo vai
bem, muito bem, obrigado, enquanto O. outro
embatucou e o Raimundo baixou O. queixo até
em cima da mesa e ficou que nem perü . de
vermelho. Vote ...

Por falar no Raimundo, é verdade que êle
é forçado a recandidatar-se porque senão O.

Waldemar entrega a Prefeitura? Tá ruim, tá
muito ruim, que quem se mete :

a defender o
Prefeito tá míehado, Vejam 'o artigo «chinelo
velho em pé doente» que eu: dei uma espia
déla nele na redação.

O Roland chamou às falas o mocinho me

tido a comentarista e doutrinarista. Muito bem,
Roland, muito. bem, senão eu cá, muito a CO.n
tra gosto teria que soltar uns traques que eu

não' faço porque tu não é nem «vísconde»
nem _ «cO.nde-lt metido a vaidade 'aristocrática.
Tâ bom, Roland? Felicidades prá ti.

Euforia! Megalomania! Farra! Alegria! ßxtase
(Falta-me a veia intelectual, poética para di
zer tudo): aí vem o Prefeito com um milhão'
e quatrocentos mil da Capital. A postos, fun
cionários e operárlos e eredores em geral.
Atenção, firme! Em coluna por um, marche
marche! Direito pro gichet da Tesouraria, e

já! senão não' sobra nada para vccês I

Lá na Câmara, enquanto o Murillo pedia
uma relação dos eontríbuíntes que ainda não
pagäram seus impostos êste ano, o Augusto
SylviO. pediu mansamente Informações do Pre
feito acerca daquele grave acidente- que inu
tilizou uma sexagenária com a dínamítação
na rua Expedicionário Gumercindo da Silva.
Parece que vai ter ...

D. ARAQUE

U.D.N.
Para aCâmaraMunicipal
Vitor· Bauer

A União Democrática Nacional de Járaguã
do Sul recomenda ao sufrágio do eleitorado
livre e consoíenoíoso pera as eleições do outu
bro, os seus candidados :

IRfNEU BORNHAUSEN
Para Senador

LAURO CARNEIRO DE LOYOLA
e

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
para Deputados Fedelais

EUG:mNIO VITOR SCHMÖCKEL
para DeputadO Estadual

e para Vereadores

VALERIANO ZANGHELINI
FRANCISCO PAVANELLO
ALBRECHT GUMZ
EUG:mNIO VITOR SCHMÖCKEL
ALVARO SEVERIANO PIAZERA
ERICH BORCHARDT
MÁRIO NICOLINI
AUGUSTO SYLVIO PRODÖHL
ALBANO KANZLER
VITOR BAUER
JOSÉ NARLOCH
ALEXANDRE HAAKE
HAROLDO ISBERNER
MURILLO BARRETO DE AZEVEDO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Municipal MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército - 5d RM

16,a CR - êa DR

CidadãoS da 'Classe de 1940'1

·Câmara
Ata da sessão de 1-2 de agôsto de 1958.

Aos doze dias do mês de agôsto do ano de Atenção
mil. novecentos e cinquenta e oito, na Sala de ôee- =================�====

sões, Edifício da Prefeitura Municipal, reuirem-se Época geral de. inspeção de saúde e
es SJ!S. vereadores, João Lúcio da Costa, Fidélis Wolf, seleção para incorporação em 1959.
Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco Modrock, José
Pasqualini, Mário Nicolini, João José Bertoli, Rai- 1 - Todo brasileiro residente nos Municípios
mundo Emmendoerfer e Erich Batista. Presidência: de Ieragué do Sul e Corupä, pertencentes à classe
João Lúcio da Costa; Secretaria: Augusto Sylvio de 1940 ou anteriores, ainda em débito com o Ser
Prodoehl e Francisco Modrock. Lida a ata da ses- viço Militar, deverá apresentar-se do dia 25 a 29 de
são anterior foi a mesma posta em discussão e apro- setembro do correnre ano, à Comissão de Seleção,

.

vada sem emendas, por unanimidade. EXPEDIENTE: que funcionará nesta cidade, nos
-

salões do Clube
Foi Iido o expediente constante de impressos do Atlético Baependi. Os convocados residentes em

Serviço Inrêr ; convite do Executivo para as come- Corupá, epresenter-se-ão no dia 26 e os tesldentes
morações da Semana da Pátria; oüc. n. 135/58 do em leragué do Sul, do dia 26 a 29 de setembro p.
Executivo; ofic. dos suplentes Martim Hauck, Adolfo vindouro. '

.5teingraeber, Willy Ma(fezzolli, Walter Iensen, Luiz 2 - REFRATÁRIO: Os cidadãos da classe de
Satler, Alberto Curt Afvlno Vesel ; cópia dos ofícios 1940, bem como, os incapazes "e" das classes an

expedidos de n, 294 a 295. Com a palavra o verea- terrores que deixarem de epresentar-se ou que se

dor, vice-presidente, sr. Fidélis Wolf, abordou a sl- apresentando se ausentarem antes de concluírem a

tueçäo geográfica de Ieregué do Sul com a criação Inspeção, serão considerados REFRATÁRIOS e fica
do novo Município de Corupá e os serviços de po-I rão sujeitos às penas previstas na Lei dó Serviço
liciamento e d�mais

.

encargos- correlatos da Delega-i Militar e a multa de Cr$ 50,00. '_

cia Auxiliar de-Polida subordinada a Joinville, enca- . 3 - INSUBMISSO: O cldadão que designado
recendo a oportunidade de se elvnrar junto aos po- para incorporação em organização militar da ativa,

-

deres estaduais a criação de uma Delegacia Regio- deixar, de apresentar-se nos prazos e locais previa
nal de Polícia, com séde nesta cidade e circunscri- tos, escrlturedos ein seu certtflcado, passará a' Insub
ção em Guerernlrim e Corupã.. Nêste sentido propõe misso, e ficará sujeito às penas prevístas no Código
a expedição de três telegramas ao Secrerérlo do 10.- Penal Militar.
ferior e Iusnçe, Secretário da' Segurança Pública e 4 ...;.. Os cidaçãos da classe de 1940 e anteriores.
ao Governador do Estado. O vereador. sr, João José que ainda não se alistaram, bem como, os alistados
Bertoli comunica ao Plenário haver sido atendido em outros Municípios, que ainda não fizeram ínspe
sua reclamação constante em ata anterior, -sôbre a ção de saúde, deverão comparecer imediatamente na

-

falta de iluminação elétrica nas adlecêncíes da ponte [unte de Alistamento Militar.
em Retorcida. Em .segulda aborda növemenré a ques- 5 _:_ ARRIMO DE FAMfLlA: O convocado.
.tão dos preços. d� passa_gens �ara os alunos ma!ri- arr�mo de família, resi,dente n<;ls Municípios de Jara.,c�lat!.0s no ÇimaslO Sao .Lulz por parte da Rede gua do Sul ou Corupa, devera entregar seu requeri
Vlaçao Parana Santa Catarlne, agravada, agora, com mento de acôrdo com o Av n«, 708 de 11 de agosto
o aumento das passagens rodoviárias, concluindo de 1953 na Junta de Alistamento desta cidade até o

pela interceção, junto à Chefia da Rêde, pára solu- dia 20 de setembro. o mels tardar.
'

ção definitiva do problema que cause sérios entraves 6 - Os cidadãos residentes nos Munlcíplos de
ao� pels dos alunos. O ve!eador, sr. José Pasqu�li�i de Ieregué-de Sul- e Corupé, "'que---desejaFem quals
eolíderíza-se com a sugeerao do vereador, sr. Fldé Quer informações referentes ao Serviço MilHar quel
lis Wolf, ac�rca da crtação de uma Dele�acia Regio, ram dirlglr-se a Delegacia de Recrutamento

_

Militar·
nal de PolicIa, sem pre)UIZO das funçoes· do atual ou Junta de Alistamento Militar sem INTERMEDIÁ-

. Comissário respondendo pela Delegacia Auxiliar, er, RIOS que serão atendidos cor:t solicitude e graruí
José Izidoro Cópi. Indaga a Presidência ao propo- tamen'te.
nente. dessa llegion�l s.e os despachos telegráficos Jaragu-á do Sul 1 ° de agosto de 1958poderiam ser convertidos em memorandums, e con- ' . •

concordando, foi o requerimento submetido à diseus- MANOEL CARVALHO LOPES
são e aprovado por unanimidade, aparteando, ainda, Cap Dei 5a DR.
_o verepdor, sr. José Pasqualini, fôsse mantido o atual _-----.--.....------------�
Comissário caso se transformasse a atual Auxiliar
em Regional de Polícia. A segUir o sr. João Lúcio
da Costa passoU a Presidência ao seu substituto
legal, sr. Fidélis Wolf, Vice-Presidente, para, em
Plenário, historiar a grave siruação em que' se en·

contra _ii Escola de Chartres vistoriada recentemente
por uma comissão, que éondenou o prédio devido a

sua precaridade. Comunicou, ainda, que a Comuni
dade da Escola adquiriu "Olltro terreno� cuja localiza
ção fôra aprovada pela Comissão, de acôrdo com a

lei, para nêle ser construido o novo estabelecimento
escolar, sugerindo se oficiasse a respeito ao sr. Se
creiario de Educação para mandar vistoriar a nova
propriedade e determinar a construção do estabeleci·
mento de ensino, a nova Escola· da' VUa-- Chartres.
O requerimento foi aprovado unanimemente. ORDEM
DO DIA: Lido o parecer da Comiss_ão de Finanças
8ôbre o Balancete do Executivo do mês de maio
último, foi aprqvado por unanimidade. O veNador,
�r. Fidélis WoU, referindo-se à sugestão do Rotary
Club local- na instalação de um sinaleiro luminoso
nas esquinas das Av. Marechal Deodoro e Getúlio ---------------.......-----

,Varg:as, requereu oHcios congratulatórios àquela
agremiaçã\) e ao sr. Prefei'to Municipal, aprovados
por unanimidade. A Presidência, a vista da urgência
declarada pelo Executivo - no estudo, discussão e

aprovação do projéto·lei n: 16, de sua autoria, enca
minha o mesmo projéto-Iei, com os novos esclareci
mentos, do Executivo à Comissão competente, mar
cando a próxima sessão para o dia 19 do corrente.
Não compareceram. à presente sessão os' vereadore�,
srs. José M. Hauck e Dorval Marcatto.

Sala de Ses5ões, 12 de agôsto de 1958.·
(ass.) João

-

Lúcio da Costa, Augusto Sylvio
Prodoehl e Francisco Modrock.

.

f j_

_Orgãos e Harmonios UBOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicos

Harmo�i�s: 12 !D�delos,
espeCIaIS para VIagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
erri 7 disposições a

escolha dos interessados

,Catalogas Gratis

Demàis intormacões
com o Represent�nte
Geral para os Estadof:

de 5,. Catarina e Paraná
PAULO KüBS - ex. Postal, 39 - São Denlo do Sul

Estadb de Sa�ta Catarina

DEPRONTB Á PREPBITURA - JARAOUÁ DO SUL

-_

A COMERCIAL'

Escritório de Advocacia Administrativa. e fiscal
Contabilidade - SegÜros

Eugl'nio Vitor Schmückel . Economista. e Contador
Escritório: Avenida Marechal Deodoro. 112.130 - Fone, tS'

-

Residência: Bua Cei, ProcópiO G, de OlIveira. 248 ... Fone, tiS
Caixa Postal,19

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARIN.A
---------------------------------,------

A spiradores de pó "ARNO" e outros tipos
Bicicletas "MONARK" e "CENTRUM" r

. C, âmaras de ár, Bombas para Bicicletas etc .

D esnatadeíraa' "WESTFALIA", Descascadores etc.
Fogões economícos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alimenticios e Conservas em geral _ ,.

H armomos "TODESCHINI" (Catalogo a
. disposição)

J magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA" .

_

- J arras para água de Cristal e Vidro
K aol e Brasso (para limpar metaes) .

'

L iquidificadores "WALITA" e VENTILADORES .

Máquinas de costura "VIGORELLl" "ELGIN"eZig·Zag
-N o.vidades em geral, sempre em stock
O leo de Peroba (para limpar móveis)
p anelas de pressão "MARMICOC" 8 "LARE$" div. tam.
Quadros de Paisagens e flores -

Refrigeradores "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
S' elins para Bicicletas e Sobrecapas
Talheres Inoxidavel "HERCULES" e "ZIVI"
U tencllios .

em geral, para Dona de Casa .

,

Vasos de Cristal e Vidros para Conservas
Xadrez (Taboas de Imbuia e Figuras)
Y piranga ILustre para Sapatos) "MAR,VEL"
Z ivi "Artigos de Cutelaria em geral"

V.S. encontrará pelos menores preços da praça

na conceituada CASA REAL
C huveiros elétricos "FAME" e outros tipos
Acordeões "TODESCHINI" e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e outras qualidades
A rtigos para presentes em geral (sempre novidade,s)

_ R adios "Siemens do Brasil" e "Telefunken"
E spremedores para Batatas, moedores de Côco
A luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMIPT" "REAL" e

"STEATITA"

CASA REAL
Rua CeI. Emilio C, Jordan, N°. 141 - Jaraguá do Sul .

, (defronte ao Cine Buhr)
N. 1.037

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a :,ua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma l.OMBRIGUEm!

•
MINAlfCORA para o seu filhinho. I-

E' um produto ::los
-

Laboratórios Minancora
!

JOINVILLE -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ESPORTES

Baependl bota fogo no Botafogo -

Vitória do Acarai frente ao Ipiranga � Derrotado
o Avai - Vitória insofismável do Paraná frente

,

ao João Pessôa - Garibaldi derrotado pelo D.
Pedro II de Corupá.

Dando inicio ao Cem- Pessôa, foi mais feliz do, da Segunda Divisão. Es
peonato de Futebol de que seu adversário. logen- peramos que esse embate
1968 patrocinado pela do um futebol mais visto- agrade a todos os des
L.J.D., defrontaram-se na so, e após darem um portistas que se locomo-!
tarde de domingo último "pequeno" baile ou, me- verem até ao Estadto do
Baependl x Botafogo, ten- lho, "domlnguelra", impu- D. Pedro II, porquanto
do como palco o gramado serem ao seu antagonista ambas as equipes, ocu

do lime azurra. Conforme o score de 4 tentos con- pendo o primeiro posto,
dissemos na edição pes- tra 2. Mostrou o .tlrne do se empregarão a· fundolsede, o Botafogo seria Paraná que está capacita- para conseguirem uma

uma presa facil para os do para a conquista do vitória, o que muito con-
.

comandados de Ianor, e cetro máximo. Conforme tribuirá pera a conquista
não nos enganamos quan- prognosticamos o embate do ntnlo máximo. João
do prognosticámos. E a entre Garibaldi e D. Pe- Pessôa e Garibaldi no

verdade apareceu núa e dro II, não erramos em campo do primeiro, será
crüa, quando o time azur- apontar 'o time de Corupá o outro encontro da eruêl
re, epös verdadeiro show como franco favorito. As- rodada. Partida essa que
de bola, decretou o alar- sim sendo, a equlpe do não desperta tnreresse,

· mente score de 1 tenros Garibaldi emböra lutasse porquanto ambas as equl- !-- ;

conrra 1. entrou com o pé por um score menor, re- pes estão num -equlltbrlo
direito o Baependi nesse sistiu fortemente á pres- de torças e muita pouca ;;=========

campeoneto, enquanto que sgo dos euenres do D. emoção poderão oferecer Católico: contribue para a
O Botafogo, no aguardo Pedro II e ao finalizar a aos desportistas locais. construção d� tua Matriz.
da decisão da JOD, come- pugna o marcador acusa-

· çou com uma goleada de va a vitória dos corupa-
mestre. enses por 3 tentos a O. !:""",!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!�!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!'!�'�======�

Ipiranga�xAcarai, de- Classificaç�� Atual da CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
trontando-se no gramado ta. Divisão: tr /rl\ �y "iJr IIJ JEdo primeiro, brindaram o 1°. - Baependi, Acarai, __....- \lJ \UI!� � 11
público amante do pebol Seleto e Estrela com O p.p.
com uma tarde de gala. 2°. - Avai, Ipirànga e

Com jogadas de vulto, as Boraloge -com - 2·-p.p. -

duas -equtpes mostraram
G V S"O

aOS desportistas, que se
SE UNDA DI I A :

locomoveram' até o Bsra- 1°. - Paraná e D.-Pe-
dto .do _lp!ranga, que são

I
dro II com,� p.p.

_

A

•

duas equipes capazes de �o.. loäo Pessôa :

e

ostenrerem o cetro rnéxl- Garibaldi com 2 p p,
mo. Muito embora tlves- -x-

sem as duas equipes luta- Na tarde de amanhã
do com afinco, a fim de teremos o prosseguimento
conseguir um triunfo con- do cempeonaro da L.I.D,
sagrador, principalmente o referentes ala. e 2a• dtvl

Ipiranga, que com o fator são. Estrela e Ipiranga em

campo e torcida não foi Nereu Ramos. Multo em

feliz, ao trilar o apito fi- böra o Estrela não tlves
nel o marcador acusava se jogado na 1 a. rodada,
3 tentos contra 2 a favor não quer dizer que o en-

do Acarai. centro contra o Iplranga
-x- será Iacíl. Porquanto vai

Em Guaramirim, os o Ipiranga disposto a se

desportistas daquela cída- refazer da derrote sofrida
He se deliciaram com as frente ao Acarai, e tudo
jogadas sensacionais do fará para conseguir uma

Fia x Flu da cidade. Sele- vitória consagradora fren
10 e Avai proporcionaram te dO Campeão de 61.
á sua torcida verdddeiro Acarai e Seleto propor
delírio ante. as suas joga- cionarão aos desportistas
das de vulto. Tendo como que afluirem �o gramado
campo de luta o Estadio, do Acarai com um futebol
do Seleto, o time do Avai de· vista, uma vez que
não se intimidou e lutan- amba:; as equipes conquis
do de igual para igual fez taram inexpressivos triun
com que o triunfo de seu fos na tarde de domingo
adversário fosse ·Iaureado último, e tudo farão para
pelo dinamismo com que manterem-se em seus

se empenharam os avan· postos.
tes do Seleto, Dois tentos

.

Enquanto que o prélio
. a um, eis o marcador . a mais fraco será enlre Avai 'k====:?,=============

favor do Seleto na tarde e Baependi em Guaranri-
domingo Último.

-

rim. Embóra o lime do
.

-x"':- Avai tenha o fator campo
Tambem a Segundd Di- e torcida, a equipe do

visão t.eve sua aberlura na Baependi não se intimida- (

tarde de domiQgo com rá e lutará para conseguir
dois jogos. Aliás, os úni- mais uma vtlória,
cos, pois sómenle quatro- -x-

clubes estão disputando o D. Pedro II e Paraná,
fitulo máximo. O Paraná, em Corupá, darão prosse
recebendo a visita do João. guimento ao campeonato

A carne é
"braba" mesmo

o presidente do
Sindicato de Pro
prietários de Açou
gue, no Rio, confir
inou a queda de
trinta porcento, pe
lo menos, na venda
de carne à popula
ção caríoea. Acres
centou que o fato
se verificou em Ia
ce dos rumores de

. que a carne de boi
vacinado com hor
mônios, para engor
da, provocava es
terilidade do ser

humano. O ministro
da Saúde, sr. Mário
Pinotti,

.

desmentiu
que possa causar

prejuízo a popula
ção, outros, entre
tanto, teimam em

que há perigo mas
eulíno mesmo.

A. c.

O Clube' Atlético "Baepeudí, pelo seu

presidente, convida os senhores portadores -

de ações da antiga Sociedade Atiradores
Jaraguá para uma reunião, día 1°. de S8-

tembro do corrênte ano, em sua Séde So
cial, afim de tratarem da regularização das
referidas ações. N°. 34

U.D.N.
Câmara Municipal

MÁRIO NICOLIN I

Para Vereador

Grande
Oportunidade!
Para jovens. de ambos os

sexos, com bôa apresentação
e regalares conhecimentos,
possíbílldades de remunera

cão até Cr$ 6.000,00 mensais.

Tratar com AGUIAR no

REX HOTEL das 12 äs 14
e 18 ás 20 horas. N. 1.185 - I

C IM f R C I O' f InOÓSJRIH W. RßDUfnZ S/B.
Rio do Cerro - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a oom

parecerem ne Séde da sociedade; em Rio do Cerro,
Munfcipio de Jaraguä do Sul, dia 20 de Setembro
de 1968, às 16 horas, afim de deliberarem sobre a

Assembléia Geral Ordlnärte
com a seguinte ordem do dia:

a) Discussão e aprovação do balanço geral;
b) Eleição da nova diretoria e 'do conselho

fiscal; ,

c) Assuntos'diversos.
.

NOTA: Achem-se à disposição dos senbores

I acionistas,
na séde da soeíedade 08 documentos

de que trata o artigo 99 do Decreto 2627 de 16/9/1940.

/

Assembléia. Geral Extraordinária

Oom inicio às 14,30 horas e. a seguinte ordem do dia:
a) Proposta de aumento de 'capital e oonse-

. quente alteração dos artigos 3°. e 4°. dos estatutos;
b) Criação de mais um cargo- de Diretor;
c) Assuntos de. in,tere�se da sociedade.

Jaraguá do Sul, em 6 de julho de 1968.

WILHBLM RADUBNZ - Diretór Presidente
DBLPINO RADUBNZ - Diretor ComercialN. 35 - III·

Ilajçzra Tenis Clube
Edital de CODvoeavAo

Assembléia Qerar Ordinária

ficam convidados os Senhores Sócios a com

parecer à Assernbléle Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 30 do corrente - sábado -, as 20:00 horas,
no Salão do Bar e Restaurante Buhr, 'afim de deli
berarem sôbre a seguinte ordem do dia:

10.) Discussão e aprovação das contas da dire-
toria e do Parecer do Conselho Fiscal;

2°.) Eleição do .Conselho Fiscal;
,

30.) Fixação das jQias e mensalidades; .

4°.) Assuntos gerais. .

Não havendo número legal na hora acima men

cionada, proceder·se· á a Assembléia, de acôrdo com

o que dispõe o art, .69 § 1°,

Jaraguá do Sul, 11 de Agôsto de 1958.

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL - Secretário Geral
Visto: WOLPOANO WBBOB - Presidente N°. 28

Aos nossos Assinantes:
Pedimos a todos os nossos prezados

assinantes, ainda em atrazo 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.

Empresa Jornallstica, "Correio do Povo" LIdo.

E"gênio Vitor Scbmöckel
Diretor·Gerente

g.:==:::::::::==:======::::::::=====.:::::::::::======;;;:::::::::::=:::======;::=:::==:::::.====::�Iii I ii ConservaçãoII A ,).1 I S 'O II' do Solo
" f� I"li I! Nos terrenos de de-

li .

L I ,! clividade fortes as pas-
ii

A Diretoria da Comunidade Evangélica de Rio da uz ,

I! tagens, quando explora-
:I avisa _aos interessados que procederá uma reorganização no cemitério .1 das convenientemente,
Ü da mesma, devendo os familiares dos mortos antigos, reedificarem os ii com ajuste do número
I! '

-

1 'd d I' h t !! de cabeças de gado à
=1 tumu os calos, pon o-os em a 10 amen o.

!i área, constituem um dos
II Se os mesmos não .reedificarem os túmúlos arruinados até .

b d con:., ii ODS processos e -

'I fim de outubro do corrente ano, 8 Diretoria ordenará a demolição dos mesmos. II trôle da erosão. Em aI·

· =Ii,! _,
A mesm._a _Diretoria proib.e o le�antaniento de um novo I,! guns tipos de solo urge

- P d que sejam feitas sulcos
li! tumulo, sem préVIa hcença do reSI ente. li em contôrno para con-
ii (ass.) Alberto Meier

"'1
trôle da enxurrada cau-

II (N. 907 - 6 m,) Presidente li I sadora do desgaste.

_�===::::::==:::==:::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::=::::::::::::::::::==:::::::.�::::::::'.:::::::::o::=:::::::::==:::c:::::li ---' •__,_111!11...._-_...... 1111

.... 't!aIP il_mn_m"IÍIiII!lIi_lIIIiI_I!II,,-1I1

VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO,- ESPELHOS
LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADROS, ES

TAMPAS e ARTEFATOS de MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÚES e CANELETAS

Vidps9apia Japaguá
de SteffeDs & HiUe.

A úÓlca da cidade
.

FAÇAM UMA VISiTA

Rua Preso Epitácio Pessoa, 48 - Jaraguá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SABADO DIA 30-8-1958 6

Fruto da Podridão' Burguêsa
Noticias de Caxias do tro, como .é chamado,

Sul, divulgam que um veste-sé inteiramente de
individuo não íntentltíoa- preto, o que diffculta sua

do, vem agindo de forma identificação principal.
estranha madrugada a mente em vista do ner

dentro, penetrando nas vosismo e horror de que
residencias, sempre nos ficam possuídas frente ao

quartos das mocinhas de atacante,
lã a 18 anos, tentando
domínä-Ias, algumas vê.. As autoridades poli
zes usando de violência, I eíaís estão alertadas so

e fugindo, logo que as bre o assunto e, se dis-
�__-----_------ -....: vitimas acordam e ela- põem a .tomar providen-

mam por socorro. cías no sentido de oapu-

Centenário da Sociedade Pelas declarações de l turar êsse e 8 t r a n h o

algumas vitimas, o mons- personagem.
Ginástica, de Joinville_-----------.

Do Serviço de Fiscali- Oomemorará a 12 de
sação da Fazenda do Es' novembro deste ano, o

tado, recebemos a seguiu- centenário de fundação, a
te comunicação: Soeiedade Ginástica de

.

Para conhecimento dos I Joinville. . .

contribuintes do Impôsto Segundo notlc�a a Im:
de Vendas e oonsignações,l prensa daquela cldade� e

Edl'tal de ConcorreAnClla Pu'bll'ca franscreve abaixo o Rádio p�ovável a vlD�a� a Join-

recebido por esta Insps- vIlle,. para participar dos

Para Venda de um ímövel edificado com
toria e expedido pela Di. festel�s comemoratíeos, o

reção do S. F. F., a res- Embalx�dor da Noruega
uma (1) �asa .

de alvenaria e ?ma (1) casa peito do uso dos novos no Braaíl, sr. A: Joergen·
de madeirá, SItuado na Avemda Marechal modelos oficiais institui- sen como t�mbem,. repre
Deodoro da Fonseca, n". 483 nésta cidade. dos no Regulamento do seutantes dIlJlo�átlcos da

.' r. v. O., aprovado pelo Alemanha e SUHta.
A SOOIEDADE DIVINA PROVID�NOIA, Decreto nO. 573, de 3.6.58,

désta cidade, desejando vender em. oonoorrên- a entrar em vigôr alo. de lizadas até terminar esto
cia pública, o ímövel de sua propriedade constante Setembro do corrente ano que contribuintes. Livra
de um terreno com 2,100 metros quadrados, edifi- dando a seguinte resolu: rías deverão imprimir nO-Icado com uma (1) casa de alvenaría : uma (1) casa ção : No. 52::1-58 resJosla seu. vos modelos conforme
de madeira e outras benfeitorias, situado a Aveni- radíograma 50·58 guias prazo ser estípulado futu
da Marechal Deodoro da Fonseca, nO. 483, nésta antigas poderão ser utí- ramente. Fiscalização.'
cidade de Jaraguä do Sul, torna público que serão'
aceitas propõstas até 8S 15 horas do dia 22 de � ••••4••••' Q'••�•••• J� �:".:� ••••••••• ), ••••••••• .:r. �•••••4••"••
setembro do correnteano.: :J

OS interessados deverão apresentar suas pro' i At
-

T t
·

t :J
pöstas em duas vias, em envelopes fechados, 'lião : �nçao ra orlS as h
podendo as mesmas oonterem vícios de qualquer i . _ :J
espécie e que possam suseeítar dúvidas, tais como, : Vende se por preço de OcaSlao ÊJ
rasuras, entrelinhas, etc, : 1 Arado "JOHN OEBRE" de 3 discos.

•

Os inter�ssados deverão entrega� 8S prop6�- com hydraulico completo 1IIIIpOrlado" (Legitimo)tas na Portaria do Grupo Escolar "Divina Provi- .

1 G d "JOHN occRE" 4 dl
'

dênoía", mencionando na parte externa do enrelo-
ra e L,;,L,;" com 2 ISCOS.

pe 08 dizeres seguintes: propõsta para eoneorrên- - Ainda não usado
'

-

cía Pública.
As propõstas serão abertas no díà 23 d$ se

tembro de 1958, às 10 horas, no gabinete da Re-
verenda Irmã Superiora e na presença dos ínte ·

� •.r •••v.,.••" y •
..., zy.#,. ,.;. ••• ,. ,Qt." ".��.'t..·••·...:."r\,··.·,.,·,�

ressados.
A Sociedade Divina Providência, assiste o di- Registro Civil do�és�ioa domioili!ld8: e

reito de recusar todas as propõstas, caso nenhuma ' resídente nesta dístrlto,
délas satisfaça os ínterêsses da mesma. Aurea Müller Grubba, Oficial em Rio Oêrro, filha de

Os interessados, quando desejarem, poderão do R e gis t r o Civil do Gustavo Strelow e de
examinar o referido imóvel, colhendo informações IC'. Distrito da Comarca Ja- Elisabeta Guenther Btre-
no pr6prio local.

I
. raguá do Sul, Estado de low. N. 59 - - - - - - - - - - - -

Jarapg.USáOdooIESDuIA'nemE 2D2IVdIeNAAgpôsRtoovdIeD�N58C'IA
. P��!�b;:taqr��a�!p��l�ce_ Edital�. 4.44.O, de 21-8-58 F====::: - ====::::::::::=.===========:'1\

.CI
ram no cartório exibindo cf Joio EUZ8�IO de Oampos II

'

II
(ass.) Irmi Ludlé�la lhlluren - Superiora documentos exigidos pela lei e Leonti�i� Ignaci�

• Ihll' O.r. Tycho·. Braha' fernand8S .Nato ,iiafim de se habilitarem para Ele, brasíleíro, solteIro
, I

casar-se: operário, domiciliado e I! Iiiresidente nesta 'cidade, �
.

I I
!

Edital Ni 4.437, de 20·8·58. filho de Euzebio Benigno li .' A d V O g a d o IiiAnnibal Spezia e Campos e de Maria Gon I
.
Laura Spengler çalves Silveira. II "I,

Ele, brasil.iro, solteiro" Ela, brasileira, solteira, III II
operário, domiciliado. re- doméstica, domiciliada e ii'

Escritório à av. Getúlio Vargas,67·
. II

sidente neste distrito, em residente nesta cidade, iii I II
Ribeirão Molha, filho· de filha de Alexandre Julião ii

(Ed. Hertel) - Jaraguá do Sul II.Leonardo Spezia e de Ignacio e de Maria Can IL' !!
Otilia Spezia. dida. N. 60 �."=--==:::==--::::=:..-:=============::==:t-
Ela, brasileira, solteira, .

indultriária, domiciliada EdItal N. 4,441, de 21-8-58.
e residente nesta 'oidade, C6pia de Edital de

I
á Rua Quintino Booaiú- Proclamas reoebida do
.a, filha de Henrique Ofici�l do Registro Oivil

! SpengleredeOliviaSohio- de RIO Negro, Estado do
ehet Spengler. N. 57 Paraná.

.

.

.

Paulo Müller e
EdItal N. 4.438, de 20-8 58. Maria Nogueira

Willy Schwitzky e
'

Ele, brasileiro, solteiro, Oonsultório e Residência: Rua Preso Epi·
Ruth Glatz Pasold I motorista, domiciliado e tácio Pessôa n. 296 \ex'residencia de dr.

Ele, brasileiro, solteiro, residente em Rio Negro, Alvaro Batalha).
lavrador, domioiliado e filho de Fernando Müller Oonsultas: Das 9 I1s 12 e das 15 as 18 hs.
residente ne.sta .cidade, e de E9a Müller. 'l_nl_.U_IDI_II.U._ldI_."_. -_."_." ••11_1'

filho de Bertha Schwitzky. Ela, brasileira, solteira, f - Atende chamados de dia e. a noite - I
ALBRECHT r.1UMZ Ela. braaileipa, viúva, doméstica, domiciliada e Oi,

u T:"n._II._I .._IU_ ... .11_ ......._111_.'._.,....
doméstica, domiciliada e residente neste distrito, I .

Para Vereãdor residente neste distrito,' á filha de .Antonio Bernar· ",
-----...,

!!:::===================�
Estrada Nova, filha de dino Nogueira e de Jus-
Daniel Glatz e de Bertha tina Gomes. N.61

...------------------- Anderson Glatz. N. 58 E para que chegue ao co-

Dr. Waldemiro Mazurechen Edital N. 4.439, de 20-8-ó8. ohecimento de todos, mandei
c,A.SA. DE SA.UDÉ Alsido Döge e passar o presente edital que

Alta Strelow será publicado pela impren-
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704 Ele, brasileiro, solteiro, sa e em cartório onde será

(antiga residência de Emanuel Ehlers) lavrador, domiciliado e afixado dUIante I) dias. Sl
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças residente nes&e distrito alguem souber de algum im·
_ Partol' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas em, Rio Oêrro, tUho d� pedimeoto ,acu�e-o para o�,

• Iodutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização Enino Dqge e de Páu- tins legais.
- Ráios Intra.vermelhos e azuis. linaKrüger Döge. AUREA MÜLLER GRUBBA

Ela, brasileira, solteira, Otidal

-

Câmara Municipal .

I(CONCLUSÃO DA la. PÁGINA)
.

'haverem sido lançados, tos que tem o direito e

ainda, aquele. contrl- dever de efetuar Imedía
buintes interpretantes do tamente. Pulverizou, Iul
Mandado de. Segurança, minando-o, o aparte do
apesar de datar do dia vereador Marcatto. fina-
13 dêste mês o acórdão lizando

.

sua notável e

do Tribunal, não tomsn- longa exposição pará
do o Prefeito até agora requerer do Executivo
nenhuma medida para uma relação das firmas
que dêm entrada na Te- que ainda Ro pagaram
souraria os dinheiros seus impostos e os motí
daqueles impostos em vos de não haverem sí
atrazo dêsde o principio do ainda notificadas nem
do ano, enquanto o Pre- iniciada a cobrança [u
feito, diante da calamí- dteíal, legal, de que es

tosa situação financeira tão ameaçados os demais
da Prefeitura agravada contribuintes.
dia a dia, continuava a A bancada do PSD,

. estudar créditos, íncul- diante dos irrefutáveis
par o Estado e não zelar, argumentos de, Barreto
como devido, pela co- de Azevedo, preferiu sí
branca diréta dos ímpos- lenciar.

U.D.N.

�osé Ilcrlcch
para Vereador

Imposto de Vendas
e Consignações

Informaçôes á Avenida Geiúlio Vargas,
3ãO, nesta cidade.

U.D.N.
Câmara Municipal

U•.D.N.
Câmara Municipal

I

ALBANO KANZLER
Para Vereador

Dr. Murillg Barrato da Azayedo-
I ADVOOADO I·

Escritório no prédio "A Comercial Ltda'
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°. 122

lal'aguá do Sul
.

l-Dr. Fernando A. Springmann-i
Formado p�la Faculdade de Oiencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

CHnlea IIMiea - Cirurgia Geral - Partos

U.D.N�

ALEXANDRE HAAKE
para Vereàdor

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Asthma

Granulome die Ursache von
Rheuma uud Gicht?

Die wirKlichEm Ursachen
von Rheuma und Gicht kennen
Wir noch nicht. Wohl aber
wissen wir, dass nicht -selten
J,"heumatische Erkrankungen
mit verborgenen Entzuen
dungsherden im Koerper zu

sammenhaengen. Von diesen
Herden gehen Bakterien oder
Giftstoffe aus, welche das
Rheumá beeinflussen oder un
terhalten. Haeufig sitzen sol
che Herde (Granulome ge
nannt) an den Zaehnen. Wur
zelbehandlung oder Entfe,r
nung derartiger Zaehne brin
gen das Rheuma in manchen
Faellen schlagartig zur Hei
lung. Aber eben nur manch
mal! Daneben sieht man viele
voellige oder teilweise Versa
ger. Der Gicht kann man auf
diese Weise ueberhaupt nicht
beikommen.
Tfotz die�er w i c h t i gen

neuen Erkénntnisse haben die
guten und bewaehrten Rheu
ma- und Gichtmittel nicht an

Bedeutung verloren! ,Man ist
nach wie vor aUf sie ange
wiesen, um Schmerzbefreiung

��� zu erlangen. Zu ihnen gehoert
Cure seus males e poupe 'seu das klinisch erprobte, und

bo.m di'obeiro comprando na I
empfohlene TogaI. E.S wird
von vielen Tausenden von

FARMAGIA NOVA' Rheumatikern, und Gichtikem
.

'

"

mit b�stem Erfolg gebrauchf.
•• ROBERTO M. BORST Bei Gelenk- und Kopfschmer-

zen, aber auch bei Erkael
a que dispõe de maior sortimen. tungskrankheiten ist Togai
to na praça e oferece seus artj· von guter Wirkung. Machen

gos à preços vantajosos- Sie noch heut einen Versuch!
Rua Mal. Deodoro 3 _ Jaraguá Togai verdient Ihr Vertrauen.

In aRen Apotheken und Dro-
���� gerten erhaeltlich.

Para Vereador

, CORREIO DO POVO ,

- 'SABADO DIA 36 8 1958

Deutsche Beilage .des "Correio do Povo"
Krähwinkel-Ecke I

des Besuches des' Herrn

I�Ricardo Ruschka, Praesí- Dl-edenr, und Herrn Alfredo
Bruch, Kassierer, ueber-
reicht wurde.

'

- Lieber João. -' Ja, was da ist ein "ewiger Kan-
Verkebrsreoeln - Ange- in der letzten Kemmerslt- völkerung auf, ab Monntag Der 1. September - wird ditat", muss ich sagen dass ich ganz erstaunt war

síchts der Verkehrsampel zung durch Vereador Bar- die Scheurenster der er- am uebernächsren Sonntag den Mann anzutreffen draussen in leragué Bsquerdo
bei der K r eu z u n g der reto de Azevedo ein Aus- waehnten Geschaeftshaeu- wuerdig gefeiert werden. wo der tuechtlg beim Kanna lutschen war das mir

Strassen Av. Marechal zug saemtlicher Firmen ser (Am Tage und des Der Unabhaengigkeifstag schier die,Spucke wegblieb. Na, wenn die jetzt schon
Deodoro und Getúlio Var- vom Praefekten angefor- Abends) zu betrachten.

- findet seinen Anfang am anf�ngen zu lutschen da trainieren die wohl mit der

gas (ôradtzenrrum gegen- dert, die bis jetzt, im kommenden Monntag, den Plngerlutscherel die kommen wird. Na, das sind so

ueber dem Banco N. do Rueckstand ihrer Steuer Munlzlpalkammer - ver- Ersten September, mit Sachen. Die ôache hier auf der Preefektura scheinf
Comércio), veröffentlichen (Indústria. e Profissões) sammelte sich am vergo Broeffnung der Semana auch nicht so richtig zu sein: da sollen viele sein
wir die Bedeutung der stehen. Wie ve t I a u t e t, Dienstag. Auf Anfrag des da Pátria, mit Vortraengen die bis heute noch keioe Steuer dieses Jahr- bêzahlf
Farbenlichter mit Hinblick werden jetzt mit Zahlungen Vlze-Praesldenten, Veree- in den Lehranstalten und heben, nlchtdíe die jetzt entgueltlg den Prozess we

Jener, heuprseechltch Fuhr- dieser ôreuer zirka 900 dor Fidélis Wolf, wurde Rundfkunk, und findet gen Steuern verloren haben, sondere; die garnichts
leute und Radfahrer, die tausend Cruzeiros in die im Protokoll besonderes seinen würdigen Abechluse damit zu tun haben, haben einfach keine Steuern
diese Regelung ooch nicht Munizipalkassen fllessen, Lob dem Ersten Schrift- am 7 ten. mit einem gros- bezahlt, Na, sowas! Und unsereiner, wenn wir nur
k e n n e n : Rot bedeutet was 'sehr begruesst wird fuehrer, Vereador Augusto sen Aufmarsch seemtllcher einen Tag warten unsere Steuer plllchtgemaess zu

"Halt", Gruen bedeutet auf dass Beamten, Arbeiter Sylvio Prodoehl, dem Sport- und Schulvereine. zahlen, kriegen geschickt mir �Ite zu zahlen. Ver
"freie Durchfahrt" und und Glaeubiger der Prae- Vorsilz der Kammer im Des Nachmittags ist gros- dammte ôchwelnerel, was ist denn da los? Jetzt soll
Gelb bedeutet We c h s e I fektur endlich mal zu Ihrern allgemeinen, verzeichnet, ses Fussballspiel in der der Praefekt in der Hauptstadt .eine Million und vier-
dieser Verkehrsregelung, Geld kommen. in Anerkennung der ihm Stadt vorgesehen, hundertausend cruzelros voo der Regierung als Zu-
d. h. dass die Durchfahrt unterstehenden ôekrera- ." schuss bekommen. Na, hoffentlich sehen dann die

umgeschaltet wird, von U n Oi u e c k - erweckt riatsarbeiten durch denen Arbeiter- Syndlka� - soll! Beamten, Arbeiter und alle Glaeubiger mal etwas
Rot auf Gruen oder- um. Rueckfrage in der Kammer. die Kammer einen bedeu- wie verlautet, ,lO [eregué Geld, da muss man aufpassen sonst verschwindet da
gekehrt. Wir verweisen die Ende vergo Mts. ereignete renden Aufschwung erhielt. do Sul �egru.endet werden. so etwas. Also, lieber loão, ich habe heute alcht viel
Bevoelkerung auf strenge sich ein Llnglueck, verur- Vereador Prodöhl bedankte Das ,seil Vielen Jahren Zeit, denn da laeuft ein Kandidat rum und bietet vlel
Beachtung dieserVerkehrs- sachtdurchdiemitDynall1it sich fifseinem Namen und h�rrschende·.lnteresse .fuer Geld an um etne Stimme zu kriegen, ich will seio

ampel, dessen Missach- vorgenommene Sprengung tm Namen seines Kollegen dles�s �yndlkat soll Jetzt Geld kriegen aber meine Stimme kriegt er nicht die
tung, bei Zusammenstoss, eines Felsens der sich am Francisco Modrock fuer v�rwJrkhcht �erden u�d weiss ich schon wer sie kriegt, aber diese Schlauber..
unver.neidliche SchuJdbar- Anfang der Strasse Expe- diese aussergewoehnliche wird. anderseits kraeftlg ger denken mil Geld koennen sie uns kaufen. Halt
kelt desjenigen zur, Folge di,cionário Gumer(:ind? da Auszeichnung und Ehrung gefoerdert.

.
dich auch ran, João, da hasi du wenigstens etwas.

hat der diese Verkehrs. Silva, vor dem Geschafts- der Munlzlpalkammer. '

loeniuschiessen des Also. da muss ich dir .ein Ding verzaehlen wo da ist

reielung nicht' beachtet. haus Sonnenhohl befindet.
. . . Schuetzenvereins "Bôa pesstert, wo da war em Schulmaedchen dass schrei-

Wir wiederholen: Rot be- Durch eine Explosion dur-'
. Lokal.�ollt�k - ent.wlckelt Esperança" fand trotz des bein soll.fe was groesser ist. als. �io Esel, also ein

deutet _ Halt t Gruen _ schlug-�in schwerer Stein Sich bíe Jetzt ruhig und unfreundlichen W e t t e r s Baum, em Haus oder auch die nesigen Plakate voo

freie Durchfahrt und Gelb das Dach der Wohnung lobensweise hinsichtlich unter grosser Teilnahme wegen Bruecken bauen' hier mit unsere futechíkater
_ Achtung, Verkehrswech- von Prau Bertha Froehlich, d�r <?ktoberwah�eo. om- der ôchuetzen am verg.lg�gangene� �elder. der Praef"ktur;.Also da stnlert das
sei! 64 Jahre alt, die in lenern zlell Ist da� Kltma unter Sonnabend statt. Zur Be- Kind und stntert, bls da kommt em Oberbonze (ich

Augenblick eine Enkelin allen, Kandldeten zufrte-
gruessung des ôchuetzen- schaeme mich sogar. den Man!l mit Na�en zu �en-Morallsieruno- derWahlen auf den Schoss hatte und denstellend. und wird das koenígs, Herrn Affonso nen t) und da sa�t ihm d�s Kmd was sie schreiben

ist Absicht der Bundeste- durch den Stein auf dem Klima hoffentltch bis zu ßehllng sprach Herr Eu- soll was groesser ISt als em Esel. Da sagt der Kaf
gierung, wozu verschiede- Kopf schwer verletzt, be- �en W a � I' e !l anhalten, gênio Vitor' Schmoeckel, fer vom Oberbo.nz�, ':abe,�' Kind� groe.sser els ein
ne Massnahmen ergriffen wussllos zusammenbrach. insotern níchtín den letzten und speerer nach der Bsel bin zum Beispiel Ich! - Naja, da ISt denn das
wurden. Der ObersteWahl- Da dieser Unfall die Mu- Wochen (Beginn nächsten kameradschaftlichen Be Kind zur Schule gegangen, uns als die Lehrerin sie
gerichtshof (Tribunal Su- ,nizipalitaet als Veranlwort- Monat), wie ehemals, aus wirtung sremtlicher Schüt- fragt �er denn g�<?�s��r waere ale ein. Bsel, da aDto;
perior EI�itoral) erlies fiehen haben soll" reichte bekannter Richtung ein

zen seitens des jungen wort sie unschuldig. Groesser als elO Esel, sagt
darueber U. A. folgende Vereador Prodoehl in der erzwungener Wetterwech Schütienkönigs im Hause, unser Obe�bonze waere e� selbst.!" - Na, Feier
Anordnung: Kein Kandidat letzten Kammersitzung ein sei einsetzen, sehr zum hielt Herr Prodoehl eine abend! Wu l!aben ups hier schier totgelacht da8�
darf gegen die oeffentliche Frageschreiben beim Prä- Se�aden de.r oeffenllichen weilgreifende' Ansprache; uus die Sc�uh50hleo geplatzt �in�, wo da Einige sa·

Ordnung, gegen Rasse fekten ein hinsichtlich Memung. ' Ausser dem in Deutsch wies auf das gen das stImme, der waere wnkltch groesser als ein
oder Klassen sich auslas- welche Mas;nahmen durch: 'PRP, PSP, PTB und der Schuetzen�esen hin uralte Esel wo man sich schaemeo muss was da' alles ge
sen, GELD ANBIETEN die Munizipalitret getroffen PSP, stellte auch, wie deutsche Tradition' 'sein� ,triebeo wird. Gruess Deine ganze Bagasche und jetzt
UM WAHLSTIMMEN.ZU wurden und welche noch beka�nt, die' UDN

.

ihre Bthal:ung und Pfle'ge .sei- sind drei Hasen reif fuer den Topf. Buer Gotrlieb.
l:RHALTBN, offenlliche zu treffen sind um die Kand!daten auf. Prl�mo lens der neuen Generation' ----------------,---
Gelder benufz�n, Geset-' getroffene Buergerin zu Ferreira do Amaral e Silva, zum Wohle unserer Heimat
zentwuerfe irgendwelcher entschaedigeo. Diese Ver- vom pSP, Roland, I?orn I und des Landes. ProdrehIs,
A�t vor d�n�Wahlen �io- letzung erforderte einen buch vom PRP, MariO T. Ansprache erweckte tiefen
reIchen, die oeffenthche ernstlichen aerztlichen da Cunha Me�lo vom PSD Bindruck und wurde er
Geldern zu amtlichen Un- Eingriff mil Bntfernung und Bugen Vitor Schmo:- aufs herzlichste, von den
terstuelzungen 'anfordern, verschiedener' Knochen- c�el von der UDN ka�dl- S c h ue t zen beglueck
darf nicht die oeffentliche splitter, und fuehrte zur dIeren als. Staat�deputter. wuenschl. Ueber das Koe
Ruhe Sloeren, Parteien Arbeitslosigkeit von Frau te� fuer Ja�agua do Sul. 'nigschiessen berichten wir,
oder Gegner verleumden, Froehlich. Die UDN wird. ausserd�m wegen Raummangel, in der
Zwitracht zwischen der folgende Kandidaten �ah· naechslen Ausgabe.
Zivilbevölkerung und dem Schaufenster- Wettbewerb - len: Zum Senador, Irlneu
Heer heraufbeschwoeren. wird, wie bekannt, zum Bornhausen; Federaldepu- Rádio "Colon" - aus Join'
Es liegt demnach an dem ersten·, Malle in unserer lierten, Lauro Carneiro de �ille, welches Sender auf
Volke, Sorge' zu tragen Stadt durch A�re�ung Loyola und AntonioCarlos 1.090 Meter (Lang-welle)
dass die Uebertreter dieser uns e r e s ,Schriftleiters Konder Reis; Sfaafsdepu- zu hoeren ist, erfreut sich
Anor�nungen dem Gericht, Augusto. Sylvio Prodolithl tierter, Eugênio Vitor seiner offiziellen ,Aner

angezeigt werden, insbe- an,la�sshch der Sem�na da Schmoeckel; Vereadores - keonung seitens der Bun
sondere Jene, die Geld Patna (vom 1 fe�. biS 7ten. Val e r i a no Zanghelini, desregierung. R á d j o
anbieten um Wahlstimmen September)stattflOden. Den Francisco PavaneUo, AI- "Colon" wird in wenigen
durch Vereine oder Privat- drei schönsten Schaufens- brecht Gumz, Bugênio Tagen offiziell seine Sen

personen zu erzielen... tern, mit Motiven des Unab- Vitor Schmoeckel, Alvaro duogep beginnen, und
haengigkeilstages, werden Severiaoo Piazera, Erich trotzdem der Sender bis
Diplome eines Ersten, Borchardt, Mário Nicolini, jätzt nur Musik neber- 8uO'uslo '�ylul'o ProdDhlZweiten und Dritten Prei· Augusto Sylvio Prodoehl, traegt, waechst taeglich U U
ses ueberreicht werden. Albano Kanzler, Vitor seine Hoererschaft auch
Die Schaufenster muéssen Bauer, José NarlQch, Ale- im Munizip �on Jaragnâ
vom Ersten' bis Siebenten xandre Haake, Harold do Sul, dank seiner be- -------

September mit diesen Isberner und Murillo Bar- sonderen Seodekraft und
Mo t i ve n geschmueckt reto de Azevedo. Die Kan- erlesenen Musik und
bleibeq. Die Konimjssion, didaten der anderen Par- beruflichen S p r e c b e r.
bestehend aus unserem teien sind uns noch riicht Rádio "Colon" der die
Herrn Rechtsrichter und offiziel mitgeteilt. worden. Herren Dr. Pedro CoHn
die Herren Lauro Braga

.

und Arno Ehoke zu Di-
und Augusto Sylvio Pro Riclillest - des Botafogo rektoren hat, ist, wie be-
doehl, wird waehrend der Fussballklubs ist fuer den kanut, ein UIlternehmen
kommenden Woche alle morgigen Tag," Sonnfag, des verst()rbenen join\1il�
Schaufenster einer Prue' mitgrossem Festprogramm lenser Praefekten Dr.
fung unterwerfen und ihr vorgesehen. Grosses Preis- João Colin.
Urteil abgeben. Folgende schiessen mit Praemien,
Geschaeftshaeuser sagten mit Volksküche für Bssen
diesem, Wettbewerb zu: und Trinbn bestens ge
Gráfica' Avenida, Casa sorgt. Das fest findllt staU
Albus, "A Fidalga", Casa im neuen Heim des Bota
�reithdupt, Casa Dante, fogo, Barra do Rio Cerro
Relojoaria Hertel, Farmácia und wird sich, Dank der
Schulz, Casa Sonnenhohl, Stellung des Klubs im
Casa Fruet, Casa Hans Sportleben, groesster An
,Ba�er, Casa Waldomiro teilnahme erfreuen.. Wir
Schmitz, Casa Kopmann, danken herzlichst fuer die
Photo Piazera und Photo uns ueberwiesene Einla.
Loss. Wir fordern die Be- dung, die uns anlaesslich

LOKALES

U:D.N.

Die' ftechlsbarkeil des durch
die Kammer erlassenen
Sfeuergesetzes (Im,postº
de Indústria e Profissões),
das von verschiedeneil
lokalen Industrien bean'
standet wurde, ,wurde' jetzt
durch das' Obere Gericht
nochmals bewie$en, das
Sichel'heilsmandat abge
lehnt und somit das U:-teil
uns e r e s Rechtsrichters
bekraeftigt. Mit diesem
Urteil des Oberen Gerichts
hofes ist die Frage der
Rechtsbarkeit entgueltig
erl�digt; die Steuern sind
verfassungsgemaess und
muessen jetzt mit zusretz·
licher Strafe bezahlt wer

den. Hinsichtlicher ver

schiedener Behauptungen,
dass 81th unter den, an

dem Prozess beteiligten
Industrien au('h andere
Geschaeftshaeusar bef!!)·
den, die b_is heu',e niçht
ihre diesjaebrige Steuer
bp.za�1t haben sollen, wurde

JARAGUA DO SUL
Wir werden darauf é!uf�

merksam gemacht dass
àie Tabletten

"Enfin "

der C. F. BOf!HRINGBR
& SÖHNE, Mannhein, das
bekannte, und altbewaehr�;
te ASlhma-Mittel, wieder I

überall erhaeltJich sind.

Apotheke "Scbulz"

MBDIKAMBNTB UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der 'Rechtschaffenheit, des
Vertrauens ,und de,r Dienstbarkeit, die Sie

am b�,sten zu den geringsten Preisen bedient.
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Govêrno do Estado
Proteçã.o á Funcionária La.ctante

Eugênio Vitor Schmöckel, o sr. Governador Heri
berro Hülse, sanoionou a

lei n, 1.860, pela qual, é
concedida à funcionária
lactante, os seguintes be
neficias:

-,

A funcionária lactante
do Quadro dos Funcioná
rio Civis e do Quadro do
Magistério Público, é as

segurado, sem qualquer
pr&juizo, o direito de au

sentar-se do serviço peJo
espaço de uma (1) hora
por dia até que o filho
complete seus (6) meses

de idade.
Para gozar dos benefi

cios da presente lei, a

in teressada deverá enca

minhar requerimento à
autoridade competente,
inetruindo o pedido com

a certidão de nascimento
do filho.
A escolha do horário

de ausência ficará a cri
tério- da requerente, que
o declinará no requeri
mento aludido no pará
grafo anterior, podendo
ser desdobrado o perío
do de afastamento em

duas frações iguais de

tempo, quando á respec
tiva repartição a que ser

vir a funcionária adotar
dois turnos de trabalho.

candidato- à Assembléia Legislativa, é um

nome credenciado pelo trabalho, pela inte

gridade de caráter, pela alta compreensão
cívica para com o povo nas suas justas as

pirações, (Comité da UDN pró candídatura

Eugênio Vitor Sehmöekel). /
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Faleceu

dI! DilriDl!1 um Macróbio
Com a avançada idade

Conforme tivemos en- As vitrines deverão exl- de 101 anos, faleceu em Segundo notícias em

selo de noticiar, realizar- bir suas homenagens vo- Getúlio Vargas. Rio Gran- jornais de Joinville, o tú'
se-é pela primeira vez-em tivas ao Dia da Iodepen- de do Sul, D. Virgilia nel do Rio do Júlio, que
nossa cidade, um concur- dência durante 7 dias a Canfield, viuva do sr. se destina a ligação com

50 de vitrines que terá por partir de segunda-feira �té Thomaz' C.anfield, de� o Bracinho, para aumen-
.

finalidade contrlbulr pare o dia 7 de setembro du- cendente direto dos pn- to do reservatório que ser
maior .

brilhantismo das rente cujos dias a com'issão meiros povoadores .de ve ás usinas da Empresul,
comemorações da Semana dará seu julgamento e o Pas� Fundo, h�vendo, ID- deverá ficar pronto até o lnauz ção emda Pátria. Essas vitrines povo, em geral, poder

- 0�USIV�, exercl,?u a pre- mês de dezembro deste ;.ura
.

serão de enfeites votivos apreciar tôdas as vitrenes sídêncla da Camara de ano: . Regressou de sua vísi- cuttvo inaugurou a ener-
ao dla 7 de Setembro, de das casas comerciais par- V('r�adores, em t888, Ja se acham prontos ta a Crioiuma, o Gover- gia elétrica de Forquilha,
criação individual, ceben- tlcípantes, que são: Gráfi. ehefíando a comuna pas- 240 metros de cada lado nador- Heriberto Hülse, fato êsse que foi recebi
do às primeiras três vlrrl- ca Avenida Casa Albus sofundense pela Oonstí- do tunel, abertos quase que se fez _ acompanhar do com intenso júbilo pe-
nes vencedoras um díplo- orA Fidalga:', Casa' Brei: tu!Ção daquela época. totalmente em pura roeha. do Seoretário da. Viação lIa população daquele tu-
ma a ser conferido pela theupr, Casa Dante, Relo- . . -... e Obras Públicas, dr. Hei- turoso distrito. Também
Municipalidade mediante Ioerla Herrel, FarmlÍcia D. Vir�lha Oanüeld deí. Defender as florestas

-

�or Ferrari e do seu a�- o G,09ernado� Hülse in��julgamento da respectiva ôchulz Casá Sonnenhohl xou 14 flIhos. e dezenas. • [utaute-de-ordena, capt- peoionou värías obras pu-

Jc�midssãoD,no.�eadDa, 0A'MM. Casa Fruet, Casa Kop: de netos e bisnetos. e defender a Patrla. tão Gustavo Rocha. blicas, tendo sido, nas 10-
UIZ e tretro, r. yres C B C

- Nessa visita àquele mu- calidades' visitadas, alvo
Gama Ferreira de M.ello, I

mann, asa eyer, asa
ç..-.------.---:::--:::- ------- --.-::::;:.,. níoípio, o Chefe do Exe- de várias hómenagens.

sr. Lauro Braga e o dlre- Schmitz, Foto Piazera e Ir------
--_..·__.. ·__..· .. · ..--..

·-·11 ..,'

for de redação dêste jornal. Foto Loss: II BilOnO' [illilrl-DnDI"ß 'I -----:--�-------:-----lli Lo I: .JE:

"1
Gremlo das Orquídeae l

Sinais d 'Trânsito II soe
•.. Cooperativa �entr�1 de Crédito ,Agricola. ! eOIl"I.1 Ie '

ii ����� II A diretoria do Grêmio das Orquídeas, �
Já faz algumas. sema- devidos esclarecimentos, II !! convida as filhas de ,su,as· ass.ociadas que �

Das dêsde a instalação do a título de contribuição I II uma �:::n�.�uç�ode:��i:�rç:�:���e;��'�!���� li queram debutar

n.o pr�_Xlm? �allde de debu-

I8inal�ro luminoso na� es- expontânea: 'II
e>

III tantes, para uma reumao día Clt o corrent�
quinas das av. Mar. Deo- . !I

lo comercial, industrial e agro-pecuário de
In'! ano, às 16ho,•• n••éde do Clube A. Baependí,

:�:q�e ��:ú��je�:rl::� 1iV��� verde -

trans1t� I. santase7aat:����d:n�:' �����o suas economias II f__,� �
feitura se dignasse orie�.

Luz ver�elha - transí- ii ao BANCO CATARINENSE, servindo-se de II
tar apopulsçäo a respei-

to fechado,
.

II chéques pára o pagamento de seus compro- ii
_!itI_Si!fS".'lIilia'-_IiiiI!I!!I!E1!EiE!!lil!illi"!II_EiI:Z=-=:1I1=1·-=

:_1_� :n::�!elei�tes:::!i@D�i
I
�r::e�ç���rela - sínal em It missO��parfamentos em: Ang;lina, Braço do l,�11 Febres (Set���lu�i���ias,.

or!entar sobr�tudo os eí- fi Norte, Canolnhas, Campos Novos, .Chepecõ,
ri

..., � Maleitas, Tremedeira
eíístas, troleíros e con·.,

!I
Curitibanos, Caçador, Criciúma, C o r o n e J

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ Idutore� de carros de tra- ,i Freitas, Dionisio Cerqueira, Herval D'Oeste, J!

Ição a01mal, em geral, que Grande Oportunidade II
Itajai, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Laguna, rl,1 "q_apsula� �ntisesonicasnão entendem. como os i M�fra, Mondai,.Orleães, Pôrto União, Rio do M

. "

motoristas!. êsses sinais. Vende-se uma área de II Sul, São Carlos, São Francisco do Sul, São II Inancora
25x50, com casa de mora- II Miguél D'Oeste,. Tubarão, Turvo, Urubicf e 'I iii Em Todas as -

Boas Farmãcias I' Diante disso, da balbur- dia e demais benfeitorias, II Uru5sanga. I til
dia que se verifica diá· no centro da Cidade. li Departamento em- laraguá do SUl"

UI � um produto dos Laboratórios MINANOORA
riamente naquele local de Informações: A v e n f d a ii I !II
nossas duas principais

.

Getulio Vargas, 350 nesta. II á Rua Presidente Epitácio Pessôll nr. 66. II I JoinviHe _: Sta. 'Catarina
vias púbUcas, damos os Il.._ ......__ _ ...... ... ..._..._ ..._.:.._-"1 .",.........I""',,_�·I!l!!!!!5IBii--II!iii5l--.-""'Em&iEII_am!__d'-":••••••• __•__ _._ __ ••••__•• •__� ..••�,� _ liiIiiiiiiiIaI'_'�1IIiiiiiii

Seman� da Pátria

[oneurl0
o túnel do
Rio do Juilo

-

. ��,

1?<1
...

.*

�
.: ....

"

I

Forquilha

1Fo=============a�.
PARA FERIDAS, !
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ES'PI N H.AS, ETC .

�================��

Lavando COrT1 'Sabão .(raarça Registrada)
I i ",'

Virgem Especialidade
da

-

elA. WETZEt HN]I)í(J§IIR<H!l • JoilDlvUle
O ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

I:..

.

s�ßÄ���RCt��
EspEClALiDADE.. I

COITRA CaSpA.
QIfEOA DOS CA·

BUOS f DEMAIS

Inceon DO �
.

COURO CaBElulfO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCiA
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