
Orgão de maior penetração no nordeste catarinense
A fraude, o suborno, cau

sado pelo dinheiro é um
mal nas eleiçires. Um grave
mal. Dêsde pouco, consta
tada a supremacia esmaga
dora da UDN, procura-se
neutralizar essa simpatia,
da parte adver§ária, com
verdadeiras fortunas... O
caso é de gravidade tal,

.
•

,

que a 1JDN está empenha-

A' M
.

O d F·' ,., da em, comprovado. o.

,. ,on ra, n -e . ICOU ..
' �:e:;:::=-�n�

.. .

O PSD, grandemente pre-Fac-simil do famoso protocôlo do acôrdo PRP,:,PSD - Para c julgamento
I
m!:t�:d�Oed:li�:d:le��ô��g

do Povo O' célebre documento "de honra" desrespeitado pelo PSD local (não cumprido) com o PRP
em 1955, sofreu outro e

profundo enfraqu�cimento ,

com a ilegalidade constata
da de sua "união jaraguà
ense',' frente ao poderio da
UDN. O re-sultado negativo
dessa "uWilo" (ilegaI) aba
lou, enfl'8.quecando·os, dis
persando-oa, os ,não udenis
tas.

-x-

Sem intenções subreptí
cias, pode-se prever, agora,
o rumo da batalha eleitoral
de outubro: UDN _,;. povo;
PSD - classe abastada. E,

'.

entre as linhas de combate
de ambos os partidos, em
plena linha de fógo ou em

posíções estratégicas, estão
o PRP � o PSP.
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Tratando-se de um documento
grave, cujo ··fiél cumprimento é
questão 'de honra para ambos
os paJtidos" (mas não foi cumprido
nem respeitado pelo PSD), reprodu- ' -x -

tzimos, em letra de forma, .a cláusula O PSD não tem, nunca -

10a• do referido acôrdo, que o PSD teve, 'receptívídade para:
.

d ai énfrentar, sõsínho, a UDNnão oumpnu, apesar e sua- p a- local. Esta inferiOridade
vra de honra empeDhada: eleitoral é agravada pode-

, , I rosamente por vários fato-
1Oo. - Nas futuras eleições de res, notadamente o fracasso

3 de outubro de 1958, o Partido de administrativo do Prefeito
Representação Popular apresentará do PSD que vem desman
ao Partido Social Democrático uma. telando as hostes (fracas)

• A
,. do próprio PSD. Os com-

uma lísta de três nomes para que .prómissos não, cumpridos
este escolha. o candidato a Deputado do PSD (acôrdo PRP 1655),
Bstadoa! o qual constara na Legenda a ilegalids,de da' "união
d PRP' d ã d jaraguàense" da qual fôrso. ,ou em caso e n o pu er

mentor, repercutem desas-
, regIstra-lo· em, sua legenda,_ então trosam..ente �tn tôdas as.� ''"''-ê�h(�tará, na ·légénlfa (f(J "PSD, . é1íjb crassas; éfO'S88 de moraU

candidato será apoiado pelo Par'- dMe, ,ilibada.
tido Social Democrático. (o grifo. -x-
é nosso). A caudidatura .de Eugê•.

Assinaram êste acôrdo, pelo nío Vitor Schmöckel (UDN)
.

PSD, os srs, walter Breithaupt, Wal- é (só ela) o fenômt;lno des
truidor do poderão mone

demar Grubba, Mario Tavares da tarie. A sua votação supe-
Cunha Mello, Durval Marcatto, Rai- rará a todos os demais
mundo Emmendoerfer, Carlos Hass, candidatos a deputado es

Victor Bernardes Emlilendoerfer, taduaf.

Heinz Marquardt e Joaquim Píasera.

I·

,

Para julgamento do povo [ara
guàense, de todos OB homens cons

cientes, publicamos hoje, em totes
cópias, as duas folhas decttlograte
das, devidamente assinadas, com
firmas r.econhedidas, representando
célebre acêrdo firmado a 15 del
âgôsto de 1955 entre o PRP, e o

PSD. Relembra, êste documento, as

eleições daquele ano, quando o PSD,
graças exclusivamente 80 apôio do
PRP, conquistou a Prefeitura.

Após êste aeördo mandado às
favas pelo PSD, apesar de sua honra
empenhada, � PSD engendrou a fa
mosíssima "União Municipal Jara
guàense", com difusão, leitura pro
tusa

\

e enfática do respectivo
"Manifesto". cuja ilegalidade já é
pública através da Portaria baixada
pelo MM, Juiz Eleitoral, e sobre a

qual nos reterímos em outro artigo
da presente edição.

Díspensam.ae comentärtos sôbr"e
esses fatos, que despertaram a maís

•
viva e justa repulsa de todos os

homens probos de nosso Município.
(Vejam a 2a• f�lha deste acôedo
na 3a• página, com tôdas 8S

assinaturas).
..

-x- \

De �feito desastrdso são
as . declarações de . João
Goulart, em Recife, sôbre
a conftpmaçõo dos acôrdos
comunopetebistas. Confes- •

aando-sé aliado dos comu
nistas, o PTB está perden-
do grande terreno, em que'
pesea influência do cato
licismo, principalmente.

-x..;,L

,Em (Nu�eipio novo, da
Ia. eleição) o PSD desistiu.
A pujança da UDN é quasi
que totalizada, desiludindo
pretenQões dê quaíaquer
outros Partidos. WüH Ger
.mano G:essDer seráo futuro,
primeil'o Prefeito eleito, de
Corupá. .

O ret)at)clII t)a' Semana

.

CONTINUAM, os quadros e tabelínhàs da oposição,
encomendados sob medida, e executados a capricho.

, Para propaganda eleitoral apressada tudo serve, e

quanto maís exagerados vieram os números, embora menos

exatos, tanto melhor, porque serão maís ímpressíonäveís.
A questão, no corre-corre da propaganda de candi

dato de pouco Iastro, cumpre, a qualquer preço, destruir o
lastro do adversário.

Nas escolas êles se estreparam.
Porque o candidato cuja obra' pretendiam destruir -

o ax-governador Irineu Bornhausen - criou, em 5 anos,
três vezes mais escolhas do que êles em 15, quando foram
govêrno.

'

No mesmo espaço de tempo, isto é, 5 anos para lrineu
e 15 para êles, Irineu construiu 107 Grupos Escolares e êles
armaram apenas 48.

Dissemos armaram e dissemos bem. É arm(ß'am,
mesmo. Porque o Grupo dêles eram de madeira, dêsses
pré-fabricados. Com apenas duas salinhas de, aula e um vllo
para pátio de recreio, com 6 metros por· 4. Dêsses que um
caminhão transportava, desarmados, 2 de cada vez.

Os chefes politicos pessedIstas recebiam, às vesperas
de eleiçõell, Grupos,a domicilio, como quem, comendó de
fo.-a, recebe comida em marmita.

Passada a eleiçlo, corrigia-se o descalabro. Ou ,0

Grupo f�chàva, por falta' de frequêncil\, 011 era desmontado
e vlajav$, de caminhão, p8l,'a zona de· maior densidade de
população em idade escolar.

.

I _, ,

Ainda se êsses 7 quüõmetros de estradali.!, que estilo
faltando, tivessem sido mudados para outro munic�pio mata "

,

necessitado, a eoísa não seria tão grav:-e. '

Mas, se êles tíverem sido eutupídos.. pura e 'Simples
mente. ou destruidos a dínamíte, para- g�zo de algum
correligionário udenista, então o melhor será,'mesmo, votar :

no SDr. Jade para suplente de SenadOr�'
.

. Outros dados, tão exatos e convíncentes como êsses,
estão contidos naqueíe engraçadíssimo quadro. '

Diz, por exemplo, que, em 8 anos .toram construidos
268 quilômetros de novas estradas.

Muito bem. São, 268 quilômetros. ,.
Li :também está escrito que em 19501 existiam, no

Estadó, 4.808 quilômetros de estr'l.das estadúais.
Muitfslilimo bem. São 4.808 quilômetros.
Mas, lá ainda vem declarado que em 1958 as estradas

estaduáis existentes somam 5.933 quilômetros.
, Aqui não desapareceram 7, surgiram 1.125 quilômetros.
Não há, portanto, tanta e tão imperiosa necessidade

de votar-se no Jade par& suplente., de Senador, porque,
afinal, as estradinhas estilo ai .. '. " .-

Agora, o bom,mesmo, o gostoso de fato, é o trechinho '

final da chorumela, tôda, que''é êste, sem tirar. nem pôr:
\

"Em 1950, o Departamento de Estradas de Rodagem
gastou 28 mil contos para conservaI' BEM 4.8081 quilômetros
de estradas BOAS.

.

,

. O preço de conserva de 1 quilômetro de estrada era
, 'de 4 contos de réis _em 1950".

O'UEREM MUDAR� • •

JAIMB ARRUDA RAMOS

Assim era a' instrução que êles 'díssemínavam, no
estilo gato-víste-línguíça, " .

Agora passaram para as estradas. Mas aí, também,
não vão querer conversar muito.

.

Apenas uns quadros, como o que hoje aparece na sua

imprensa, sob medida, para U80 rápido, em véspera de
eleição. I

'

,

Tais quadros são formidáveis, comoJsca aos incautos.
Lá está escrito" logo na primeira linha, que na zona

de São Francisco do Sul, as estradas existentes, em 1950,
somavam 200 quilômetros. Foram incluídas no Plano Rodo
viário Estadual. entre 1950 e 1958, 40 quilômetros de estradas
municipais. O Estado constrUiu; no mesmo período, naquela
zona, mais, 7 quilômetros de estradas novas.

Na última linha do quadro, encimada pelos dizeres
- estradas existentes em 1958 - isto, apenas isto, nada
mais do que isto, só isto, únicamente isto: 240 quilômetros.

Donde se· vê que o govêl'no udenista devel'1a tel' feito
mutreta rodoviária em, pelo menos, 7 quilômetros de estradas.

. ,Porque 200 mais 40 e mais 7, salvo engano ou burrice,
SOIDa 247. •

E 116 tem 240.
Faltam 7, que a UDN fez desaparecer. , (�Il•• Da 7a. p6gl1lCl)
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, t· Aniversários .1 Falecimentos
.. 1

FAZEM ANOS Antonio Estanislau AY-Il:AMANHÃ .'
.

lOBO filho de Domingos l=
- Osr. MaxSchneider; ,Mar�os Ayroso. "

.I�- a à9vem ltt;iraci; filha Benjamim Jacob Ríedt- :
do. . sr.'·

V,ergfl,io .R,,ubin,i. malm.
com 63 anos de

fiem Barra do Rio· Cerro; idade. :
- a sra. da. Leocádia ,SônÍa ':R�quel Taral1lto, . :

• "1 •. •

•

�

;Fellecimento I

ANTONIO' ESrANISLAU AYROSO

VOCAÇÃO'·
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Em
.
a' noite 'de 7 de setembro, às _l9,30

horas, em' sua residência, entregou a alma
ao Oriador o honrado cidadão prof.. ·aposen-

.

tado' sr. Antonio Bstaníslau Airoso.
, Desde 8 moeídade radicado em Jaraguá

do Sul. onde exerceu por longos anos a

sublime profissão de mestre-escola, foi, por
mais :de·,:30 anos, p abnegado professor dos
filhos '{le eolonos que frequentaram a Escol�
Estadual dé Jaraguá 99. ,

Os irrizórios vencimentos e a minguada
aposentadoria 'valeram-lhe o fínar-àe na maís
lionrada pobreza. . '.

"

Seus ßlunos, moradores do Jaraguá 99,
sob 'sua inspiração, construíram o coatortä
ve1 prédio (la 'Eseola Estadual. da localtdade,
que .deverla ser. Bua morada vitalícia.

. No entretanto,' a maldíscêneía dos po
'derosos não permítíu que êsse sonho se

tornasse realidade, pois que. o velho Profes

sor, foi obrigado a deíxersue �'querência".
o que lhe valeu em niáguas o suficiente

paf.a ,ç"us_Q.r-Ib.e.a I!lorte' prematura. ..'

Patriota por excelência.' 0�7 de Setembro
föra o seu dia de culto permanente.

,

E a morte co.mo que a premiar-lhe o

,"civismo, o arr�batou d� con;vfvio dos que
.
tteàm a pra,ptsar-Ihe' a m�móri8,' no mesmo

dle 7 de aetembro, datQ.� ém que. há 27 anos

p.a��adolt, hast,��� a. prilI\eira bandeira b!a
sllélra em céUS; g.a�lDaI4.1nos. cuja bandeira
levou sôbre ,O'· seu' caixão? . depositadá pelas
mãos do Sr. Dr. Priamo Amaral que á beira.

Jio túmulo proferiu· sentida homenàgem.
.

Desaparece. o extinto aOB 67 anos de
idade. Er.:, patriral.,de Brusque�' sendo seus

pais Domingos e Jovita Ayróso.
Deixa viuva Dona Rosália S. Ayroso e

0,8. seguintes" filhos: Luiz Gonzaga Ayroso
Sobr., Osni Mário Ayroso, Many Ayroso
Siewert, Alice Ayro,so, Sehwarts e Antonio .

Domingos Ayruso, todos casados; deixando
aínda 13 netínhos.;

A Câmara 'Municipal, associando-se ao,

pezar da,populaç�Q, registrou em .ata d�s S':.U8
.

trabalhos,.o passamento do bandos<) eídadão,
com voto de profundo pezar á lä�ilia enlutaäe.

"

SERVIU' AOS GOVÊRNOS. DE IRINElt BORNHAUSEN E oi!
\ JORGE LACERDA COMO, SECRg·TÁíM DA VIACÃO E OBRAS

PÚBÜCAS,.;REAllZANOO. NOl'ÁVEIS EMPRE EN DIMENTOS.

AJUDOU A ELABORAR O PLANO DE OBRAS E EOUIPAMENTOS.
iNICtOU A ERA DAS RODOVIAS MODERNAS. E A FASE DA

PAVIMENTACÃO. CUIDOU 00 LEVANTAMENTO AÉROFOTOGRÁACO
'I DO TERRITQRIO DO .ESTADO.

OFERECE.AGORA,AS SUAS ENERGIAS E. O SElI

,ENTU�IÁSMO DE MOCO PA'RA REPRESENTAR-NOS
CAMARA' FEDERA�

)
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 20-9-1958

,I

. O projeto da Escola
a ser construido na

quela localidade, não
foi nunca . recusado
pela Câmara. A' Câ
mara apenas o devol
veu ao sr. Prefeito
Municipal para desig
nar local de aeôrdo .

com a Lei estadual
compente,
Agora, se· pergun

tarem onde está o

referido projeto, aqui
vai a resposta: Está
na gaveta, sr. Prefeito'
Municipal há mais de

. 2 meses, e nunca maís
voltou à Câmara II

Alô-Ala,
Ribeirão Cassilda!

O Doutor Ayres Gama Ferreirá de Mello, juiz Eleitoral da 1711,
Zona Eleitoral - jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atrihu,ições e de conformidade' com o que estabelece' o artigo 20
lerras.,"]" e "K", da Lei nr .. 1.164, de 247-1950:
f Considerando as representações encaminhadas a êste juizo pelos
Delegados da União Democrética Nacional e Partido de Representação
,Popular, com referência à distribuição, nesta' cidade, de um bolertm -

"Manifesto ao Povo de Jaraguá do Sul - Pela União Munlcípal Iara
guaense" \-,' manifesto êsse que faz menção a uma chapa de vereado
res pera dispurer as eleições de 3 de outubro p. vindouro por uma co

ligação de elementos pertencentes a diversos partidos pclíricos dêsre
Muntcípio;

Considerando que, nêste Juízo, não foi requerido o registro, den
tro dos prazos de lei, de nenhuma Aliança de Partidos pare a disputa
dó pleito' de 3 de Outubro próximo, e que o citado boletim vem 'ferir a
disposições expressas de nos�a legislação eleitoral; . .

Considerando finalmente que, "Referir na propaganda, tetos in
verídicos ou injuriosos em relação a partidas ou candidatos e com

possibilidade de exercerem influência perante o Eleitorado .cobstitui in .. ,

fração penal, prevista no artigo 175, n. 28, do Código Eleiforal,
RESOLVE:

. Derermlnar. eo snr. Delegado de PolIcia dêste Município as pro
vidências necessárias ao seu alcance para evitar' a distribúição do men

cionado "MánJfesto ao Povo de ja.raguá do Sul - Pela União Municipal
Ieragueense", assim como apreender e inutilizar todo boletim já dlstrí
buido e afixado, comunicando a êste Iuízo o nome dos que infringiram
a presente.

.

P. e CUMPRA-Se.
Jar�guá do Sul, 15 de setembro de 1958.

(a) Ayres Gama Ferreira _de Mello
[ulz Eleitoral da 1711• Zona

Para
Depat�do E$tadual

'Eugênio Vitor
Schmückel

n=;;::�:.:=::::=======:"'--=:::==c::::=;;;====:-, �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J:

�!l1 I. It •• e·'A 'II.e _ • II" II Dr. Francisco. Antonio· Píeeíeae
lH:�DICO

II .

- JARAGUÁ DO SUL - II Cirurgia Geral de adultos é eríança» Clt-.-
I II nica Geral - Partos - Operações -
fI Medicamentos I e Períumaríaa :

li Moléstias de Senhozas e, H�mens.
11, Simbolo d e Honestidade .

. II Espec/al/s,a em' 40enças de crianças ,

II Confiança e Presteza, II Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I''I' -

. A que melhor lhe atende
'

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

I "

e pelos menores preços "" I JESÚS DE NAZAR:G; das 16 as 18 hs. '
.'

'6::::-;;0;:;0= =====:=======---=--=::0 .1 cORVP,1 - 8AN:rA CA�A:H.�A

A Portár.ia dõ sr, Juiz Eleitoral (que eu
sei sair nesta edição), liquidou cem mais uma
grossa patifaria do "PSD",� doido para aranjar
trouxas a cujas, custas quer eleger seus can
didatos. Me disseram que deu a bronca entre
muitos signatários do fabuloso "Manifesto"

. (qua I qua! qual): que o "eterno" lia e relia,
de pança cheia, nos comícios e ao microfo
ne. ..

.

A desconfiança já existia dos outros
para com as manhas do PSD, mas com essa
Portaria os homens de bõa.té nada maís que-

• rem com a histórfa. O ·"PSD" tá manjado., ..

.

.

Até que enfim o nosso jornal publíce lo
toseöpías daquele' fenomenal aeõrdo do
Dombusch com a turma do Tavares. Com
preende-se, pelo documento, que o Rolando
tem razão em desancar o päu no "PSD".
"Honra", hein? Qua-qua-qua! "Carater",

. hein? .

Qua-qua-qua! Quanta vergonha de uma vez

só! E dizer que. ainda há alguns cupínehas
agarrados, doidinhos para receberem. as gra
ças monetárias e outros favônios dos "honra
dos" e "conspícuos", tão cheios de moral que
não' sobra mais nada para os outros. Uai t.
Ganho pouco mas me divirto I Qua-qua-qua I
·E vem maís, muito mais ainda. Não' perdem
esperando. . .

'

A grossa corrente capitalista do "PSD"
entrou em ação. E se entrou em ação; Com
esta .a I1DN não pode. Porque é pobre. Mas S8
do lado de lá há gaita. prä xuxú, do lado
udenista há homens e mais homens, pobres,
mas DE BRIO ("honra" do "PSD", como do
aeôrdo PSD-PRP, não I) homens que, aos mi
lhares, vão dar 'a resposta nas urnas à gana
dos maiorais rombudamente endinheirados.

, Por falar em' gaita: é preciso ver a

Comissio de Fraudes e Subornos. Tão aeon->

tecendo coisas, te digo, filho, que é de arre

piar cabelos! E assim se quer comprar votos.
E se qnerem-l Por faJar nisso: me contaram.'
que há um repolhudo "papagaio" num banco
local, que ... Bom. (Oh, que saudades que te
nho, dos quinze milhões que não veio ...)
Qualquer semelhança ...

O Prefeito (promessas) até chega a pro
meter vacas, e outras coisas de raça, nos co

mícios, é ,claro. O preço de uma ponte (ah! 15
milhões queridos t) baixou de 2 milhões para
600 mil de päu, é claro). O resto, me conta
ram. seria dístríbuído entre igrejas... Tudo
para ganhar a eleição. (A, Rui Barbosa: até
quándo ·a moral dos homens invejará a moral
dos cachorros I) .. :

.

.

(
. A pândega mais goz8�a 'foi aquela tarde-
zinha quando um aviozinho largou aqueles
bilhetinhos de aniversário·... Quâ-quá-quá!
Dizer-se "cama-a-cema" com o Presidente da
República já não é megalomania. E' cretinismo
igual a ídíotlsmo!

A "maís maior" do mundo igual ao trân
sito "universal" é aquela do Prefeito: teve uma
conversazinha com o Juscelino, uma conver

sazinha assim "de mano-a-mano (quä-quä-quä I)
e o Juscelino disse: "Meu querido e maior
Prefeito do mundo: tu te fica tranquilo que
os 15 milhões, vão." E o Prefeito, .metído a.
brios·: "Não, Juscelino, velho amigo, só depois
das eleições eu aceito. Agora não, prá não
dizerem que compro votos t" - QuA-quá-quá I
(Pelo amor das pontes. 'pintadas: esta não, esta
não l Afinal, oos, o povo, somos idiotas ou o

que tão pensando?
---

, Bom, restam -meís 13 Dias parft o dia 3 t
,

"Treze", é o teu dia, "PSD", � o teu dia que
o povo dirá nas' urnas. E até 'lá, porenquanto,
vamos ouvindo a Rádio Colon, 1.090 kilociclos,
que é ouvida onde há um rádio. E 'Vale a-pena,
te digo, mano. primo pobre, vale a-pena ...

D. ARAQUE

PARTIDO SOCIAl PROGRESSISTA

Em 1960 com Adernar de Barros.

E para o dia 3 de Outubro, v.ote em

Luiz Gonzaga fiyroso Sobrinho
Uma vóz' ativa para a Câmara Municipal.

ELEITORADO JARAGUAENSE:
·Fé em neus, Pé na tába e Bola p�á Frente.
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EDITAL
Procura-se dois

meio' oficias Sa
pateiros, na aapa..

taria de ARNO
MÜLLER.'
Jaraguá 'do Sul.

N°.121

e Constituição
."_

,
,

Localização
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz Eleitoral

<Ia lIa. Z90a • Jaraguá do Sul, e&té}do de. Santa Catarina" .ne

.Iorma da lei, etc ...

.

FAZ SAB�R. que, pare as eleiçõe� � ee re�izarem no

dla 3 de outubro proximo, nomeou para constítulrem as respectivas
Mesas receptoras, que funcionarão nos lugares e edificios desíg
nados para as (62) 'sessenta e duas' secções eleitorais desta Zona
os cidadãos abaixo mencionados: '

.

'

'-- '

Aur�a Müller Grubba, Oficial Munieipl,O d.· ..• r •.g u.ta do a'a- I
do .R c I ist r o CiTii do
:I"., Distrito,da Comarca Ja- la. SECÇÄO
j:agúà do Sul, Estaco de cidade _ Forum (sala do Juri)'Santa Catarina, Brasil. presidente _ Dr. Reinoldo Murara
I faz saber que comparece- ,

J
.

ram no cartório exibindo es
1. mesértov-- oão Budal-tla Silva; 2. Vergundes Krause'

ílocumentos exigidos pela Iei
1. secretário _:... Paula Eleonora Plastwich, 2. loantre Hafermann '

afim de se habilitarem para
suplentes _ Armando Né1iel, Arno A. G. Müller, ,Aureã Grubba

.' � cãsar-se: -

,

,2a. SECÇÃO
Edital N. -4.-458, de 10-9-68. cidade - Prefeitur. MuniCipal (Biblioteca)
r, Viide Lenzi e presidente - Manoel Luiz d. Silva '

!

'

Olanda Fagundes 1. mesário - Ârtur Mey,,2. Joio Bissier
: Ele, breslleíro, solteiro, 1. secretário - Pedro Perfeito, 2. Llao Voigt

'
,

operário, domiciliado' e auplentes - Arthur Rode, Arthur Günther, Antônio Quadros
re�idente nesta cidade, fi- õli. SECÇÃO
Jh� de LuiZ. Lenzt e de, cidade - Prefeitura Municipal (Sala "Obra. Públicas")
Ohmpia ' Le�zl: presidente _ Augusto ôehmíd!

f,

BIll, �raslhma,. ��lteira, 1. mesário - Osnt Cube. d'Aquino, 2. Geraldo Doubrawa
Industriaria, doml�llhadl[l ': 1. secretario - Renato Piazera, 2. LaUau Rath .

residente
.

neste du�trito, e suplente. _-- Henrique Joio Küster Helmuth Kienen H d I G
'estrada 'Nova, filha de' " ",'

er o rosse

1,eodoro Acipio Fagundes' .

4a. SECÇÃO '

, oe de Ema Pereira Fagun-' cidade - Grupo Escolar "Abdon B.Usta" (sala CarJos Gomes)
des., .:

"

N. 122 presidente - Zenaide M. Bspezim
.

.' 1.'mesário - Oliv. M. lehnke, 2. Clarice Amara'l
,Bdltal N. 4:469, de 16-9·58: 1. secretário - Odalzita Borges, !. Clarice R. Cordeiro

AMlOi�IUF5 zo,z e sapientes - 'Conrado Ergert, Dario Boehn, Cecilia Salier Karsten
, ma ooa� . ,

Ele, braslletro;': solteiro,' , 5a� �BCÇAO
,

o.perário, domíéilíado e cidade - Urupo Bscorar "Abdon Balista" (sala Martins Pereira)
re�idenle neste distrito, em ,presidentet - Angelo Piuera '

lrapocDzinho, fHho de Ro- 1. mesário - Bruno Leutprecht, 2. Alfonso A. A. Kopfnenn
,dolfo Zoz e de Clara' 1. secretário - Terezlnha Murara. 2. Clara Wiele

Han'g Zoz. ,,'
,

'

, 'suplentes --:- Egon S.sae, Cerllo Dali. Laita, Erich Ernesto Schmid.t

.

Bla,
. brasileira.t s.olteJra, ; 6a.. SECÇÃO

'

.

�
doméstica, domlcihada e' 'd d· . G' D

. "Abd B" "(' I
' .'..,

residente neste distrito, em ,CI a e -:- rupo ....�c. ,

on· ,a1.8�a sa a AlexandrlDo F. Alencar)
.

Itapocuzinho, filha de José :preside�t� - Bugenl.o Jo.sé da Silva •

Pontana e de Ida Daima •
t. mesarlo - AntoniO Zimmermann, �. Arno I-lenscbel

, �N. 123 ,1. secretário - Art.hur Nei�l. 2. Turibio Antônio Elisio

EJ(ital N. 4.46Q, de 15':9'.58. ,suplentes -Ingo Khtzke, Guilherme Emmendoerfer, Getulio da Silva

Frederico Schneider e
' 7a. SECÇÃO

.

EmHia Pereira" cidade _ Grupo Escolar "Abdon Batista" (sala Henrique Dias)
Eié, brasileiro, aoltelro" presidente - Zenon da �Ilv. Fernandes '

.

operário, 'domiciliado e, : I. me.ário � Hans Brellhaupr, 2. R0.meu Bastos '

residente neata ,ci.dade, á t. secretário .- �ria de Lourdes Ramos, 2. Leonila da Silva
rua Blisa Srein, filho de, suplenres - Jel.1z Metzger, José Mann, Nivaldo de Souza

A�gusto Schneider �e, d�
,

•

"

8a., secçÃo
Maria Knechf Schneider. 'd dO' '�DL' p. ·ldJlt

• ., (
•

: EliI, brasileira, solteira,'
CI a. e...... rupo" IVlDa

.

rov ...ncla
I

sala José BOiteux)
doinéstica, domiciliada ,e preslde�t.e - Pau�o. MoretIJ .

fiSidente nesta cidade, fi-
1. mesarl,o. - Os,�r�o J. Schreiner, 2. Waldemar Schmldt

Iba de Maria Bernardlna" 1. secretario -- H!lario Es�efani, 2: A�thur. Brschlng
,

Leite. ';N. 124 su�lenre8 -, LeoDllla da Silva, LUIZ Kienen Junior, Virgilio MoretU
,

, .

.

'

'I:
"� 98. secçÃo ,

,Edital N. 4.-461, de 16·9-i8.. 'd d . G "O' i P 'dJlt ." ( I J
.

,
. JO$é da Silva e

CI a. e - ,rupo ,. IV na' rovi ...ncla . sa a ulla Lopes de Almeida)
Paula Anna Sdcbt Hass p.reslde�t.e - Osmar Zimmermann

Ble, brasileiro, solteiro, 1. mesarl,o. - Mario �ouz" 2. l2utb Braun

lavr.dor domiciliado' e
1. secretario - Ter�zJla Aoeder, �: Norberto Gaulke '

residtnt� neste distrito, em supl!nt�8 - Margu Horst, MUlta0 A. P. de Oliveira, Sébastião

Itapocuzinho; filho de Fé- Geronclo Rocha

-liciano José da Silva, e '

., 10a. secçÃo
de Francisca -M. da Silva., cidade - Ginásio São Luiz
Ela brasileira, viúva� presidente - Maiorlno Bortolini .'

,domé;tlca, domiciliada e 1. mesário - egon João da Silva, 2. Edgar Schmldt '

, residente neste distrito, em 1. secretário'- Walter Strebe, 2. Rodrigo Nicoluzzi

Itapocuzioho, filha de Gul- suplente& - Orlando Klein. Orlando Andreatfa, Yoldory L. de Souza

; Iherme Sacht e de Maria
,

'

lla. SECÇÃO
'

,Bgftert Sac.ht.
"

It· 12� cidade _ Escola Jaraguá
: edital N. 4:462, de 16..,9·58. presidente - Gerhard Arthur Marquardt'

Ele, brasileiro, solteiro, 1. mesário _ Joao Santiago do Amaral, 2. Estéria Lenzi Friedrich
operáriO, domiciliado .e 1. secretário - Zenita A .. ,Lenzi, 2. Waltraud Lessmann

-

residente neste distrito.. em suplentes - Ricardo Jung, Wiegand Voigt, Renato Pradl

. Jtapocu�inbo, filho de P�- 12a. SECÇÃÓ
dro ZapeUa e de Mari' .' '..,

, dos Santos Zöpell� Esc�la ReuDldas Barra do Illo Cerro: (sala. 1)
.

Bla, brasileira, solteira, preslde�f.e � Rodolfo r· Hufcnuessler

doméstica, domiciliada e
1, mesllfl,o. -- Axel B�SS,1 2: ,�alde�ê!� Mohr

.

, residente neste distrito em 1. secretario - Waldir RubiDI, 2. �hdla Oemarchl .

,]tapo'cl,lzinho, filha de Fran. suplentes -'Artur DiJllabrid�, Pe. Aluisio Boeing, Camilo Andreatta

'cisco:�1�s8ni -e' de There-
_

13a. SECÇÃO
za Minlgini.

-

N� 126 Barra do Rio Cerro: Escola Reunidas (sala 2)
E para que cherue ao co- presidente � Zelindo Reis

nhecimento d� todos,mandéi 1. mesário, - Antônio M. Corrt�a, 2. Procópio Pereira Lima
passar o pr!sel,lte edital qUI 1. secretário: - Wandalina B. Hruschk., 2. Faustino' Girolla

, será publicado pela impren- suplentes -, MarIa Luiza Satler, Umberto R. Rubini, 1atcisio Salier
sa e em cartório onde aerá

"
,.:' ,

' .

,.

- � ,

afixado dUlante I S dias. Si '.' -
: ,14a, SECÇÃO,

alguem soub�r de _algum im..' Rio Cerro I t Escola Municipal
pedimento 'ac:use-o

. p�ril o. preside�te � Walter Weller ..
.,

tin� lelais� " .. �. ,

. .' 1. m�sar�o. --:-' Ro.l���o )ahnke�, 2� Werr;Jer Horst
"

,

AUREAMÜLtE.RGRUBBA 1. secretario: - Iria T.' Satler, 2� Dulce' Maria Satler;
.. -_ , atida) plenles _,_ DelfinG- Radueaz, CarJ.os Oielow, Conradi F. A•.MUQdus

,-

M.esas Receptoras -de, Votos
\. 15a. SECÇÃO

Rio Cerro II: Escola Estadual
'

presidente - Helnz BIosfeld .

1; mesário - George Frederico Doster, 2. Antonio Maba
L secretário - Esmeralda ôanson, 2. Adolar Stratmann -.

suplentes - Werner ôchuster, Arno Grürzmecher, Gerhard Roeder
16a. SECÇÃO

Rio da Luz: Salão -Barg (lado direito)
presidente - Heinz Barg
'1. mesário - Anto�io de Platina Vieira,. 2. Reiner A. WielIe
1. secretário ,- Helena M. Reis Santos, 2. Manoel Werner ,

suplentes - Agathe Barg, B�i Rahn Millnitz, Darci F. de Mello,

17a. SECÇÃO
Rio da Luz: ôelão Barg (lado esquerdo)

.

presidente - Lother C. E. Sonnenhohl
L mesärto - Geraldo Lessmenn, 2. Lourinor Seifert
1. secretérlo - Germano d03 Santos, 2. Maria dos Santos
suplentes ':_' Edi Winkler, ErwiDo.Seifert, Egon Hoffmann

18a. seccxo f
_

Rio da Luz Vitória: Escola Estadual
..

presidente - Heinrich Oeífert
1. mesário -:- KU,ian Sohn, 2. Rolli Bruch

'

1. seererérto - Aliberfo Ewald, 2. Raul doa Santos
euplentes - Ricardo Germano C. Lemke, Manfredo Hornburg
Rodolfo Kröger

'
,

19a. SECÇÃO
Jaraguá Alto - 84: Escola Bitadual
presidente -,Arolde Ristow

. 1. mesãrto - Roberto Leesmena, 2. João Renato l20cha
1. secretérto - Nair A. Leacçwlcz, 2. Maria A. Sie\Verdt
suplentes - Walter Marquaràt, Prencíeeo Lescowicz erwino

.

Hanemenn
'

20a. SECÇÃO
Garíbaldl ; Escola Estadual. (lado direito)
preeldente - Dietrich H. W. Hufenueesler -

1. mesário - Adolpho Mahfud, 2. PranciscoISchp1idtlSfeiodel
'

1. secretérto - Darci Franke, !. Irio Piazera •

'

euplentes - ßruno Wolf, Artur Lesecwícz, Blísebete C. ôchnudt
_. .,

- ,

(
,

21a. SBCÇÃO
,
Garibaldi: Escola Estadual (lildo esquerdo)
presidente - Frederico Matias de Carvalho Junior

, 1. mesário. - Willy Sonnenhohl, !. Hans Gerhard Meyer
1. secretário - Yola,oda Werner Enke, 2. Tereza -Hüller
suplentes - Kunibert Krause, Odete aarato� Rudl Franke

"

- 22a. �ECÇÃO
"

Re,orcld.: Grupo Escolar, "Euclides da Cunha" (sala 1)
presidente -' Walter Carlos Hertel
1. mesário - Lourenço Herichlng, 2. Samir'- Mattar
1.•ecretário _. ZenUda Lazzaris, 2. João Dalmo 120cha c

suplentes - Antonio Ruysam, .\lidlo Floriani, Alois M.iW.· Pack�r
_

23a. SECÇÃO.
'

Retorcida: Grupo Escolar "euclides da Cunba (sala-2)
, presidente � Luciano Demarchi

'

.'

". )

1. mesár�o. - Nelson Dri-essen, 2; Leoi:Jides Schadeck:
, 1. secretario - Deolinda F., Pinceiher, 2. EmUio M. Voltolini
suphmtea -:- Lldia Murara,. João JOlé BerroU, Maria de L., Rocha

2-4a. SECÇÃO
Retorcida: Grupo Escolar "Euclides da- Cunha" (s.la õ)
presidente - Ary Ca_rolino Fruet
1. mesário, - Wiegando Roeder, 2. Ivo Anders '

1. secretário - Carmen Portela Rocha, 2. Marly Schiocher
suplenles - Umberto Morettl, Osnlr Sehlochet, Oswaldo Rocha;

,
- 25a. SECÇÄO

'

Itapocuzinho - JoBo Pessôa - Escola Esr.dual "JoBo Pessôa" ,

presidente - Viclor' Zimmermcmn ' ,

1. meaárro - Olibio Müller, 2. Helnz Barrel
1. secretário - Adelia P. Floriani, 2. Norberto Piazera
suplentes - 'EmUlo F,loriani; Clemência da Costa, Bernardo R. J.Sacht

26a. SECÇÃO '

I'apocuzinbo - João Pessôa -, Salão João Pessôa
presidente - Alfredo Schultze
1. mescirio - Roland Fiscner, 2. Alfredo Jaósen"

,

1. secretário - Darei Luiz Buchmann, 2. Sebastião Airoso
, suplente....... Jorge S.�inmacher, Werner J.bo, Isolde, da Costa

,

,

. 21a. SECÇÃO .

Itapocuzlnho - Vila Scharfres - Escola Estadual "Santa Luz;ià" ,

preSidente - Guilherme Neitzel <,

1. mesário ---" Waldemiro Schmitz, 2, Paulirio Pedri
1. secretário - Wanda Sohn Prestini, 2. Vilma Maria Bortolini
suplentes --- Romilda Dal-Ri Leoni, Irmã lima Zanini, Roland Schütze

i �
.

Manleipio d.,��r..p"
.'

28a. SECOÃO
Cidade: Prefeitúré 'Mul1icival'
Presic1ente - Gostavo Rodel �\

1. Mesirio -= Martinho de Souza, 2: Laorici Lopes '

1. SecretArio - Nilto CarvalJ;io, 2. Milce Carvalho- Maoriss8ns
Sopleu�e8.- A�gacy Soares d. Souza, Antonio Treis, Antonio
José Ribeiro. -

"- " '!' '

2'9a: SECOÃO
Cidade: Gropo Escolar '«Tereza Ramo!!!» (aala 9) ,

Pr.sid.ula - Zélia Os6rió Ewàld '.

1. Melirio.- Alvino Pfúzenreuter, 2. Grisê1ds' Krajew.aki
1. Beor.tArio ,..;. Z.etina _

da Cesta ·V. Reis,' 2.. Marinha' R.
Malfezlolli r. " ...", ",,� .

'

SopIen·'es;·.:...,. Eorico -achmidt, Egidio Voltolini, E,ValdQ Janstéh

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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30a. SECOÃO
Cidade: Grupo ESEloiar «,Tereza Ramos» (sala 3)
Presidente - Eugenio Turibio Soares Pereira '

1. Mesário - Pedro de Souza, 2. Ivanílde Soares
1. Secretário - Elizabetha P. Voltini, 2. Emília Bíehmaan
Suplentes - H.dwig O. Baeumle, Harry P .. Brunkeai, OUo Meyer

31a. SEOÇÃO
Cidade: ,Grupo Escolar «Tereza Ramos» (saJa 7) .

Presidente - Waldemar Bianchini '

1. Mesário - Paulo Roland Ungar, 2. Alcides J. Souza
1. Secretário - Maria hlcina Soar•• , 2. AlZira F. Baniski
.Buplentes - Jair José Rusohka, Silvio Lennert, Siegfried Heil

32a. SEOOÃO
Cidade: Grupo Escolar «Tereza Ramos» (sala 5)
Presidente - Thadeu Stazach
1. Mesário - Artur Woehl, 2. NiJda Linzmeier
1. Secretário - Adelaide Vieira de Oliseira, 2. NenHa Carvalho
Suplentes - Nominando Mendes de Sousa, Raul Raimundo
Baggto, Manfredo Fuch

33a. SECÇÃO
Estrada Izabel: Escola Bstadual (Rutzen)
Presidente - Antonio Smeha
1. Mesirio - Arthur Neumann, 2. Guilherme Hell.r
1. Secretário --: Santelino Faria. Leoni, 2. Maria Veiga
Suplentes - Guilherme Jantsch, Odilia Heller, Gustavo Weber Jr.

,

3'a. SECÇÃO
Estrada Izabel Alto: Salão Guarani
Presidente - Pe. Henrique Boeing
1. Mesário - Guilherme Haufle Jr., 2. Carlos Eistaedt
1. Secretário - Maria ,R. Bianchini, 2. Oscar Soheibel
Suplentes - Arthur Melchert, Robert Hass, Alvin Schulz

,

.

35a. ssooxo
Pedra de Amomar: Esoola Estadual
Presidente - Líndolfo Trierweiler
1. Mesário - Floriani Stähelin, 2. Ewaldo Seferin
1. Seoretário - Alvin Latzke, Pedro L. de Lima, Alberto Hein

36a. SECÇÃO
Rio Novo: Escola RstaduRI
Presidente -:- Artur Benz
1. Mesário - Nilo de Souza, 2. Vitalício W. Heller
1. Secretário - Adelaide Heller, 2. Adolfo Auerbach,
Suplentes - Manoel Figueira dos Santos, Heinz Paulo Fülle,
Waldemar Bendlín.

.

---------

l1a. Secção
Estrada Schroeder: Salão Kreis, (antigo Bauer)
presidente - Santos Tomazelli
1. mesário - WaHy Tomazellt, 2. Oscar Kreis

.

1. secretário - Engelbert Iurck, 2. Franclsco Ronkl
suplentes - Lourenço Kanzler, Oswaldo ôreíleín, Leopoldo Gorges

I, , 12a. Secção
ßstrada Bananal: (Guamiranga) Escola Reunidas S. Pedro (sala 1)
presidente - Arno Olmger

.

r. mesário - Algenira Maria Borba, 2. Lourenço J. Herneudez
1. secretérío - Celso Germano Klein, 2. José Aguiar ' 1suplentes - Emlllo R. Weigsding, Ambrósio' Paulino, Evaristo
Klein -----------"

10a. Secção R••ult_do
Estrada Bananal: (Guamiranga) Escola Reunidas S. Pedro (sala 2) da T6...bola
presidente - Pelix Ilmenez Hemandez

,

1. mesário - Eugenio )ahn, 2. Evaristo Franzner da festa Escolar em

1. secretário - Raulino Luciano Dias, 2. Luiz Gonzaga da Silva Corupá, Rua Isabel IIG,
suplentes - Jair Viléla Veiga, Lulz C. Viléla. João Pereira Lima ===

, ,

14a. S e c ç ã o
Massaranduba: (séde) Grupo Escolar �'ener.1 Rondai" (sala de entr.)
prestdente - Aristides Manoel Gonçalves '

1. mesário - Edla Würges, 2. Beno Rode
1. secretário - Renato Setter, 2. Panlo Würges
suplentes - Rolf Reinke, Vtctor-Bremorakl, Toni Alchini

15a. Secção
Massaranduba: (séde) Grupo Esc. "Selel'll RondoI" (sala dos fundos)
presidente - Tomaz Tarnowsky
1. mesário - Udo Moskorz, 2. Leandro Bogo
1. secretário - Adolfo Cardoso, 2. Alfredo jacubowski
suplentes - Sebastião M. Tllles, Hilário Bramorskl, llea Jensen
. 16a. Secção
Massaranduba: (13 de Maio) Escola Eatadual
presidente - Erwlno Riback
1. mesário - Carlos Schneider, 2. Carlos Volles
1. secretário - Rosalie Cisz, 2. Elfons Ruediger
suplentes - Eeon Kardauke, Erwin Rlbak" Bertholdo Guesser

171:1. Secção
Camplnha Central: Salão Zilsdorf
presidente - Vergilio Cristofolini
1. mesário - Carlos ßerndt, 2. Edmundo Koegler
1. secretário - Alvino Voelz, 2. Prenclaco Stralkowski
suplentes � Nino Toner, Rui Voelz, Terctllo Moser

, 18a. S e e ç ã o
Guarilni-Assú: Escola Municipal
presidente - Avelino Gesser

,

.1. mesário - Carmela Raimundi, 2. Max Wulf
1. secretário - Maria Machado, 2. José Safanelli
suplentes - Avelino Guesser, Carmelo Bogo, Arnoldo f'auth

, 19a. Secção
Guarení-Aesú« Salão da Igreja
presídente - Clara, Dererrl Zapellni
1. mesário - Lino Betlt, 2. José Kuhn

.

1. secretário - Carmem Zacko Kinas, 2. Osório José Rosa
suplentes Luiz Golinskl, ôebesrtena Correte, Maria Kreutzfeld

'

20a. Secção
Massarandublnha : Escola Estadual
presidente - Carlos Bublltz
1. mesérlo - Josefa Flores Ignácio, 2. Antonio Braz Pagundes
1.: secretário - Etelvina Dalri, 2. Afonso Petri

.

suplentes - Sebastião Besen, Luiz Casimiro Joroczinski, Osório
José da Rosa

Eleitor!

Cédula. de qual
quer teu candidato
da UDN, poderás
encon.trar diària
mente na séde do (
Diretório da UD N,
na r e da ç ã o do
"Correio do Povo".
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N.119

Munlclplo de O...r....lrl...
la. Se09ão

, I
Cidade: Grupo Esoolar «Almiraale 1•••ldar6» (sala Princesa Izabél)
Presidente - Urbano Teixeira dá Fonseca
1 .. ,Mesário - Híldegard Tepassá, 2 .. Henrique Noernberg
1. Beoretärío - Harry Pruner, 2. Theobaldo Ewald
Suplentes - Arnoldo Paulo Kinas, Alvaro Lemke, Alma Ronchi

,
2a. SecçlÓ

.

- ,

Cidade: Grupo E'scolil'r «11.lr.lle-I••aldaré»a (sala' lIal. S. Dias)
Presidente - Maurita Maria Rosa
1. Mesário - Aivino Wiese, 2. Dulce .Oarvalho
1. SecretArio - Frederico Guenther, 2. Nura Dequech
Suplentes - Ubaldo S. Corrêa, Blasiol Mannes, Clenio V. Veiga

,

38. S e c Q ã o
'

Cidade: Grupo Escolar eil.Iranis 1••aI1l8ré» (sala Ruy Barbosa)
Presidente - Hélio Cabral Tein
1. M.sirio - Paulo Butschardt, 2. Waidemar Neumann
1. Secretlirio - Elvira Alves de Lima, 2. Maria Elália RPSi
Suplentes - Dilson Soares. G.rson B. Ferreira, Ester C. Vieira

_
4a. S e C) O ã o

'.

Cidade: Grupo Escolar «Allllrinie laDiaidllré» (sala Pedro Américo)
Presidente - Teodoro Musse
1. Mesário - Osmar Conrado Kinas, 2. Rudolfo Tepassé
1. Secretário - Antonio .lIberto Klein, 2.· Maurito Rosa
Suplentes - Francisco José Doubrawa, Irene Rosa da Snta,
Ivete SoUer Corrêa

,

5a. Secção
Cidade: Salão Paroquial (ladO direilo)
Presidente - Henrique Benito Serna

,

1. Mesário - Antonio Corr,ea, 2. Hildebrando Correa da Silta
1. Secretário - Victor Hoernar, 2. Marinho José Rosa
Suplentes - José Carlos Gonaio, João Ersching, Jnvenal Nart

6a. Secção
Cidade: Salão" Paroquial (lado esquerdo)
Presidente - Euclides Secco
1. Mesário - Manoel Aauir, 2. Francisco da Silva
1. Secretário - Maria Cecilia Silva, �. Kurt Kinas
Suplentes - Roland Behren', Reinoldo Roters, Lucia P. Peixer

" 7a. Secção
Cidade: Salão Atiradores
presidente - Alvaro Watzko
1. mesário - Victor Klein, 2. Alfredo Antonio Treis
1. 'Secretário - Arno Hermann, 2. Maria Paulina da Costa
suplentes - Marli Verbinen, Moisés Tomazzeli, Maria José Rosa

Ba. Secçã o

Cidade: Prefeitura Municipal
presidente - Wolf Heinz Antonius .

1._ mesário - Maria do Horto Vieira, 2. Pedro Péixer
1. secretário - Esther Vailari, 2. João Maluta Junior
suplentes - Nelson Grützmacher, Waldemar Vieira, Nilton J. Watzko

'.
9a. S e c ç ã o ,

Estrada Schroeder: Escola "Joaquim Wolf" \

presidente -. Jorge Mayer
1. me5ário - Alfredo Schulz, 2. Anice TomazelJi
1. secretário -' Dinorá A. Rosa Beck, 2. ßlisa' Claudio Aguiar
suplentes - Aventura Tomiizzeli,' Arthur Streit, Alfredo Pasold

10a. Secção
Estrada Schroeder: Escola "Braço do Sul"
presidente - Claudio TomazeJli
1.' mesánJo - Marcelino Zanella, 2. Paulo Robe�,o Gneipel
1'. secretário ..,_ Geraldo Zastrow, 2. Alvaro )'orilazelli
suplentes - Eleonora Bna-Trapp, Gregório Reiner, Egon Preltag

.
.

- \\�
� 'rregularlda-

.......__,_

� -

es das tun- \

. ":. j cöes periödi-
!

- --'-:-::--:-- <as das senhoras.
- -

� calmante e re-

gulador, dessas funçóes.

Ivó,' Mãe,' filha.
Todas devem usar·,

:- ii FlUIO-GEDIT.lNA"!. '

, 21a. Secção'
Guarani-Mirim:' Salão Sociedade Agrfcola
preSidente - Edmundo Krambeck

.

1. mesário - Estetilno Krinchwinski, 2. Stefano Gasder
1. secretário - Erwino Laffin, 2. Hipólito Tarnowski'
suplentes - H�rio ManDes, Veronlca M. Coelho, Lucia Stoinski

22a. S e c ç ii o
/
Ribeirão Gustavo:' Salão Cia. jenssen '

presidente - José Lino Cag'netri
, 1. mesário - Adolfo, Rosa, 2. Pelipe' Kuchenbecker ,

1. secretário -
.

Alcides Kuchenbecker, 2. Maria Rota Rosa
suplentes - Anacleto ROZZéI, Conrado Riegel Ir., Sixto Ma,iochl

2õa. Secção
Benjamin Constant: Escola Estadual
presidente - Hercilio XBvier
1. mesário - Mariano Kutzkowski, 2. Elvino Uber
1. secretário - Vidalintl Z. Xavier,' 2. Reinaldo Bogo
suplentes - Maria Kazmirski, Dair Alfeu Bogo, Oveglldo Martini

. 24a. Secção
Luiz Alves: (Sto. Antonio) Escola Estadual
presidente - Abriio Baruffi

,

1. mesário - Arthur Zapellini, 2. Arnoldo Spezia
1. secretário - Inêz, Costa �aruffj, 2. Marcos Deretri
suplentes - Raulino Stringari, Clotilde N. Baruffi, Francisco Vegini _----_----

25a. S e c ç ii o
Luiz Alves: (São José) escola ESladual
presidente - João Mosca'

'

1. mesário -- Primo Lucherti, 2. juliano Costa-
1. secretário - Adelaide Martina PurliD, 2. Marcelino Mosca
'suplentes - AldonçoMachado, Alfredo Keunecke,Mafalda S. Ronchi

,
26a. S e c ç ã o

Luiz Alves: (Sta. Luzia) Escola Municipal
presidente - Angelo Lunelli .

1. mesário - Mistica Marlina, 2. Edita Stringari Devalieri
1. ,secretário - Yolanda de Toffol, 2. Nestor Campigotto

_ suplentes ,- João Alchini, Nair Merlini, Alzira Germino

Proibição
Ricardo Leoni proibe

a invasão de animais nos
seus terrenos em Itapo
cuzinho, não .e respansa·,
bilizando pelo que possa
ocorrer aos que desres
peitarem eSla proibição.

N°.63 - I

Grande Oportunidade
Vende-se uma área 'de

25x50, com casa d. mora
dia e demais benfeitorias.
no centro' da Cidade.
Informações: A,ve n i d�'

Getulio Vargas, 350 nest&.

'��'�nUf��L
COtiTÉM

EICELEITES

ELEMUTB. TOlleOS

Fósforo,' CAleio, 'rseDi.tl
I '.n.d.to �I só. t I

Tomeo dos eonvallsII8.tl.

I ToDieo dos

Os Pálidos, Depauperados"
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to
nificação geral do orga-

nismo com o

IP Para Vereador l?vote em

§ Francisco F. fischer §
I? se dele fores amig o OU- I?

se
.

nele tiveres côniiaDÇ8
.

-

Sanguenol "I
-

....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



POVO -

IKrähwinkel-Ecke
E-ugênio Vitor: Schmöckel,
candidato .ä Assembléia Legislativa, é um

nome credenciado pelo trabalho, pela inte-'

gridade de caráter; pela alta compreensão
cívica para com o povo nas suas [ustas as

pirações, (Comité da UDN pró candidatura

Eugênio Vitor Sehmõckel).

Lieber. Gottlieb. alter Besenreifer und krumm'
getretener' Pantoffel r Also das ist schier alles um die
Kraetze zu kriegen, Was d9 gelogen und verlogen
wird, versprochen und besprochen das man schier
die Spucke verliert. Du niedliches Kanonenrohr, sind
das Dingerehen. Da will man uns also weiter dumm
machen. Jetzt ist da die Geschíchre verzaehlt worden,
'wo man eine Bruecke, die da bei Weege, die da.
kosten sollte 2 Millionen lieber aus Holz machen will
fuer 600 tausend -cruzelros. Tia, der �est von 1 Mil
lion und 400 tausend soll dann verteilt werden als
Geschenk.,. Ach, du ausgeleiertes Nabelloch, sind
das Dinger! Also Geld und immer Geld, wo wir.

nachher eine druffgenkallt ktiegen und alles brav und
treu berappen muessen, denn wir sind doch die
Steuerzahler die da den .ôpass bezahlen muessen, WO
man da jetzt herumfeiert mit Churrasco und Bier und
Caminhões und Vivat-Schreien mit Leute die dafuer
bezahlt werden! Es ist wie als ob die ôeubegasche
denkt wir sind so dumm und wissen nicht wer den
ganzen ôums nachher bezahlen muss. Nee, lieberFalecimento I Gottlieb, da muss ich, immer denken was Prodoehl

F·el·.-x Henn Se
..
mor sagt ueber Elnlgkelt, deutsche Gesittung und tuechtl

ge Maenner die nicht SO einen Vierlefantz machenI

sondern dás Gehirn anstrengen und was tun wollenRepercutiu dolorosamente em todo o und koennen fuer das allgemeine Wohl. Ocholot DieMunicípio o inopino talecímento do vene- Anderen denken doch garniçht an uns, die Kolonls-rando cidadão; sr. Felíx Henn Senior, n!ltural ren, das Volk, sondern nur an sich selbst, an ihreda Hungria, ocorrido a08 76, anos de Idade, . Tasche die nie voll genug sein kann; Man moechte
terça.feira üítíma, em Garib!lldi, p�ra �nde

.

den Goiabaknueppel nehmen und rein schlagen dass
emigrou ainda moço, contraíu matrímônío e dle Fetzen nur so fliegen, wo man uns weiter ver-lá viveu uma vida exemplar, de benemerên- dummen wrll, wo·man merkt dass nichts dahinter istcías em prol da localidade que escolhera unã wir ewig der dumm -MIchel selá sollen. Also,
pQr 'sua segunda terra Datal.

. altes Schweinsleder, halt die Ohren steif, ich kannDeixa víuvs a sra. da. Anna Steíudel I nicht alles �chreiben, wo da alle' e� les,en we�den.Henn filhos - Francisco, Felix Junior, Martin. denn das sind so Dingelchen, acb ou grlngestrlche-e Aff�nso Henn, e filhas - Catarina' Henn: ner Pferdeschwanz! Naja... _ Aber scheen war esGasehe
.

Lizabeta Henn Leithold, Brna Henn dreussen in den Kolonien, WO da waren grosse Kir-, Kienne�, Regina Henn Steilein, mais 32 netos ehenfeste. Unser Kolonist ist doch ein ganzer .Kerl,e 4 bisnetos.
.

hauptsaechllch die jungen Leute die da arbeiten fuerSeu sepultamento realizou-sé quarta- ihre Schulen und Kirchen. Weisst du, lieber Gonlíeb,feira ültíma com enorme acompanhamento das alles koennte viel, viel echoeuer sein, mehrde toda a população de Garibaldi, .represen- Fortschritt, mehr Einigkeit, mehr Wohlstand, wenntantes de todas as classes economices, polí- mim nur wirklich Maenner hat wie andere Munízlpíen,tíeas e sociais da cidade, oficiando a enco- 'die' noch etwas -Gruetze im Kop haben und wissenmendação do corpo,
.

o professo.. Wendelin Was8 Verwaltung ist f. Aber sind wir nicht selbstSchmidt assistente da Igreja Católica usando Schuld? Ein Volk hat die �egieruDg die es verdient!ainda W;palavra, à sepultura, 08 srs. Eugênio Stimmt..
'

Also wenn es uns dreckig geht, dann .lur-Vitor Sehmoeekaí e Augueto Sylvio Prodoehl, sehen wir mal brav am Finger und singen die Wachtêste"" em nome da população e. aquele em
am �h2in oder die Suzaone mil der Wanne, vollernome daUnião Demoerätíee Nacional, da qual Wonne.,. So íst'é. Also, lieber Gottlieb, jetzt haro extinto era correligionário. Dentre as mein Karalckel-ßoek eine Karnickel-Ziege bekommen, '

inúmeras flôres e coroas, destacou-se a da
WO da gesorgt werden muss das sie nicht so kalbenUDN como derradeira home�age,� ao �eÍle" wie das jetzt bei gewissen Leute Usus ist, wo dar rando e benquisto eompanheíro...Correio d.o man nicht mehr, wie netuerlích, des Abends mit die. :f==============� Povo" transmite à enlutada famílIa os sentí- Laterne im Kuhsrall geht wenn die Kuh kalbt, aberItI)

'.

B lo-eu' , [illilrl·n�1ß1! .111 mentos do n08SO profundo pezar. mit die Kuh nach die Laterne geht, wenn die Laterne
kalbt f Halt Euch wacker und brav und lasst Euch

I nicht kaufen denn man 'kauft ein ôrueck Vieh aberii Set" C t I d C 'dl"to Agrl'cola fi keinen Mann, verstanden? Hals und Beinbruch, fallt� �;�I:'�::�;;�:__�_;:_� II.IV�;�-i�t::-G�idã�;�;;�f Dich'

rUD,�r. �I'ibe' m�D,er. WU'D.�h'
Euch Euer João.

II Paço eeus depöstros DO UlCD CAIARIIIISf, 'i' Verhüten Sie einen totalen VerluBt ! flerrl.1 Ia dra

ADISalldllltllCalarlnense:iii uma organização a serviço do desenvol,:imen- I,

I
indem Sie Ihre Ersparrnisse in

�
Ihrer Harasaleure!

I ro comercial, industrial e agro-pecuano de II St dtbauplätze anlegen Die !,ese!1tliche Ur�ache von Para Senador vote em

II S C rarl d B 'asl'l 'I
a a . .

Oicht Ist die. Anhaeutfung von
•

8 �
. anta a arme e o r .

'1
".

'!
Harn.aeure und von anderen IflOeU IfD IllteßI Seja previdente, levando suas econolllias I WO? Das erfahren Sle 1m
Stoffwechsel.dllacken in den UUd

it ao. BANCO CATARINENSB, servindo-se de II ESCRITÓRIO FISCHER Oe�eben de. Koerpers, vorzugso
I chéques para o pagamento de seus compro- iiJ' D d N0 204 welse in der Umgebung der ----,--------'

iii misso��PllrtamentoB 'em: An�elina, Bra,ço dOri('1 J__��:ft�h�� ��: .. : -� -- �l;�fe:::!j��:�:��de�F�::e; Asthmaii Norte, Caóoinhas, Campos Novos, Chapeeó, .

und der Zeben fuehren Harn- Wir werden darauf auf.1
Cutitibanos, Caçador" Criciúma, Co.r o ne J II '

.

, S· b I" saeure-Ablagerungen zu schmerz· merksam
.

gemacht dassfi F.rel·tas '"'I'onl's·,o Cerqueira,· Herval D'Oeste, I! Apotheke ' e U Z baften und langwierigen Ent· die Tabletten' v I
zuendungen unli Bewegungs. '" Euli "Itajaf, Itapiranga, Jaraguá do Sul,. Laguna, ii
hemmungen. - Die Einhaltung n "-li

Mafra.,. Mond,af, Orleães, Pôrto União, �io do II .. JABAGUÄ DO SUL einer purinarmen Kost allein
d C F BnaunlNGEnII d S I S

-

II genuegt nicht um Oicht und er ,
.

.

.

�iK KII Sul, São Carlos, São Francisco ou,. ao I
O EN Rheama z. bekaeDlpfen. Man & SÖHNE, Mannhein, das1"1, Miguél D'Oeste, Tubarão, Turvo, Urublcf e

II MEDIKAMENTE UND PA�F ME�I

braueht.d.�zu noch ArKneimlttel, bekan.nte und altbewaehr-I Urussanga.
.

h d welche di' Ausscheidung �er te. ASlhma-Mittel, wieder' . .

d S J Das Symbol der �ec�tschaffeD .eU, .

es
. Harnlleure 'aus deu I(rankhelts· ··b II h I,. h 'dII Departamento em laraguá o u II Vertrauens und der Dnmsrbarkelt, du� SIe berden und au. dem Koerper u· era er ae t IC sm.I '

P··d E
' ,.

p
�

66
.

I' b d r·n....'en Preisen bedient foerdern, die Entzuenduag be-
.

a Rua resl ente pltaclo eSSOi! nr. . li am esten zu en ge I 15- •

seitiren, die Scbmerzen ztJm .
. ,�---_._----------_ ..,----:::D �erscbwillden bringen und die bracht! TogaI hilft �rbeJtsfa.e-

.

!!!!-:!!!!-!!!!!!!!-!!!!.-!!!!-.!!!!
...

!!!!-!!!!.!!!!
...

!!!!-!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!
...

!!!!-�-!!!!-!!!!!!!!!!!!-!!!!-!!!!!.-!!!!!!!!-!!!!.!!!!
••

!!!!!!!!.:-!!!!-!!!!-!!!!!!!!��'===�=�=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii ·BeweglicbJceit der Muskeln und higkeit und Wohlbefinden 'Yle-�
Oelenke wieder hersteIleo., der herzu.tellen. TogaI Wirktoll Ein klinilch erprobtes und harosaeureloesend. Welt ueber

I d d L empfohlenes Mittel lucb bei 7800 Aerzte aus 46 LaendérnE -t'· d Ad
·

Dr Hercl·ll·o A exan re a uz Schmerzen in den Gelenken und haben sich in lobender Weisesen ono . e . voeaela -. •_.. .

.

Oliedern, Hexenschus., Nerven· ueber die Wirkung des TogaI .

achmerzen und frkaeltuDgso geaeussert. Machen Sie noch
krankheiten ist TogaI. TOgal·lheute einen Versuch! Kaufen sie
Tabletten haben Ungezaehlten aber nur TogaI. In aUen Apo
Hilfe und SchmerzbefreiuDg geo theken und Drogerien erhaeltlicb.

\
.

'-----�-----�I DESPEDIDA
Gustavo A. �oedel e Sora., mudando seu I

� domicilio pare a rua Dr.•�uy B�rbosa � .. �22, I
� 'em Ponta Groesa, Parana, e na Imposalbllída- I

I
de de se despedir pessoalmente de todos os fseus amigos e conhecidos, o fazem por ést.e �meio

ext.ern.
ando os seus melhores agradecí

ment�s por todas as gentilezas e atenç�es
recebidas, pondo-nos ao mesmo tampo, a dís-

. � posição de todos em nossa nove residência,
� no endereço supra.

•

� Corupé, Bete,mbro, 1958.· N.120

J_�__�__.-ft"___

-

ViGtor .Bcuer
Para 'Vereador

Rua 9 de Março'õ82' - 10. andar salas I à IV.

'JOßWILLE' - SANtA CA,TA�INA.
Contratos - OrganizaçãO e dissolução de sociedades, inclusiv,e parté contabil.

I

Sociedades Anônimas - Defesas fiscais _. Justiça do Trabalho - Oobranças
Desquites - Inventários - Testame�tos - ,Ações de_ UsoGapião. -:-

'

Despejos - Legislação - Impoato sobre a ·Renda - Importaçao e Exportsçao
,

- Institutos de Previdência, etc .. " .

DireQão dos advogados: HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ, RUY
PARUCKER, EVI ALEXANDRE VARELA.

Horário ._ Segund'á a sext,·feira das 9 às 12 e das 14 às 19 horas.

PARTIDO SOCIAL ,PROGRESSISTA

Para Vereador
Luiz Gonzaga t=lyroso Sobrinho,
filho de Jaraguá do Sul, em. defeza do
U.omem da R09a, do OperarIado e do

Funcionalismo PÚbli,co.
ELEITOR, está em tempo. VOTE com o'

progressismo para o. �rogresso de tua terra.

.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORRBIO ,DO POVO , -
,_" -_".- ,

<,

o Doutor Ayree Gama Ferreira de Mello, Juiz
Elc"itoral da 17&. Zona ,.. Jarajluá .do

.

Sul, Eitado
Bra fenomenal, pois não, em 1960 t de Santa, Catarina, na forll:l8 da lei, etc ...
Para.conserver BBM, um quilômetro de estrada

..

' FAZ SABER a quem int.rellsar possa e espe-BOA, apenas 4, contos. I
.

fantástico.. cialmente aos partido, políticos devidamente regís-
Bsramos convencidos. �. trados 8 seus Delegadol que êste Juizo, em audíên-

,

Ou êsee g'ovêrno udenleta, que aí esré, trens-
eía pública a realisar-se ás 9 horas do dia 22 do

forma as estradas tôdas em BOAS, 'com maiúscula eorrente mês de setembro, procederá; na sala de

como eram em 1950, e, passa a conservar .BEM; audiênciae no Edificj� .

do Forum, ao �echam?nto
igualmente em caixa alta, por 4 contos o quilômetro,

das urnas a �erem utlhzada� .p�ra o pleito de a de

ainda como em 50, ou 'mandamos colar o retrato do outubro pröxímo, nOI mumcrpros d: Jaraguá do

Jade ali no posto defronte. .

.

Sul, G�aramlflm e Corup�, desta 17 . ZOlla. Pa�a
O diabo é que o flovêrno já anda dizendo que

conhecimento d� todoe foí laerado o presente e.�
uma pá custava, em 50, 20 cruzelros, hoje custa cenro tal, qae ser� afixado no .lugar de costnme 8 pabli
e tantos. Uma picareta a gente comprava por 7, hoje c!ldo pela Imprensa local. Dado. e passado nesta

tem de dlspender cento e muttos cruzelros na sua
Cidade de Jaraguá do Sul, aos qumza dias do m�s

aquisição. Um caminhão podia ser comprado por tOO d! setembro de. 1958. Eil. Amadeu Mahfud, esen

mil cruzelros.. hole vale t milhão. e litro da O'lJsolina vao, o subscreví.
_, (8) A,res GII1I1 Ferreira de Mello

oão pessave de 2 cruzeíros e vlnte centavos, hoje (} 'Juil Eleitoral da 17a, Zonarnalvadinho só entra no tanque por seis e quar-enta.
Um lírro de óleo lubrificanre era vendido a 7 ou 8 _---------_--_--,_----_.
cruzelros, hole passou, da casa dos 40.

'

Um pneu de caminhão valia 1 ou 2 contos, I

hoje custa 20. .

Uma pecinha de caminh'ão que valia '20,
.

hole
ninguém compra por menos de 300. A que valia 600
hoje custa 6 contos. A que custeve 5 contos hoje
vale 150.

E, para não ír- multo longe, o nosso, vagabun
díssímo cruzeiro, naquele tempo, dava para pegar t
pão, de 50 centavos, Hole nem cego eceíre ,de esmole.
,

,Qqanto ganhava um ol'erário naquele rempo ?
Qual é o seu salário' hoje?
Quanto. vaUá um: trator em .1960?
E 'outras máquinas? .

'. É quanto yalem· hoje?
"

.

.
..

IHá bem'pouco tempo, o sr, Osmar Cunha Pre- ..

feito pessedíera da Capital,·. adquiriu uma, em Bão]
Paulo, de terc�Lra ou querte mão, por J milhão de .

cruzeiros.. Verdade que teve de devolver, porque,'
tinha sido roubada. Mas, comprou caro. I

. Achamos, assim, que por 4 contos não poderá
o govêrno atual fazer muita coisa no 'quilômetro
corrido de estradas. Nem o Ilustre suplente de Sena-
dor pelo PSD. .

:
O PSD' sabe disso. E' sabe multo bento Sabe Para Verea'd.or'muitíssimo bem, lllesmo. -

. �'.
. .

O b lhê n d
. , . .,..

f I md
. .OC.·•••••4 .:, ••••••••••'*'..•..·..·.,;ç • iC":" �••••••••••••••••••

.

'. ata
.

ao KO ovíérto, que, esta as_� tan o o

"
. •

trecho Curili�a�Lages." gasta I,lesta tarefa, ,;segundo ----�-------------,' o!,::.:. -A.• ten�a-·o .. T.ra.t'.Q"r'l·sta'..s.
-

.....:;fomos informádos',,' pouco mals de três milhões de :-- -'!" ------_-_ _

�
.

cruzelros por quilômetro. .

..

' . A spjradores de ,PQ "ARNO" e outros tipos . . " I. A' Ilrrna de que fazem parte o candidato .:
a B . fcicl'etas ''YONARK'' é "CENTRUM'"

.' .

�

: S' Vende se por preço de Ocasião i
S�nad.or�.p�J()".-:pSDj;,seus,.u-m�O& e. fUbos,. ,'oo"IDesmo C".�â.mar..&' de är,' Bombas,ipara Biclole� eta.,

'.'"
.' :

�rviço .de asfaltamento, da.·mesma rodovia, ri() frecho. D 'esnatadeil"às "WESTFALIA", Des-C&sCàdol'es .aJc.. 1 I Arado "�JOHN OBERE" de ã discos.

�'Caxias-Porto Alegre, já dispende maior .importância, Fogões economicos "REIS" e elétricos "FAJrIE"- com hydraulico completo "".parlado" (Legitimo), ;
,

-

G
A Q d I' f'd Generos ällmenticios e Conservali em geral I

pois contratou, CQm o ov�rDO I e era,. re er) .0 H armonios ".TODESCH1NI" fCatalógo a disposiç!o) 1 Grade."JOHN DEBRE", com 24 discos.

:1�sfaltamento. por 1.( milhões de cruzeiros o quIlômetro. I. maiens religlotila. d. "PRATA BOUVlANA'" _ Ainda não usado _ !
Donde se vê que o tolal �mpregado ,pelo govêrnt> Jarra. para água de Cristal e Vidro .

•
.

pessedisra, em 1950, .par.à conservacão de tôdas as K aol.· Brasso (para limpar met&es). : Informaçôes, á Aveoida Gelúlio Vargas, i
d

'

28 I I. iquiditicaoores "WALITA" e VENTILA,DORES • �r:.o r 'd d •

estra as estaduais, isto e_ --:- mi cru�e.iros, - M áquinasdeco.tura"VIGORELLI""ßLGIN"eZig-Zag :. Cla, nes a CI a e. :

daria apenas parâ o SeU candidato ao S'én�do, em N _
ovidade8 em geral, 8empre em stock :� ,:;. o �.e �: zyo ::...�: .!',��.w ni,

1958, asfaltar ,40is quiiômetr.os de �5trtlda, confqrme O Ieó de Peroba (para limpar moveis)
contráto que esta executandQ, . p', aqelas de pre8.äo "MAI.lleDe" • "LARES" cliv. tam.

Q uadró. de Pai8ageDs. e flores,.

Aquela afirmativa de que é preciso mudar, nem' B efrigeradores "PROSDOCDlO" e "CONSUL"
tem, assim, ianla' razão de ser invocada: Selins para Bicicletas e Sobreca,eas .

Pois já não está tudo mudado?'" T alhere8 Inoxidavel "HERCULES' e "ZIVI"

Ê no lQeio de tanta mudança, não mudou até U tencilio. em geral, para Dona de Casa

o. preço de q'uilômetro de asfalto em es.tra.das, daqUi Vasos de Crifltàl e Vidro. par.§" Gona.ervasXadrez (Taboas de Imbuia e .1'lgUl'as) .

para o Rio Grande.? . "y puanga (Lustre para Sapatos) "J4ARVEL"
Se aqui custa, menos de 4 milhõQs e lá 14 Z iv! "Artigo. de Cutelaria em geral"

milhões, já é mudança com que se argumente. V.S. enç!)ht:rará pélos meDores preços d&�praÇ8
p'ra que rn,udar mals? na cOIÍ'ciItuada CASA REAL

(Conclusão da 1a. págilia)
,

.

Pelra, Verea;dor
francisco -fi fischer·

p

S

T�h. • IUsti� ··-".1·IP _ . Honestidade •

..

•

-
.

Dr� Waldemiro Mazurechen
(}A.8A DE 8A.UQU ji'.4••"••·.i"..4••• i••·4i.·..•. .:�::..· -
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·
..
·
..

4
••�•••••4•••••41.'••••+.:.: �•••••i:r ;�

Rua Prellidente Epitácio Pssôas N°. 704 ri Vlfniea de Olhos· Ouvidos - .Nariz e Garganta �j
(antiga resi!1ência .de Emanuel Ehlers) .

��.' DO n •••• B
Clínica geral médic� - cirurgia de adulto,s e crianças

I.
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB

. INSTALADA' :
- Parto!' • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas ' /' •

Indutotermi3 _ Bisturi-elétrico _ Electro-cauterização
•

A melhor aparelhada em Santa Catarina :-
_ Ráios Infra-vermelhos e aLuis. ': Rua Abdon Balista. (Defronte a "À NOTICIA" �

!!w__..---.-------....-.. i - J O I N V I L E - i- ...

� ....:..

H':··.. ·.··.·,··.··�··,,··,..�··t�••··.c}··:·,.·.··,.··.· ..•••• �••.•••, ••••,." r (r:

DPe.Re'inoldo .u..apa
J ..ADVOG.u. Jl , J. I: IEscrit6tio' :ao lado da Preiêitura 1
.,

��ARA(Ú1AxDÖ sut-o
-
" .

-, .' ,<
" -. - '. '," " '. :',' ;
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'
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U
'D·
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TÔMBOLA
"Ribeirão Grande da' Luz"'-

I..

10. Premio N°. 530
2°:« c 587
3°.« «132
4".« «62
5°. c «503
6°.« «40S
7°.« «419
8°.« « S06
"90. (/ c 226
10°.« c 79

Erich Sprederman
Vigando Meirin
Mario Tavares
Haroldo Isberner
Alida Lanjle
Oscar WeiiB
Ervino Lemke
Guida Reiehow
Hsrberto Maas
Silvana Ramthum

U'
'D,
N

VIDRAÇAS, MASSA p. VIDRACEIRO, ÉSPEúiös
. .LAPIDAÇÃO, MOLDURAS, QUADRQS. ES

TAMPAS e ARTEFATOS de"MADEIRA, VIDROS
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÓES é CANELETAS

Vid�a9a.ia �a.aguá
de St.ff... & Hiß.

.

A única .da cidade FAÇAM UMA VISITA

"José Narloch

Ruí Preso .Epitácio Pessoa, 48 -- Jaraguá do Sul

..' .

C .huveir08 elétrico!!! "FAME" e outro. tipos
Acordeões "TODESCIDNr' e, "UNIVERSAL"
S oda caulltlc� "P1RAMlD" � outras qualidades
A rtigo. p�ra presentes em geral ($empre novidades)

B
E
A
L

adios "SiemeD' do BtasU" e "Telefunken"
spremedores para Batatas, moedores de Côco
luminio "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
ouças de Porcelana- "SCHMIDT" "REAL" e
"STEATITA"

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

(defronte ao Cine. ßuhr) ,

N. 1.037

----------.------------------------------�

_JE dIIi@Ißl@B�
.

IFOTO PIAZERA
, DBPRONTB Ã. PRBPBITURA - JAIZAOUÃ DO SUL

fotografias em Oeral. - fotocopias de DQcumeatos - "

filmes e Material foto -,Aparelhos e Acessórios '

� "dielo. at�. 'à domic::lllo • taSDbem,
.

,

'. ....

em localklad..�

•

I' .. '

,.'

.

Dt Murilla Barreto' de Azevedo·'
.. 1 AI1VOOADO r.'

Escritório no prédto "A Comercial LIda"
Rua MerechelDeodoro da Fonseca N°.122

'al'aeuá do Sul

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS .É A

LOMBRIGUEIRA' MINANCORA
Vermifugo '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 tilhos e a 1>ua própria!
Evitará muitas dOenças e poupará . dinheiro eID

.
. 'remédios ,'. .'

.

'

..

Compre boje meSmo uma J.ODlIaUEIBA
, .In.eou para o seu tilhinho.

, E um produto dQ� Laboratórios Minancora
JOINVILLE _'

.

./

U.D.N ..

éâmar.a Municipal

i···· ...

MÁRIO NIOO.LIN 1

Para Vereador

•

"

"
'.l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Segundo - apuramos, o sr. Juiz Eleitoral deu vistas ao dr. Promotor Público para oferecer
denúncia contra - todos os signatários do "manifesto" da "União Jaraguàense" (fraude eleitoral),
por ser crime eleitoral previsto no art. 175 n. 28 do Código Eleitoral! A Promotoria Pública

deverá pronunciar-se Ba
-

próxima semana
•

c O R R [ I O O O p O y:O Eficiência
Legislativa,'

Qual o vereador maís eficiente?
-----------------------------------------------------------------------------

SÁBADO, 20 DB SBTBMBRO DB 19ó8 - NO. 2.005 Qual o Partido que na Câmara
'!!!!I!!!!I!I!I!III!I!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

Municipal mais trabalhou?
'

PULVERIZA· A JUSTIÇA· ínisUficações do PSD :P�E;�i��:i!:::
Não existe "dissidência" na UDN nem "Comité pró Plinio Salgado'" um levanta:men.to dos tr�-,

•

',J
" '

,
• balhos Iegíslatívos realí-

- A "União Municipal Jaraguàense", uma fraude! - ,zados até esta data, atra-

Desmoralizaram-se os oportunistas no ludibrio ao eleitorado local! �:: :� ����s�ead�g�����,
Ch d t

-

I lld'b' A Ieít 'f' r' I d 954
dade de todos os seus

, aplan o
.

a a ençao oc!l para u ,rI rur v e ei o que �I pe f!o mesma e�en a �m 1 "e que membros levantamentodo eleítorado J�raguàense e�eJtorado, a�usa!ldo da também 88SlDa o mesmo manífesto Junto ao grupo êsse qu'e compreendepa�a a �ortarla do MM. boa f� de vârlol cI?adãOI, do PSD.
.

'

. .' / projétos de leis, requeJUIZ Elel.torado .da 17a. que, íncautos, aasmeram f) -:- Que a Uníão Demoerätíca Naeíonal não rímentos. In dfe aç
õ

es,Zona Ele�toral dIvulgada també� aq�ele �escabe. rec0!lhece no Sr. Raymundo Adolfo Emmendoerler, proposições, apresentanesta edlç�o, transcre- lado ManIfesto da tal ou slmples�ente Raymundo �m.mendoert�r,. eapa- dos
.

-pelos vereadores,vemos abaíxo a repre- "união jaraguànse", lido cidade de liderança, COIQO Dísaídente, pois Jamais individualmente, e que ésenteção qu� motivou- com tanta ênfase noe êste elemento pe.rtence_u aos quadros da l!DN em
o seguinte: João' Lúcio

aqu�la Portar�a. comícíos
.

e microfones Jaraguá do Sul, ípsctato, não .endo inscrI�o nos da Costa (UDN) 51; Fidé.
Delta maneire vem de pelo eandídato a Deputa- q-qa�ros da UDH, não pode ser considerado lis Wolf (UDN) 38,; Au- .

eonheeer o povo de Ja- do Estadual do PSD. Bis di'8Ident�. ',. gUlto· , SYlvio·· Prodoehl AUGUSTO S. PRODÖHL
raguâ do Sul de Um ex- a represent�io do dele. ASSim sendo MM. Juiz, requer a Unräo De- ('UDN) -71:.· Francísco Mo-

1. Secr�tár1o, o vereador que
.

'

.
' ',. át' N

•

1 . • ·d-.lI d' A t 176 . . v, - até hOle maís trabalhou na
pedíente exeuso, Ilegal, gado da UD .' dr. MlJ,rdlo m�cr �ca a�lona, na �on10rml.a.e Q r. drock (UDN) 8; José Pas, Câmara Municipal
de que se servru o PSD Barreto de Azevedo: do cödígo Bleítoral, e artIgos seguíntes, a a�ertura qualini (UDN) 72' Mário

. '. do competente processo, contra todos 08 8Ignatá- '

Vem, a UNIÃO DEMCRÁTICA NACIONAL, rios do MANIFESTO AO POVO DE JARAGUÄ DO
pelo seu Delegado, devidamente credenciada junto SUL, por terem com o aludído manifelto infringi
ao Juizo da 17a. Zona Eleitoral, abaixo assinado, do o Código Eleitpral no seu Art. 13ó ns. !8 e a

.

à presença de V. Excia.,· afim de relatar fátol Resolução n". 5.791 do 8TH - Instruções sobre
comprovados, que atentam contra dispositivo Propaganda partidária e Campanha eleitoral Art.
expresso de leí, e requerer deste eTuizo, as me,didas 4°. - A) - para que na conformidade das Jeis
cabiveis. ' '

citadas sejam punidos OI Ialtosos; apreender e
Assim é que: inutilizar todo o boletim já distribuido e afixado.
1-.) - Nos primeiros dias désta semana, e Acompanham dois documentos de n-. 1 e 2.

mês, foram espalhados boletins pela cidade, 'com Nêstes Têrmos P. E. Deferimento.
() cabeçalho MANIFESTO AO POVO DE JARAGUÁ '

-------

.DO SOL - PELA UNIÃO MUNICIPAL JARAGUÀ-
.

ENSE, do qual, juntamos um exemplar. \ CÂMARA MUNICIPAL:2-.) - Que tal mauítesto Tem assinado por
elemento. víuouledos aos diretórios do Pertide

C'
• •

Social Democrático, partid.o TrabalhistaBrasileiro'lVlsmOPartido Democrâta Cristão, Comité Plinio SiIllgado
e preten.s& ala dissidente da União Democrática' ,

.' 1&cioo�

J"30,) --- Que aIntenção do referido manifesto, araguaensedesde 08 seus primeiros ítens, é de íludíe a bÔa •
fé do eleitorado Jaraguàense, como passamos a

'

'.

determiilar:'
"

A propósito do brilhan- taclo em o' nosso Legís-
a) - Não existe nenhuma ala dissidente dentro te discurso proferido na lalivo: '

da União Democrâtica Nacional. Câmara Municipal pelo - "Agradecendo . a '

b) - Não ha qualquer registro no Juizo da seu 1°, seeretäeío, Terea· gentileza da remesse da
\

17a. Zona, de qualquer coligação partidária, para dor Augusto Sylvio Pro- notável peça oratória do 'I'

disputar o pleito de 3 de outubro pv:, de âmbito doehl, em homenagem.eo culto [ornalíate, sr.,Municipal. ' transcurso do Dia, da AUGUSTO SYLVIO PRO- !.I----------=-==-=-----1IEmJI
c) - Não foi até o dia 3 de setembro reque- Pâtria, alocução que va- DOBHL, desejamos afir-

, Irido qualq.uer registro de candidatos que disputas- l�u ao seu autor novos '�a� eltarmos. <:hei08 de Febres (Sezões, M,alárias,
sem o pleito de 3 outubro, pela legenda UNIÃO aplausos commoçlo con- JÚbIlo po� verIfICarmosO· ImpaludIsmo

IMUNICIPAL JARAGUÀENSE., gratulatória nOI an,.tÍs da aUo espírito cbico que -. Maleitas, Tremedeira
d) - Que 08 elementos constantes, do malli- Casa por propo.ta do Ye- anima e.la Ca.a. � CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _

festo, com� integrante.. da Chipl úolel de verellda,.s. reador Murino Barreto de Incorporamo-nos aos', .'C . _

Inada mais são de que os candidatos inscritos e Azevedo é apôio do seu, merecidos aplauloa que apsulas Antlsesonlcas
registrados pelo Partido Social \ Democrâtico de colega Mário Nicolini, d. certo acolheram as M inancora" IJaraguá do Sul.

.

acaba de receber a Pre- palavra8 finais do memo-
e) - Que o candidato registrado pelalegenda sidência do n0880 Legis- ráTel di!eurlo" cumpri-, Em Todas &8 Boas Farm'-cias

Ido PSD, e constante no Manifesto como sendo. da lativo o seguinte honrolo mentando efuzivamente .

.

,

'

Ala dissidente da

U.
ON

•.
RAIMUNDO,

AD.OLFO oficio,

va.
rdadeiro docu- tAo nobre orador." :a: um prGdU10 dos Laboratórios MINANOORA

• EMMENDOERF'ER, nada mais é que o atual verea- mento dos sentimentos (-8ss). Roberval Olório •
,

,.

'

,

dor Raymundo Emmendoerfer, lider do Partido cíTieoB de Jaraguâ do Sul Gel. Comandante do
.

- Jomvllie --;- 8ta. Calarma -
.

Social Democré.tico na CAmara de Vereado�es, atrayés de sua represen- 13°. B. C. ...---'-------=..---.aall-_..

ANO XXXIX JARA.OOÁ DO SUL ($ANTA CATARINA)

Nicolini (UDN) 41; João
José Bertelí (UDN) 24;
Erich Batista (PSD) 4;
Durval Marcatto (PSD)
26'; Raimundo Emmen
dOE!,ft:r (PSD) 37; Martim
Hauck. (UDN), 7; Ney
Franco (UDN), eMurille)
Barreto de Azeve.do
(UDN) õ.

•

I
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E,

PARA FERIDAS,
ECZ�M<AS,
fN:FlAMACOES,

\

C'OCEtRAS,
F R' I E I 'I( AS,
ESPINHAS, ETC.

�=-==============��

Lavando com Sabão, . (Da!'CI.ap.tr•••)

Virgem Especialidade
da CI!. WIETZEt, INDU§IRlIAL - JOiIDlville ' "S�ßÃ���RCt ,

o ideal para coz•.nha, lavanderia e' lavadeira, portanto não deve faltar �DÍ caSa alguma. ,� �, ESPECIAliDADE
•
",' t' ,

"

"
•

-

"

•

. '
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•
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