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·A arrancada final para a .vifórial
limpa, 'elevada, os
. Infâmias,' calünías,

7. dias
na

política.
Faltando apenas 8 dias

para se encerrar, em todo
o pais, q�aIquel' propagan
da politico-partidária, já
se pode aferir, hoje, sem

tergiversações� sôbre
,
o

.resultado das urnas a 3 de
ouiubronapróxima semana.
Podemos congratular-nos,
nesta coluna, com,os pàr
tidos militantes nesta cam

panha, o PSP e o. PRP
,

pelo alto nível observado
em Ruas campanhas. Já o
mesmo não acontece, íníe-.
lizmente, com o PSD local.
Decaindo de maneira a
maís clamorosa para o
terreno escorregadío: e re

pugnante das- retaliações
pesso8;is, dos ataques os
maís condenáveis, esta in
feliz atitude do PSD, dos
seus ,propagandistas, per
mitida taeítamente pelos
responSáveis pessedistas,
lhe valeu, ao PSD, o repú
dio do eleitorado cioso do

"'..
- '�����W-iqll:'d����

elevada e sem calúnias.
Perdem, com ísso, os pró
prios candidatos na legenda
do PSD, indignados que se

mostrarem, alguns deles,
diante das calúnias e difa
mações 'assacadas contra
candidatos

"

adversários,
notadamente da UDN.

Marcha o povo com a União Democrática Nacional! Nunca, como hoje, tantas
demonstrações de compreenção cívica! ......... .Numa . campanha
candidatos da UDN conquistaram as símpatías populares!

, .ínlúrlas, não atingem o .alvo
-

Jamais em sua história, também vão sõzínhos rebaixar-se ante astelo- \

como hoje, o povo obrei- para 8S eleições, tanto nias do PSD, vale, por
ro e pacato de Jaraguá já não' se pode dizer, si .sö um atestado elo
do Sul, acompanhou com infelizmente,' do PSD; I quente de dignidade e

. tanto Interesse, tanta Cobrindo-se de vergonha, altivez; presservando as

simpatia, a campanha os maiorais pessedístas famíllas jaraguàenses de
eleitoral que terminará permitiram, quíçä incitam. um espetáculo degra
na próxima terça-feira. seus oradores e, propa- dante, de recíprocas re

Jamais o povo ouviu, gendístas, numa campa- talíações pessoais, de
compreendeu e aplaudiu nha a maís sórdida, de primente em todos os

os oradores da caravana retaliações pêssoaís, de sentidos para a socíeda- �

ultrajes, que está des- de Ioeal,
.

pertando a maís justifi.
cada repulsa das nobres' Servindo-se de argu
famílias [araguàenses, mentes irrefutáveis, a

Não .Iôsse este expe- cemeçarpelo descalabro
diente infeliz, repelente, administrativo municipal,

. do PSD, a presente, cam- (a infelicidade do, .PSD
, 'panllß._:&leitoral�ce.r.rar� 8_m não, POdel, ÇPl'feW.P!l-_ ,

..

se-ía no próximo dia ãO der à confiança do eleí-
f -

num elogiável' nível de toradó que confiou a
compreensão, demoerä- Prefeitura ao PSD, gra
tíca e demonlftrações de ças exclusívamente ao

apreciável educação eí- I!RP), a UDN; sem pro-

I
víea.

.' messas, esposou um IE é justamente agora, programa. político dos
navendo-se convencido maís salutares. Quanto I
da derrotá que sofrerão, ao PRP, ...utra vítima do

d t PSD d f Ide bê Se a candidatura Tava-nas urnas, erro a que ,es ra ou tam m res Cunha Mellá se res-ainda poderia o PSD a bandeira do senador t l'� d d sentia, por motivos óbvios,
contrabalançar não fôsse Irineu Bornhausen, tal BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL ..: a men a iaa e moça e de.: receptividade eleitoral,
precisamente essa sua -qual o PSP. Está, pois, o Jaraguá do Sul na Assembléia Legtslatíva do Estado apesar de procurar eon-

conduta repulsiva de dí- PSD totalmente desman- quístâ-la através do pró-
ARTUR MÜLLER - inspirador, famação, mistificação, telado, fracassando como �!�did:[C°a q:pu����a'es�,inesquecíveldareaçãopopular calúnia e infâmia teme- fracassou diante da Jus- tadual do PSD inferiorizou-sob a bandeira impavida da '. .

'
'. "

União Democrática Nacional se, com raz�o, que em tíça e do 'I'ríbunal do A'.' C'.•a lün IIa
se flagrantemente, em que

, . desespero de
:

causa o Povo, na tentativa excusa pese .o combate que lhe
move o seu adversário do

da UON em seus oomí- PSD usará de armas pessedlsta de -formar a responderão, em .Juizo, os, meus detra- PRP graças ao documento
cios, como temos assís- piores, se é que tanto se condenada ,"união jara- do acôrdo não cumprido
tido nesta marcha' ver- possa \

conceber diante guàense", que nada mais tores cégos de ódios e paixonites po�itico- pelo PSD, e cuja divulga-
dadeiramente triunfal, das armas que já usaram é senão o próprio PSD, partidários, através do processo de difama- ção, a pedido, nêste jornal,

ção e calúnia que será instaurado pelo meu escandalizoU: o eleitorado
Duma verdadeira campa- e usam. Contraste Ila- êle, exclusivamente êle. cioso e honesto. Doutro
nha cívica como antes graute, inconfundível, advogado.

'

lado, convem não esque-
nunca ocorrera. Enquan- diametralmente díteren- Feito êste retrospecti- Jaraguá do Sul, 25 de set". de 1968. eer, o terceiro adversário,

t é
'

d t d J á dSI" Priamo Ferreira do Amaralto isto ocorre com a e a con u a e pro- vo, aragu o u tra- (ass.) Au",slo S,"io Prodóehl e Silva; do PSP, se infil-
UDN

.

para tranquilidade paganda da UDN através çará novos rumos à sua trou de maneira surpreen-
e orgulho nosso, o mes- da ,Rádiq "Colon", de política pela vontade ======================-========::, dente nas hostes do PSD,
mo comportamento ele- Joinville, diàriamente, às' soberana do eleitorado enfraquecendo enormemen
vado mantido nelas ehe. 13 horas. Esta firmeza nas urnas' de ã de outu- cenário municipal para bléia Legislativa, para a te as pOSSibilidades do

.

Al candidato pessedista.fias dos demais partidos, da UDN local, em não
I
bro, numa vitória indis- a Câmara de Vereado- Câmara ta como para o redatal' do semana

O PSP e o. PRP, que conspurcar.se, em não cUtfvel da UDN, quer no res, quer para' a Assem· o Senado.
.

"
.............._

r···_····_·· Êsse PSD é a coisa mais engraçada que eU conheço.
Quem se der ao luxo de ler a propaganda de seus

candida,tos, agora às vésperas. do pleito em que estamos
todos empenhados, ..encontrará disparates, contradições,
desmentidos. e mentidO's que nenhum descon*rôle justifica.

Mas, os propagandistas· pessedillos vão dizendo' e se

desdizendo com a mesma sem-cerimÔnia e com a mesma

falta:ae respeito.
Desdizem o que diziam e dizem o que desdisseram.

, A esU'ada do Rio do Rastro' não existia. Só poderia
ser vista do aviA0. Era intransitável. ,-

.

Há poucos dias a caravana seml.torial do SI'. Celso
Ramos fêz besteira gross�, fazendo piquenique em Rio do
'Rastro.

.'

Passou por. Rio dI) Rastro.
Viajou por Rio do Rastro.

.
.

E o pior· é que foi pegada na mutrêta. Foi' vista
passando.

, Não pôde negar que passou'
Havia testemunba.

.

'

Teve de confeas�r. E confessou, por sua imprensa.
De cara feia.'Aquela passagem foi o diabo.
Mas, pior seria o ter de dar voUa, de 600 quilômetros.
Não há cand�dato que aguente uma volta assim. De

mais de um dia de viagem.
'.

Era meter os peitos, mesmo se desmentindo todo.
Foi o que a Cara.vana fêz. Meteu a cara, embora sua

imp\lensa ing�nuainente houvesse dito, no dia anterior, que
em Rio do :Rastro nem a cavalo era possível passar.

r E a Caravana passou no fofinho dos 'jipes e das

Minha trincheira, até 3' de outubrl), ,é aqui, a I
desmenti-l!)s. IA desmanchar·lhes as potocas.

Êles que vão se quizerem.
Que abarrotem o .bonde com o mérito e o prestigio

dos seus candidatos e toquem p'ra lá, a tentar a experiência.
Mas, depois, se conseguirem subir, não venham dizer

que tiveram de levar a carga nas costas.
Se a passagem da caravana pessedista por Rio do

Rastro deu dor de barrigo na opOSição, é ä oposiçãs tomar,
agora, uma dQzezinha

.

daquele xarope de rícino que
aplicava nos integralistas, em, Blumenau, quando o PSD
era govêr.no. '

O snr. Erloo Müller pode emprestar a receita;
E, mudando de assunto, convém explicar a história

de uma certa emissora de Herval D'Oéste que a oposição
diz ter sido invadida por udenistas.

.

Não houve invasão nenhema. •

Não houve atentado nenhum.
Houve ladroeira pura é simples de ,tal eInissora, que

�endo contrabando cem a UDN Pal'a certo tempo de publi
cidade politica, de aMrdo éom a Lei Eleitoral, publicidade
que estava paga, resolveu cancelá-la.

Alguns .próceres udenistas IMam á estação para
acertar. seus direiios. Seus dirigentes trancaram' as portas
e disseram que a emissora estava sendo invadida..

Isso o que houve.
Isso, somente, nãe!
A UDN foi roubada.

o Preço da Ilusão ...

tContlnuQ (JO 40, pdglno)
, . , " .,. ,.. ..

,.. ., "--"",..,,......1

JAIMB . kRRUDA RAMOS

camionetas do SESI. .

A imprensa pesse!llsta, hoje, pretende alinhavar, ao

jeito assim deslavado, uma explicaQão qualquer. Porque,
issso de engolir desmentindo, a sêco, na dUra, deve ser
mesmo indigesto. ,

'

.

.

,

NJo podendo . mais negar à. estrada, porque afinal
êles passaram por ela, e sabendo que o povo não é idiota,
que o povo tl1mbém viu a passagem, êles fizeram 50 por
cento de abatimento na potoca.

A estrada. existe de lá p'ra cá!
Daqui 8'ra lá.não existe.

.

Vir3m. '. '.

Só. existe no sentido São Joaquim·Lauro Müller. .

.

Desaparece, se some, é menöra, na direção cotitrária,
Isso não acontec!"u nem com a corrente do português.
Por isso o

.

diretor do Estado 1ge queixa que. o Celso
e o Jade estão acabando. com a própria propaganda, na

qual aquele· jornal tanto tem caprichado;
E' cemo sobremesa, nessa ineia dose de deli.lme�tido,

querem que eu suba Rio do Rastro num .cam.inhão dêsses
feDemi, de 50. toneladas�

NQ.da disso. .

. Não vou passear de caminhão nenhum, e.JD estrada
nenhuma. .
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Santa Catarina Babe
quem é IRINEU. Por-:
que IRINEU já de
monstrou que' sabe o

quê quer.
E o povo eatarínen

se Babe qu� IRINEU
irá para o Senado.

CORREIO DO POVO SABADO DIA 27-9-1958-,_. - .... �. - .. - - - . .

- 2.

r------··:·�-��-llv I S I-IA $ ,,:.

L"_�_O C I X�! Sr. NEY FRAN�O
, Nascime(Jtos I

Sr.. Pedro Milanez Pe, .Antomo· 'Maria

GOVÊRNO BORNHAUSEN

.

ADivel'sários

FAZEM-ANOS
.

AMANHÃ:
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OORREIO DO' POVO
.
SÁBADO :PIA �7·9-1958 3

Reproduzimos abaixo, a pedido, em letra de forma, o acôrdo 'firmado em 1955 entre o PSD e

o PRP, cujas fotoscópias, publicadas em a edição anterior, sairam 'em parte ilegível. As mesmas

fotoscópias encontram-se em nossa redação, para quem as queira examinar .

"

<

P R O TO C O L O DO distribuirão as chapas de dores que apoiam esta sendo um de cada partido,
ACÓRDO FIRMADO EN- Prencísco Beniamín Gal- aliança, ,uma cada dois que em conjunto farã<? a

TRE OS DIRETÓRIOS 10tU pare Governador do mezes no mlnlmo,
.

pare escrita e os
'

pagamentos
DO PARTIDO SOCIAl; Estado. . discutir e rserer dos as- das despezas obrigatórias
DEMOCRATICO E DO 30.) Para Presidente da suntos relevantes de Inte- da campanha.'
PARTIDO DE REPRE- República, os citados par- resse dó Municipio, deven- tü=.) Nas' futuras elei
SENTAÇÃO POPULAR tidos apoiam a candldatu- do nessas ocasiões serem ções de 3 de Outubro de
EM JARAGUÂ PO SUL. ra de Plinio Salgado. indicados os nomes dos 1968, o Partido de Repre·

Os Diretórios Munici- 40.) 'A Intendencia de. pretendentes as vagas de seúreçäo Popular apresen-
Corupá será entregue á acôrdo com a clausula tará ao Partido Social

pais dos Parlidos Social consideração do Partido anterior. Democratlco, umà lista de
Democraríco e de Repre- Trabalhista Brasileiro com 70.) Eleito o candidato tres nomes pera. que este
sentação Popular em Ja- a aprovação dos Partidos Waldemar Grubbe, deverá escola o candidato a De
raguá do Sul, por seus Social Democratico e Re- proceder o balanço das putado Estadual, o quelmembros abaixo assina- t

-

P I contas da Prefettura, pro- constará na Leg'enda do
dos, tendo em vista os

presen açao opu ar.

I M 5°.) Todas as vagas que cedendo-se em caso de P.R.P., Oll em caso de
a tos interesses do uni-

se derem na Prefeitura, apurar-se "Irregulerldades não puder registra-lo, em
cipio -de Ieregué do Sul. f I d

-

d
. .

I
. - como sejam, pro esso:es, os competentes processos sua egen a, entao cons-

e as proxrmes e erçoes zeladores funcionários e centre os 'eurores respon- tará ne legenda doP.S.D.,
de 3 d� Outubro, resolve- outros ca'rgos, serão pre- sáveis. cujo candidato será apoia
ram fumar. o presente I enchidos ahernadamente 80.) Os funcionários que do p010 Partido, Social
proto�olo, cUJaS c.lausul�s por indicações dos Parti· compactuaram com as írre- Democrafico. .

d�verao se� cU�PrJdas n�o dos Representação Popu- gularidddes da clausula 11°.) O Diretório do
so �elas direções d?s dOIS lar e Social Democratico. anterior deverão ser delJli'l Partido de �ePtesen, taçãopartidos ,mas tambem. �or

'

60.) Fica
.
estabelecido tidos. , Popular se empenhará lua-

tO??S os �eus..correhgl(:� que os-Diretórios do P.R.P. 90.) Fica creada a Celxa to ao .candldeto a Presi
nanes, cUJO fIel -cumprI e P.S.D. reunír-se-êo em para funcionamento da denela dll República, sr.
mento é questão ele honra conjunto pare em compa- campanha, com a desig- Plinio Salgado, pare que
para ambos os partidos. nhla do Prefeito e Veree- nação de dois tesoureiros, quando vier ii Jaraguá em

propaganda da sua candi
datura, pera que' não se

pronuncie em relação aos

candidatos a Governador
e Prefeito Municipal, aftm
ne que o Partido Social
Democranco, possa com

autoridade - fazer publlce
mente epropeganda de
Plinio Salgado.

12°.) Este protocolo pre
valecerá também nos ca

soe de eubetltulção dos
elementos dos respectivos
diretórios, isto é, em caso

de nove elelçäo de dlre
toria dos cargos Que nele

================================�============================� se vagarem. para o que
os eubstítutos devein ser

advertidos no fiél cumpri
mento do presente proto
colo devendo' para isto
assinllr um termo de com

promisso.
E por assim haverem

concordad� os membros
dos Diretórios do Partido'
de Representação Popular
e, Social Democratico, as

sinam o presente Protoco
lo em duas vias, ficando
uma via em poder do Di·
retório do Partido Social
Democralico e a outra via
em poder do Diretório do
Partido de Representação
Popular.
Dado e passado em Ja·

raguá do Sul, aos 15 de
Agosto de t 955.

o -acôrdo PRp·PS'D

As�im, resolvem, de
acôrdo corri os pontos
amplamente discutidos Iir-,
mar as seguintes clausulas:

.

1°.) O Partido Social
.

Democratlco e o Partido I

de Representação Popular,
epoíam a candidatura de
Waldemar Grubba pera
Prefeito de Jaraguá do Sul
nas próximas eleições de
� de Outubro.
2°.) O. Partido Social

Demceraneo . e o Partido
Ide Representação Populer, '--__�---_---- ___'

, V.D.N.

Hll!Xilndrl! . fiililkl!
I

para. Vei'eador�

Jaraquàense•.
a campanha difamativa do PSD não é de hoje.

Lembra-te dos expedientes repelentes usados. Como lembrete
aqui está o que fizeram, mandando adulterar a' la., página do
nosso jornal na' campanha eleitoral de 1950. Poderás tu votar
nos qu� desta maneira se comportam para humilhação de nos�

. terra? Verdadeiro atestado de degenerescêJ;lcia mental.' .;

.'

Reconheço -as firmas
supra de OUo eiert, Ma·
thias Felippe de Souza,
Mariano Wilkosky, Oscar
C. O. Ndgel, Roland
Dornbusch, Walter Picoli,
Hildefonso Piazera, Pedro
Gerent, Alfonso Mathias,'
Alfredo 'Bortolini, Walter
Breithaupt, Wal dem a r

Grubba, Mario Tavares da
Cunha Mello, Durval Mar· --------------------
carto, Raimundo Emmen
doerfer, Carlos Hass,
Victor .Bernardes Emmen·
doerfer, Heinz Marquardt,
e JoaquIm Piazera.-
,Ern test. HIS da verdade.

Jaraguá do Sul, 19 de

. �arço de 1958.

Hilário Alicio Scbiocbet
E�crevente' Juramentado

Grafide Oportunidade
,Vende-se uma ár,ea de

25x50, com. casa,de mora

dia e demais benfeitorias,
no centro da Cidade.
Informações: A v e ni d a

Getulio Vargas, 350 nesta.

I IRWlfJlE,. 1I'RA®l[JlE
As pavorosas calúnias e difamações são, .

, de Iáto, o que diz o programa da VON ne Rádio
Colon, de JoinviUe, sem tirar nem por: dege
neração mental. Nenhuma novidade para o povo,
desde o dia em que o PSD se apossou da emissô
ra local. O caso (estamos autorizado a noticiar
aqui) vai dar em bruto processo de calúnia e

dítameção, com tôdas as porcarias gravadas
em alemão e português. Esta vai ser a maior
do mundo.

Os. graudes donos do PSD local acharam
que, impossibilitando á VON (sempre O fizeram).
de fazer tambémsua propaganda na rádio local,
estariam de faca e queijo na mão. Enganaram-se.
redondamente. Não precísévsmos ter êste jornal
nem a Rádio Colon de Joinville; porque o povo
já, sabe 'de tõdas as histórias. E há muitas
histórias a contar.

O candidato do PSD, em Itapoeuzínho,
Baggenstoss, ficou por conta com a propagan- ,

da ao Raimundo que berra "votem em mím",
que eu vou construir estradas e mais estradal;
mas quem não quizer votar em mim. vote no

candidato daqui (Itapocuzínho) no Baggenstoss'
. .. Bom, esta é de enterrar o' próprio compa
nheiro, o Baggenstoss que o diga.

Diz o Prefeito que anda "mano-a-mano"
com o JK. Conversa, Prefeito. Lá . só com o

contínuo, garantimos, pois o Juscelino sabe
muito bem que o Prefeito só fazia propaganda
do Plínio Salgado. Muita besteira, Prefeito,
muita besteíra, inclusive aquela de dizer que
foi êle (Prefeito) que construiu o Ginásio.
8ão Luiz.

' ,

Cada um dã o que tem - e os maiorais
do PSD, que sempre encontram bestas e íngê- .

nuos para vomitarem insultos, ficando êles
mesmos bem ínocentezínhos escondidos, éstão
mostrando o que são. Não tenho autorização
para falar em nome do homem, candidato da
VON, que êles procuram atíngte com as suas

imundícies, porque o insúltado (pOISO "firmar)
"vai dar uma resposte de arrebentar a turma tôda.
'Depois' vocês vão ver como os do "andere.
Seite" berram inocência, chamando a êle o cul-.
pado. Já, conhecemos isto.

O pavor do PSD' é flagrante: sabe que
vai peraer. E perder feio. porisso lança mão
de tOdas as armas, as mais imundas. O resul
tado disso ttido é que cresce a revolta popu,,:
lar ante tamanha. nojeira da rádio local. Familia
descente< nenhuma ouve aI!! imundícies desses
degenflrados.

,

Não basta a certeza absoluta da derrota
e ainda chega aqui, para acabar com os calu
niadores públicos, 'o grande Ney F·ranco. Qce
mêeedo .. õ que mêeedo! .Ney Franco (outra
vitima insultada pelo PSD) vai ter umas con

versazinhas por a1. Soubemos que os maiorais
já foram penitenciar-se com o Ney Franco ..•
Que mêeedo, hein?

O povo já. julgou: a compostura dos can
didatos da VDN e a conduta dos maiorais do
PSD: os primeiros, altivos, sem' ataques pes
soais, . respeitando adversários; êstes ... bom,
nem é bom falar.

Bem, meus amigos leitores: faltam apenas
6 dias para dar a resposta aos que sempre
inventam,' caluniam e difamam. E' o povo que
vai dar, a re�posta. E até lá vá ouvindo, a
Rádio Oolon, a 1 hora da tarde, pode deixar
a familia ouvir, que é um programa limpo que
não envergonha ninguém. Até depois da vitória,
amigos!

D.ARAQVE

Dp. R,e.DOldo Mupapà

II A�VOGÁD!JL
Escritório ao lado da Prefeitura

JÁRAGUÁ DO SUL

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE 8A.UDE

Rua Presidente Epitácio Pes�as N°. 704
- (antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clínica geral médico - cirurgia dê adultos e crianças
- Parto� .. Oiathermia Ondas curtas e

. Ultra-curtas .

Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização
- Ráios Intra.verm�Ihos e azuis.
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Carlos
,

.

KonderAntonio

o PREÇO DA ·ILUSÃO ...

u·
,D
N

para
Reis

Deputado, 'Federal (re-eleição),
,é uma credenciál para- Jaraguá do Sul que
tantos benefícios já recebeu' do, ilustre deputado.

Vota em KONDER REIS I

Assembléia Oeral'Extraordinária
(Conclusão da la página) CONVOCAÇÃO

Porque havia pago a publicidade. E á lei foi São convidados os senhores acionistas à se
descumprida.'

'

.

.

.

reunirem em Assembléia Geral Extreordlnérta na
E falam em fôrças federais e não que maís séde social da firma INDÚStRIA E COMÉRCIO

para garantia as liberdades eß.l Santa Catat:ina. RODE S. A., à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, em
� a derr�ta que se aproxima. É.a eXI?llCação Jdraguá do Sul, neste Estado, às 14 (quatorze) do

de quea .0poslçãO necessíta que está arquítetando dia 29 de Setembro de 1968, para deltberarern sobre
êsses casínhos. a seguinte

E por falar na tal emissora de Herval D'Oéste,
ela está com uma estação de onda curta funcio
nando clandestinamente, na propaganda do PSD.
Onda reservada aos rádio-amadores.

O Juiz de Direito, a quem foram pedidas
providências, 'sentenciou, assim. jurídica ê pesse
disticamente: DescOJlheço a legislação sObre Rádio!

. O perigo é o dito' cujo desconhecer, também,
a legislação eleitoral e apurar, .na sua zona, só
08 votos do PSD.

Com tanta cultura confessada e tanta fran-
queza, não' seria de se estranhar.' aF===�����í'!,!!!!!!,,!��""""'''''''';'''''==�'!!!!!!!!!'11

Convém. de outro lado, nas denúncias ao PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA .

Ministro da Justiça, que o PSD está encaminhando,
acrescentar maís o abuso do Prefeito de Lages
que mandou as máquinas daquele município fazer

.

eseradínhas nos terrenos dos correligionários de
Ituporangä e Vida] Ramos.

'Ou não mandou?' L
.

Gas' b
.

hÊsse PSD é partido engraçado I UIZ, onzaga I ,yroso . O rln O

Joga com cartas marcadas, leva um barralho

�
. �.

no bôlso, para outros recursos, e ainda chama o
ÓZ

,ativa
para a

.

Câmara

MUDiciPa.,I.adversário de desonesto. ELEITORADO JARAGUAENSE:
Imagine-se essa gente no Govêrno. caso Deus Pé na täba e Bola prá Frente

houvesse no Estado e no eleitorado um cataclisma
' �

.:..' .

Oll um terremoto de desnorteio. 1�===õiiiõiiiõiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõõiiii 11

A Prefeitura de Ftoríanöpolíaé um modêlo ... ... • _

pessedista, em tamanho reduzido.
,

IS80 que está acontecendo é apenas justifi-,
cativa antecipada, chõroe desconsôlo de derrotado

Que vá o PSD, Incorporado, assistir o filme
catarinense que estão exibindo, e aparece muito
a propósito: 0\ Preço da Ilusão!

I

,
.
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� , ID_E__O_R_H .I.
se

__de_l_e_.f_Of_es__.a_m_i_g_O__OU,_ _

se nele tiveres confiança

José Narloch
Para Vereador

I&i V;DR:S, MASSA p. VI�RA�EI:O,=:;1
LAPIDAÇÃQ, MOLDURAS, QUADROS� ES- II

..

�
TAMPAS e ARTEFJ\TOS de MADEIRA, VIDROS.
p. AUTOMÓVEIS, CAMINHÖES e CANELETAS

Vidpavapia J'apaguá
de Steffens & RiDe

A única 'da cidade _. FAÇAM UMA VISITA

Rua. Preso Epitácio Pessoa, 48 -- -'Jaraguá dó Sul

,

. Indústria e Comércio RODE S. A.

Pli T.' B.
"Êste Você. já Conhece"
PARA VEREADOR

ORDEM DO DIA:

1 0.) Mudança da denominação social.
20.) Ratificação do aumento de capital.
30.) Outros assuntos de Interesse social.

Jar�guá do Sul, 26 de Agôsto de 1968.

Leopoldo João Grob'ÍI - Diretor Presidente
ElIilh Hordl Grubba - Dir. Vtce-Presídente'
Julio Zacarias Ramos - Diretor Gerente

Em 1960 com Adernar de Barros.

� para o dia 3. de Outubro, vote em

LEONIDAS HERBSTER
(O TElWENTE)

Êle precisa de teu voto. Ajude a ele�ê-lo.
Luta sem tregua peio Direito do Traba
lhador, do Funcionalismo Municipal, do
Colono e pelo Progresso de Jaraguá doSul.

Para Vereador - I
vote. em

IODOLIIO � Francisco. F. -fischer'

II· Escritório de Advocacia -'Dr. Hercilíe Alexandre -'da, Luz
Rua 9 de Março 682 - 10. andar salas I à IV.

dOINVILLE - SANTA CA)'ARINA.

Contrat�s - Organização e dissolução de sociedades, inclusive parte contabil.
Sociedades Anônimas - Defesas fiscais' - Justiça do Trabalho - Cobranças
� Desquites - .Inventãríos - Testamentos - Ações de Usocapião -=

Despejos - Legislação - Imposto sobre a Renda..:....· Importação e Exportação
- Institutos de Previdência, etc ...

Direção dos advogados : HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, RUY
PARUCKER, EVI ALEXANDRE VARELA;

.

Horário - Begunda a sexta-feira das 9 às 12 e das 14 às 19 horas. II

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OORREIO DO POVO -, SABADO DIA 27-9-1968

Deutsche Beilage des· "Correio· do Povo'�

� LO l{ A L E S � I ��e�.r JO�r��:�:k����f���sJ
� dauerlich, dass. bei der � ANORDNUNG des Wahlrich· sitz unserer Kammer von. der Munizipalitaet benutzt dass wir Beiden so oft unsere lieben Lesern zum

� bevorstehenden Wahl � ters erregt Aufseben. Die der
'

Kommàndatur des um Propaganda fuer ihre Lachen gebracht haben. Humor der- muss sein, wo

� s e I b s t verdienervolle � vor Kurzem durch ein têren, JäJerbatallions (150. Kandidaten zu machen. an das Leben schon so so aussieht wie eine Huehner

� Personen diese Fragen � "Manifest" kundgegebene B.C.),
.

in Joinville, worin den Comicios (Partei-Ver- leiter. Tla, aber heute haette ich nichts zum Lachen

j
erwaegen, ensrerr die

I "Elnlgkeli'
'verschiedener Herr Augusto Sylvio Pro- sammlungen) teilnehmen zu bringen. Wir stehen vor die Wahl. Und die ganze

f'aeltigkeiren des Kan- Parteien (União Muníclpel doehl, 1 ter. Schrlítíuehrer und ansonsten fuer private Geschlchre tsr ernst. Niemals, wie heute, ueberlegt
didaten in Betracht zu Ieraguàense), mit Namen- unserer Kammer lobens- Zwecke gebraucht werden, der Waehler oder Waehlerin. und man denkt sich da

� ziehen und zu ueberle- J serwaehnung verschiede- wert erwaehm wird, Dieses Man vergisst wohl dass so seinen Tell, liest auch was wo anders geschrleben
� gen, ob dieser die lnte- � Der Buerger unserer Stadt, Schreiben des Batalltons- es sich um Fahrzeuge des wird. Man denkt ueber die Heimat, ueber .so manche

� ressen 'von K i r c h e n, � e r w e c k t e begruendetes Kommandanten lautet fol- Volkes handelt, dessen Sachen die uns alle angehen, aber WO wir rueber

�
Schule oder, der eigenen � Befremden, insofern auf gendermessen, es bezieht Instandserzung und Gaso- frueher nicht aufgeklaert wurden, und wir von Politik
Volksgruppe berueck jenem Manifest Unwahr- sich auf die von Herrn lin-Verbrauch auf Kosten einen Dreck verstanden haben, nur immer meinten

�,sichtigen wird. Nicht � helten stehen die fronral Augusto Sylvio Prodoebl des Iaragueenser Volkes bei den Wahlen gibt es KrakeJl, da ziehen sich die
� selten hoert man den � gegen das Wahlgesetz anlaessltch des Llneb- laufen. Kandidaten gegenseitig durch den Kakao, WO man

� Einwand: '''Wie kann � verstoesen, Lln etntgkett haengigkeitstages (Dia da sich schaemen muss wo der Anstand und die Erzte-

�, ein so "anstaendiger'�� und Unruhe unter der Pátria) gehalfene feierliche· Joinillenser Sender - hung bleibt. und �an doch sieht wer von die wirklich ,

�
Mensch be,i dieser Pa,rtei l

Wähle'rschaft verursachen. Ansprache in der Munízl- uebertraegt taeglich auf Êrziehung her, wer was kann und was leisten kenn,
sein?" Und so wird Da in diesem "Menlfest" pal-Kammer : 1.090 Meter-Langwelle ein wo da ein Jeder von uns sehen kann, und die Anderen
also ein als anstaendig ein sogenanntes "Comité fuer Jaraguá da Sul be- die uns nur auf die, Schulter klopfen, saudumm sind,

I k K d d �
, , "

"Fuer die Ueberweisung· P W·aner annter an i er
pro PI.mlo Salgado, und einer Abschrift der denk-

sttmmtes rogramm. ie und' meinen wir sind dafuer da, solche Kerls zu

abgelehnt, nur weil man h t t G aus einer in der heutígen waehlen die J·a garnichts tun koennen. Ich senlere so,
d P a,�c el.ne ,ge re�� e ruppe wuerdigen Ansprache des A b f h� an essen arteizuge-l ( ala díssldente ) de�UDN gebildeten Journalisten

usga e veroef enrllc ten und denke manchmal, wenn das so weiter geht, wo

� hoerigkei� Ans tos S � a�gefl!ehr! wurde,. relcht@!l Herrn Augusto Sylvio
13eké:IDntmachung zu ent- soviel Quatsch, soviel Unkenntnis. das es eigentlich

,

'j
nimmt. an muesste

I
die Delegl!rten �Ieser bei- Prodõbl verbindlichst dan-

nehmen ist, wird dieses Bloedsinn ist in die Schule zu gehen, WO da jetzt
doch bedenken, dass es den Parteien ein Protest Programm taeglich um 1· nur Geld geschmiert wird, wo da ist, das grasse
h· der t l \ .. kend, moechten wir Ihnen, Uh N h d h

, pW i c t ,i g Ist.. din je er a,uf de1!l hl�SI,gen Wahlge- mitteilen, dass uns diese
r ac mittags urc Uebel Maenner zu waehlen nur weil sie Geld haben

I
artei' ensteen ige Ver- I ht e n t Beg d den neuen wie Mist, aber auch nur Mist im Kopf.' T'J·a, lieber

.. h b h
nc I, rm

, rU"en u�� Denkachrifl mit groesstei'
..

lll S d R ídltreter zu a en, sc on des Ersten kem Comité J"omvi �,nser en er a 10 João, ich denke sehr, denn, voe den alten Politikern

I
deshalb, weil diese stets

�
, . " Freude erfuellte, indem wir Colon ue.hertragen, der die' wir alle kennen und die nie fuer und wlrkltch

h d d pro Phmo Salgado aus- dadurch von den' hohen 'h
'

M·
.

ver in ern wer en, dass h Ib d PRP k SIC Im g�nzen umzip etwas getan haben, da ist nichts zu machen denn
ihre Partei irgendwelche

ser a er
.

zu ennen, patriotischen Gefuehlen von Jaragua da Sul, sowie denneo fehlt Schule'. Denn, um elnen oeffentllchen

I W k I I un� . d,�s Z�el!enS, "dass dieser Kammer bestens· d N hb diii uer walten aesst. keine ala dtssídenre �er Kenntnis nehmen. I� en ac arstae ten, Posten zu bekleiden, da muss der Kandidaten doch
Wir sollten uns also bei UDN bestehe, ges�hwelge "Wir schliessen uns dem km�s g r f s sen Hoerer-I etwas mehr koennen als Brot fressen.' Sollten wir

� den kommenden

wahlen!
das der Buerger RaImundo gebuehrenden Beifall an

rerses er reut. wirklich keine Maenner haben- die wirklich Schule

� nicht durch Perrelinte- Emmendoerfer
_ der. UDN den diese denkwuerdige DIe Wahleo _ Versehre- haben und etwas voo Wir:tschaft und richtige Politik

j
ressen beeinflussen las- angehoere oder- Jema�s Ansprache hauptsaechlich dene Z�itungen, insbesan. versteh�n? T�a, da wird man nachd�nklich. !ch lese

sen4 sondern darauf angehoer' babe! DaraufhlO durch seinen hervorragen- dere die in de u t s c h e r auch die Brasll·Post, lese. andere Ze!tun�en ,lO deut

·bedacht sein, dass wir erliess der Wahlrichter'eine den Abschluss erweckte, �prache veroeffentlicht sche.r Sprac�e, und da Wird sehr Viel rl,chtlges ge
� unsere S tim m e dem � Anordnung, worin er be- und, beglueckwuenschen .werden, weisen die Waeh- s�hrleben.:- Die, grQsse _Schnau�e mach! mchts. G��
� Kandidaten geben, der � kannt' gibt das keine �'Ein- herzlichst diesen. edlen ler darauf hin, ihre Auf- mchts. TJa, heber Joao, da wl!d es elOem ,hundsml
� uns Gewaehr bietet, � igkeil" - oder "Zusammen- Redner Ihrer' Munizipal- merksaQlkeit auf jene Kan- 8!rabel. zu Mute, wo da noch Viele denk�n die Wahlen

� unsere ureigensten lote- � schluss" irgendwekher Kammer. (gez. Roberval didaten zu richt'en, die sl�d, ��n Jucks. Da k,ann �an ver�tenn wen� d.�

I
ressen zu ver t r e t, e n

.11 P�rleie_n 'im Munizip ver- Osório, Coronel-Komman- eine Garantie ihrer
_

Leis- helss Das Volk.nat die Regierung �Ie es verdIent ,.

F Rotermund Sã
zeichnet wurde; dass das dan' des l5ten. Jaegerbat- tungen, ihrer Schulbildung w� ",!an dd so n.lcht ,!leberlegt und mc�t.versteh! das

.

GS ,', ,
-

o
Wahlgesetz strengstens tallions)". sind, mir Hinblick anf die b�1 (>I�er Wahl sll.h dl� Zukunft eDtsc�elde!. 0GhJo .••

� Leopold�, R , (Aus � ver b'i e t e t irgendwelche politischen sozialen und ElO dicker Prozess wn:d Herr Prodohl Jetzt gegen

�
der BraSil-Post n. 408).

� Unwahrkeiten oder Belei- Todesfall - Tiefe Trauer wirtscha(tli�hen Noeten seine Verleumdern einreichen was man diesem Mann _

------ digungen gegen Parteien erweckte das plQetzliche auf dass nicht die Unfa: antut ... na, wir wissen Bescheid t
• ,

oller Kandidaten zu ver-,I Verscheiden des bejahrte,n ehigkeif, die, Ignoranz, Na, �ieb�r' Jo�o,. ich schlie8se. Naechste Woche �ird
bteiten mil Einfluss auf Herrn Felix Heun Senior, Kraft ihres Geldes zum es Sich Ja zeigen. Und dass Ihr da draussen kemen
die Haltung der Waehler- einer der Gruender von Schaden des allgemeinen Mist macht, und nicht die Kuh hinbringt dami,· die

schaft, und sarni! ver�tieg�: Garibaldi de�,..gebuertig in Wohles gewaehlt werden, Laterne kalbt, sonder umgekenrt, wie es richtig ist.

Wir werden darauf euf-
- Beauftragt Wird hlermll Ungflrn, als Junger Mann Insbesondere. rufen diese Hals und, Beinbruch. Euer Gottlieb. .

.

merksam gemacht dass der, Po,lizei-DeJegado so- nach �ort p.inwanderte. E- Zeitungen die Waehler auf, ,---

die Tabletten tortlge Massnahmen zu starb Im Aller von 76 Jahr zu achten auf jene Kandj. :?=:::::::==.:::::�::::::::;::_::::::::::====::::::=:::::::=::::�
"E��f�D "

ergreifen um die Verteilung ren, erfreute sich groesstes daten die ein wirklicher .. li

Wl j�nes "ManHest'�,(Kundge- Ansehen unter der Bevrel- Beweis sind (uer ihr Koen II!II Zur Erkla··rung.. tllilder C. F. BOBHRINGER bung) der "União Munici- kerung durch seine Guete nen, ·Eine Wahl ist kein
& SÖHNE, Mannhein, das pai Jaraguàense" zu unter- und stete Hilfsbereitschaft, Volksvergmfegen und kein ii It

bekannre und altbewaehr- binde�, und saemlliches er hinterliess s�ine Gattin, FreQndscQaftsbeweis ge- II M e inen 'V e r I eum de rn ii
te Asthma-Mittel, w,ieder MaterIal, Drucksachen, Frau Anna Stemdel Henn, genueber 'rrgendwelchem It d· h uf

.

htl·· h n
überall erhaeltlich sind. Flugblaetter u.a,m. zu be- Soehne und T o e c h t e r Kalldidaten, sondern von li wer e IC a gerlc IC em ii

schlagoahmen, dem Wahl- Francisco. Felix, Martin dem Waehler hdengt die II Wege belangen. li

!?ericht sofort die Namen und .Affonso Hen� und Zukunft, dal:l Wohlergehen, II I!
Je.ner ,bekannt zu geben Ca!arma Gascho" Llzabeta die wuerdige Vertretung II Jaraguá do� Sul, 25 September 1958- ri

Schadet Rheuma den dIe diese A n o r d nun g Leuhold, ,Erna Kienen und seiner Heimat seines Staa- ii,,, ii
inneren Organen? missachten." - Wie ver- Regina Steilein, nebst 52 tes und der' Nation ab. li AUGUSTO SYLVIO PRODUHL II
Rheuma ist nicht nur eine lautet,. steht in. Aussic�t, Enkel; und 4 Urenkel. Die Nur durch leistungsfaehi-:n '.' fi

Erkrankung der Gelenke, Mus- dass Jene Kandidaten die BeerdIgung fand am verg, ge Maenner - ist es moe- "'''::::=::-_-::::::::::::::===:::::::::::::::::::::..-::::::::=:::::::::::==::J
kein und, Nerven, auch die u n t e r unrechtmaessiger Mittwoch in Garibaldi staU, glich .Aufslieg im allge-, ,.

"

,

inneren Organe deS Koerpers Benutzung der Namen unter kirchlicher Zerimonie meinen Sinn zu erreichen. ��""'."'��".""'''��'''''''''��''''�''�'''''''''.�I> ;�••..•..·.�u..••••. �..• _��
koennen davon befallen wel"- anderer Parteien Gefahr des ruehrigen Lehrers und

' i�: RUYBARBOS :.�den. Mit Recht gefuerchtet ist Adie rheumatische Erkrankung I�ufen, ,

ihre ,Kandidaturen, Kantors Wendolín Schmidt o===::::::===:::�:::==:::::::::;
"

� "

"

E
des Herzens. Ebenso koennen vom Wahlgericht abgelehnt und sehr grosserTeilnahme l: • li .�: , =}Blutgefaesse und Leber durch zu sehen. Ztl dieser heiklen s a emt I i c h e r Bewohner. ii :.. ,II ': der g'roesste brasilianische Denker =
Rheuma geschl}.edigt werden. d h A d PSD" d h' II"'" II : : :

Es ist daher notwendig, zur
urc nregung er

.

dusser em sJJra�c .en ,am II ',(: und Staatsmann, sag-te: :

Bekaempfung des Rheumas ein hervorgerufenen Lage !�t Grabe Herr, E�gemoVIlar II .wJ .�:. '. . =
Mittel zuwaehlen,�elches den zu bemerken dass.die Schmoeckel, Im Na.men!i": I H �]t anße�en z� muess�n WIe dIe E
gesamten rheumatischen Pro- Anordnung des Wahlrlch- der UDN, deren Partei der :l • 'S: (l) (l) � II t:

Nulhtae,'ten trIUmphIeren· m,It ansehen �zess an allen Organen gleich- t A f V I b h t ii . '1 = 't:l = 't:l
Qo I: :.

' :

zeitig und gleichmaessig guen-
ers g r ass e u regung ers ,ar ene ange oer e, Ü S 8- = N, s:I (l) li : zu muessen wie die Ungerechtigkeiten :

stig beeinflusst. verursacht. und In deutscher Sprache. i! fííl rn .E � � ! � II : h .. h ' :
hielt Herr Augusto Sylvio :1 ., r.. III (l) li

I:
zune men, mit anse en .zu muessen :l

Ein solches Mittel von um-
Prodoehl's Rede. anl�sslich Prodoehl eine alle zu!l: O � g &:;. :s:g, li '� wie die Macht sich anhaeuft in �en !J

:fassender antirheumatischer �es Unabhéenglgkellstages Herzen gehende Ansprache :! �
tI: É) II : Haenden der Boesen urrd Schlechten :)

Wirkung ist TogaI; es hat un- 10 der Kammer erweckte· N ddr' 'I (l), (l) r..
Cl II �:. d ·f 1

'

.�gezaehlten RheumatikernHilfe groesste Annerkennung in IBm 4 hamen er or Igen II tIftIJ
'< '

III CI) .8 (l) '.1 : _.. eswegen verzwei e t der Mensch =
gebracht. TogaI macht rasch Militaerkreisen.

ewo ner. ti ..., :::> B 't:l g ã)' 8 II i an der Tugend, lacht ueber die Ehre :
schmerzfrei, die Entzuendung, E' h B' d

. d fi'"
c:!) Cl o Cl 8 II � d h

.

h h 1· 'h
' .

°1wird gehemmt, die Beweglich-, --. 10 e
, � e n voll es. .

eanslao el - WIrd, ass! 1:.."\\ <
,

(l) õ.� � I � un sc aemt SIC e r IC �u seIn; :

�:�e�:!rru�:lnf:��:le:c: Schreiben erhielt der Vor· die Praefektur Fahrzeuge ii « � � -s§ g. '& II e�·",,,,·v·,",,,,,,�"""""v·,,,,"""�''''''''''-C'''''''''·''''''''''''c� • � 1
wieder wohl 'und leistungsfae-l

...............--· - ..... -

_.----.-.v--�__.....i
b :€j ã5O II

Mg! Dabei ist TogaI unschaed- '.
,-

, II • 'I
.

(l) < (l) II
I�=====================I.

lich luer Magen, Herz und die VorSicht - Geldentwertuns III Att!f
�

II Apotheke "Sobulz"
uebrigen Organe. TogaI hat

I � !. .,
sich in 46 Laendern der Welt Verhüten Sie einen totalen Verlust ii « It
hervorragend bewaehrt bei ii II
Rheuma, Gicht Arthritis,

I
indem Sie Ihre Ersparrnisse in

� II IM' !!
Ischias, Hexenschuss, Kopf- Stadtbauplätze anlegen. li

' ii
und Nervenschmerzen sowie

I
�=:-:::::::::::::::-::::::::::=::::::=:::9

bei Erkaeltungs-KraDkheuen·1 W D f h S·'

!Es ha1 seinen, guten Grund, '

O? a8 er_ a ren Ie 1m

dass TogaI immer w i e d e r I ESORITÓRIO FISCHER Auncia' e multiplica
emplohlen wird! Ueberzeugen � ..

' -'

.

:fu<;'�s�ee:!��:'OCh heute durch ��ua.�a,::,h_:.I��_ �__

as tuas vendas.

Asthma

JA.RAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das. �yml.>ol der Rechtschaffenheit. des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SABADO DIA "21-9-1958
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LAURO CARNEIRO DE LorOLA
.

é, na Câlnara Federal, ume
garanlia de realizações ein

.... _.._

benefício Coletivo. Merece o teu voto 1

Nota do Partido Social Progressista
Diretório de Jaraguá do Sul

o infra assinadq, Pr_esidente e Delegado
do Partido Social Progre�sista de Jaraguá do
Sul, pela presente -esclarece que, lendo em
visla as ponderações do Snr. CarlGs Frederico

. Vasel, que desistiu de sua candida.fura a favor
.

do Snr. Paulo Hort, também candidato a ve

reador pelo. PSP, resolveu expedir a seguinte:
NOTA

1°. --:- O Sm. Carlos Frederico Vasel não
fará nenhuma distribuição de cédulas de seu

nome, visto apoiar seu correligionário
Paulo Hort: .

2°. - -Deixará de cancelar o seu registro
por já ter expirado o prazo parä tal, mas
não concorrerá'ao pleito.

Assinam a· pre.�ente que será pUblicada
na imprensa local e divulgada pelo rádio, os
Sms. Pr{amo Ferreira do Amaral e Silva e

Carlos Frederico Vasel.
Jaraguá do Sul. 23 de Setembro de 1958.

Prl8110 ferrelr. do a.aral é SII,.
Clrlos Frederico Vasel

�������__� �__��__��•.e_?�� ����======================== =====�·=i=

U.D.N.
...

Red'istro Civil filha de, .Claudino Cunha
- e de Orllte Bodenberg.

Autea Müller Grubba, Oticial N. 136
do R. e � ist r o Civil do Edital n. 4.467, de 22-9- 58.
I" .. �lstrttO da Comarca 'Ja- Sigolf Schünke e

ragua do Sul� Estado. de Cacilda Menegotrí
Santa Catarina, Brasil. Ele, braslleíro, solteiro,
faz saber que compare",e- comerciário domiciliado e

'

,

ram no cartóri? .exibindo o� residente. �esta cidade,
d�cumentos eX1��dos pela lei filho de Guilherme Schün-

. aíim de se habilitarem para ké e de Maria Ana Verch
casar-se: Schünke.

Edital n. 4.463, de 16-9-58. Ela, brasileira. solteira,
Fermiano Cerhenna e comerciária, domiciliada e

Nair Perrette . residente nesta cidade, à
Ele, brasileiro, soheíro, estrada Nova, filha de

operário, domiciliado e Erwino, Menegotrl e de
residente neste distrito. em Maria Kanzler Menegonl.
Rio Cêrro, filho de Epa-'

.

N. 13'

min?odas .Catharina e de I Edital n. 4.470, de 22-9-58.
Maria [esulno. G ldl EI té
Ela, brasileira, solteira,

era IDO eu �rlo �

doméstica, domiciliada e Dolore� �amillo .

.

residente neste distrito, em EI�, . brasllelt�, . �oltelro.
Rio Cêrro, filha de Emilia op�rarlo, domlcl.ha�o �
Idellee Ferreira N 131

residente �.este. distrito, a

.

• . Estrada Jaragua-Esquerdo,
Edital n, 4.464, de 17-9-68. filho de Querino Eleutérlo
Toribio Antonio Elisio e e de Maria. Perraz.

Violanda Paeher Ela, brasileira, soltelra,
Ele, brasileiro, solteiro, doméstica, domiciliada e W·II G

.

G
'

funcionário público. dornl- residente nesre distrito, à I Y ermano essner
ciliado e residente. nesta Estrada .Iaragué-Esquerdo,

.

cid�de,' filho de Pedro filha de João Camillo e Vota nos candidatos da UDN pará
JoãolElislo e de Emilia da de Emiliana Fernandes, tranquilidade e futuro do 'teu J,VIunicípio .

Silva. N. 138 que acabaste de c�nquistar. O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello.
EI�. �rasileira� .s�lfeira, Edital n. 4.471, de 23-9-58. �==================:::; Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,

do�estlca, domlcdl�da e Laurentino D. de Angelo
Estado de Santa Catarina Brasil, na forma da leí,

,r�sldeDte nesta CIdade, e Celína de Souza U D N
etc...,

fIlha de G�rmano Pacher, Ele, braallerro, soltetro,

.

• • • PAZ SABER a todos os que o presente edital
e de Amabile Pacher.

I bar,beiro. domiciliado e �e .eitação, com o prazo de 30 dlas virem, ou dêle

.

N. 132 residente nesta cidade,
conheoimento ti,erem ou interessar possa, que.

Edital n, 4.46�t �e 20-9-58. filho de José Detete de estando procedendo-se 80 Arrolamento dos bens

.
. .L:eonel netse e. Angelo e de Luíza Derete. deixados por falecimento de JORGE GERMANO

Maria Andreza da Mala ela brasileira solteira ENGELItIANN, e tendo sido feita· o herdeiro de

Ele, brasileiro, solteiro, domé�rica dom'icili'ada � nome ERICO ENGELMANN, como ausente supra

comerciário, domiciliado e residente 'nesta cidade à mencionado, para no prazo de trinta dias, se fazer
.resldente nesta' cídede, rua Abdon Batista fiiha .

representar ou comparecer neste Juizo, para falar
filho de Leopoldo Heise e de Jacob PrllDcis�o de aos têrmos do dito arrolamento, sôb as penas da

de Wanda Hass Heíse. Souza a de Mathilde Klein Ieí. E para' que chegue a noticia ao conhecimento
. Ela, brasileira, solteira, de Souza.

.

N. 139
de todos, passcu-se

:

o presente edital. que serä

doméstica', domiciliada e
.

afixado às portas do Forum, no lugar de costume

residente em Iolnvllle, filha. Edital n. 4.472, de 23-9-58, e publieado pelo jornal local "CORREIO DO
de José de ·Silva Maia e Seba.�filio Kni�s e

.

I
POVO" e no "DIÁRIO DA JUSTIQA".

Maria Cardozo. N. 13a Mafia Malheíro
..

'

Ele. brasileiro. solrelro, Dado 9 passado nesta cidade de Jaraguá do
edJlal n. 4.466, de 22-9 58 e

• lavrador, domiciliado e Sul. aos três dias do mês de setembro do ano de
Basilio Gonçalo da Rosa residente nésre distrito em mil noveoentos e cincoenta e oito, Eu, Amadeo

e Maria. L�iza Rosa. Ilha da ,Figu�ira, filh� de Mahfud, Escrivão, o subsorevf (a) Ayres Gama
Ele, brastleíro. solteiro, José Koiss e de Maria Ferreira de Mello. Confére com o original do que

operário, domiciliado e Pelri Knies, doo fé.
residente nesta cidade, EJà brasileira solteira
f'lh d At' MI' , , ,Jaraguá do Sul, 3 de setembro de 1958.I o e n ODIO aooe doméstica domiciliada e ALBANO KANZLERda Rosa e de Rosalia M. residente �este distrito em O Escrivão - AMADEU _MAHFUD
Luíza da R?s�.. .

.

Ilha da Figueira, I(ilha' de Para Vereador
Ela, brasllelra, 80Irelra, Leopoldo Malheiro e de /

do�éslica, domicili�da e Elisabeth Lopes. N. 140 �������������==�=�==�
resIdente nesta Cidade, '

filha de Adelaide Concei- -----�---

ção. N.134
Edital n. 4.467, de 22·9-58.

João Roberfi e

Thereza Bagatoli
Ele, j:>rasileiro. solteiro,

motorista,' domiciliado e

residente nesta' 'cidade,
filho de Pedro RDberfi e

de Romilda Marchi.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta .Cidade,
filha de Tercilio Bagatoli
e de MagdaJena Maffez
zoll i. N. 135

Edital n. 4.468, de 22-9 5.8.
José de Borba e

Olindiomar Cunha
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente nesta cidade,
'filho de. 'oão de Borba e

de Einma Borba.
Ela, bra.sileira, solteir�,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidllde�

MÁRIO NICOLINI
Para Vereador

NÓS �VOTAMOS ASSIM:
PARA SENADOR

I I Carlos Gomes de Oiveira

lxi Irineu Bornhausen

I . I I Celso Ramos
•

PARA SUPLENTE

I I Telmo Vieira Ribeiro

-lx] Brazilio Celestino. de Oliveira

I I Jade Magalhães
-_

Teu, candidato para
Prefeitq Municipal

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA'

Pará Vereador
Luiz Gonzaga fiyroso Sobrinho,
filho' de Jaraguá do Sul, em detesa do
Homem da Roça, do Operaríado

"

e do
Funcionalismo Público.

ELEITOR, está em tempo. VOTE com o

progressísmo para o progresso de tua terra,

Edital de Citação_ de
.
Herdeiros Ausentes

,

U.D.N.
Câmara. Muniçipal

, , II

ALBRECHT' GflMZ
Para Vereador

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



O Doutor Ayres 'Gama ferreira de Mello, J\uiz Eleitoral da 17a. Zona
- Jaraguá .do Sul, Santa Catarina, na forma da lei, eto ...

FAZ SABER QUE, atendendo ao que lhe foi requerido, foram feitas
as seguintes modífícações na composição das. Mesas receptoras- de votos,
abaixo menctonadas r

MUNICIPIO DE JAB1l.GUA DO SUL
,

Ia. SECOÃO -- substítuíu o g. mesário Vergundes Krause pelo Ir.

Teja Paul -Ernst Lesemann. 4a. SEOÇAO - substituiu o 2. mesário Clarioe
.Amaral pela sra.: Irene Pedri Günther. õa. SECÇÃO - substituiu o suplente
de mesário Cerilo Dalla Lasta pelo sr. João Wiest. ßa. SECÇÃO - substítuiu
o 2. mesário Arno Hansehel pela srta. Oaoilda Menegotto ; o suplente de
mesário Getulio Barreto da Silva pelo sr. Hamilton Garcia. Ba. SECÇÃO -

substituiu o L seorétário Hilário Estephani pela srta. Herta Elfrieda Janssen;
o 2. seoretário Arthur Ersching pelo sr. Horst Versoh; o suplente de-mesário
Leonilla da Silva pelo sr. Mário Marcos Airoso. 12a. SECÇ.ÃO .,.- sub_stitui":!'
o 1. meaârio Axel Boss pelo sr. Fidelís Carlos Hruschka. '21a. SEOÇAO -

substituíu � presidente Frede!ioo Matias da Carvalho Junior pelo sr. Getulio
Barreto da Silva. 22a. SECÇAO - substituiu o 1. mesário Lourenço Ersohing
pelo sr. Waldeburg Hinsehíng. 24. SECQÃO - substjjuiu o presidente Ary
Carolino Fruet pelo sr. Erioh Sprung. 26a. SECÇAO - substituiu o 1-
mesário Roland Fischer pelo sr. Ludgero 'I'epasse ; o 2. mesário Alfredo
J!lnsen pelo sr. Waldemíro Loewen. 12a. SECÇÃO - substítuiu o 2. seore-
tärio Elidia Demarohi pelo sr. Manfredo Wilhelm Albus. Está causando sensa-

MUNICIPIO' DE �ORUPÁ ção em todo o pais a

28 S
_

b
. .

idé t G R d I I' [declaração do sr. João
a. e c ç a o � su '!_tltUlU o P��SI �

en e ustav? oe, e pe.!l sr. Goulart, Presidente do ,... "!"- -..Pe, Affonso Robl. 298: o e o Q. a o
- SUbstlt!lIU o 1. 'm9s�rl? Alvmo Pfuze�'" PTB, Vice-Presidente da

reuter pelo sr. Laudelmo Treís. 30a. S e o Q a o - subatituiu o 2. mesário R e p ú b I I c a feita em
Ivanilde Soares pelo sr. Leo José Wedderhoff. 31a. S e c Q ã o - suhstituíu Reéife

'

o v.residente Waldemar Bianohini pelo sr. Teoba�do.Sohneid':,l'; o 2. me�ár�o __ É: eles (os comunís- Acabamento perfeitoAlCIdes J. �e Souza pelo sr. Eugen�o Maffezzol,lJ. 3aa. �eoQao - subs�nulU tas) defedem melhores Sonoridade agradavelO 1. mesärío Arthur Neumann pelo sr. Max Tlúeme Junior. 28a. SecQao - padrões de vida para o Preços modicossubsti�uiu O 1. mes�ri? Martinho d� Souza pelo sr. Emilio. Wunderlich. 30a. operariado, uma politica Harmonios: 12 modelos,S � o ç a o - SUbstl�UIU o 1. mesárl� �edro d�. �ouza pelo sr. Ingbsrt <?tto nacionalista na explora,Hillbrecht.
_

31 a., � e c ç ã o - aubstituíu o Presidente Theobaldo Scheider ção de nossa riqueza e especiais para.viagem,
pelo sr. Joao Vieira. outros itens que também Capelas e Igrejas

.MUIWlutPIO DE GUARAMIBIM fazem parte de nosso
. Oroãos: São construidos

.
.

A' d em 7. disposições a
la. S e o Q ã o - substituiu o 1. secretärio H�ry Pruner pelo sr. pro.gr�ma. ssnn, na.!I escolha dos iateressados

Antônio Orlando Klein. 4a. S e o ç ã o -. substítuíu o presidente Teodoro mais Just? do que cami-
.

Musse pelo sr. Gerson Boaventura Ferreira. 9a. S e c ç ã o - substituiu o 2. nl}arm?8.Jun�?s na defêsa Catalogos Gratis

mesäríc Anios Tomazelli peJo sr. Aventura Tomazelli. 10a. S e o Q ã o -I desse Ideal t
•

Demais informações
substituíu o 2. secretário Alvaro TomazeUi pela srta. Eleonora Ena Trapp. Desta �an�l�a o sr. C0m o Representante
na. S.e o ç ã o - substituiu o .1. mesário Wally Tomazelli pela srta. Leonor G?ulart [ustítícou 8S Geral para os Estado�
Tomazzelli; O 1. mesário Osoar Krels pela srta. Loni Kreis. 12a. Se CQ ã o - a!lanças que. 08 comu- de S. Catarina e Paraná
substituiu o 1. mesári'o AJgenira Maria ßOl'Q8 peJo sr. Emilio. R. Waigsding. flstasde petetb�ta8 eS;ã� 'PAULO KOBS - ex. Postal 39 - São Bento do Sul
21a. S e c ç ã o � substituiu_ o 2. seor�tá.rio Hip6lito

. Tar,n�wski ;pelo sr. aze? o em: o '0" o pa 8':,. • Estado de Sant:-Catarina
Scepsn Pravutzkl. 2a. S e o ç a o - substituIU o 1. mesárIO AlvlDo WUilse pela _. :

sra. Zilma Flores da Silva. 4a. S e c ç ã o - substituiu o 2. mesa,rio: Rudolfo�' """'<!�
Tepasse pelo sr. Franoisoo PizeUa. 68. ,S e c Q ã o - sabstituiu o 2. mesario Cure s,:us �alea e. poupe seu _----------......--------_.
Francisoo da Silva pelo sr. Alfredo NeumanD. 24a. S e o ç ã o ""':". ·substituiu o bqm dlnbelro comprando ,..
1. mesario Arthur Zapelini pelo sr. Viotorino Stringari. 24a. Se O(} ã o -

FARMAGIA NOVAsubstituiu o 2. sEoretario Maroos DereUi pelo sr.' Lil'idio Zanotti.. .

de ROBERTO M. BORSTE para que chegue ao oonhecimento de todos, mandou expedir o

presen�. edital,' qlle será afixado no lugar de eos'tuine e publioad'o na forma • que dispõe de maior sortlmen.

da lei. Dado e passado nesta oidade. de, J.araguá· do Sul, aos dezenove dias. to na praça e oferece seus .artl.

do mês de setembro de 1958. Eu, AMADEU MAHFUD, esorivão, o subsorevi.
.

gos à,preçoS' vantajosos
,

, Rua Mal. DeodorO' 3 • Jaraguá
AYRES GAMA FERREIRA DE MELLO��

Juiz Eleitoral dà 17a. Zona ..

ç.::====:::========�====::.::=:::======\==:::==:::=========::.-:::==�" \
J "\1

II AV'ISO II
II U!,':, . A Diretoria da Comunidade Evangêlica de Rio da Luz I, III'ii avisa aos interessados que procederá uma reorg.anização no oemitério

I
II da mesma, devendo 08 familiares dos mortos antigos, reedifioarem os I!

II' túmulos caídos, pondO-OS em alinhamento. IIII : Se os mesmos não reedificarem os túmulos- arruinados até "

Illi fim de outubro do oorrente ano, 8 DIretoria ordenará 8 demolição dos mesmos. Ihl
III

_A mesma Diretoria proibe o levantamento de um novo
Htúmulo, sem prévi,a lioença do Presidente.

.

II (as8.) Alberto Meier II
II (N. 907 - 6 m.)

. Presidente. 11.
II

... _.:. �...__�
.

. _..._•.•_.:.._ .......__..._.•.�� .J}�.. ..._..,____- ......--------.....-------...---..,-----r:::Jíf'
,

, BABADO DIA 21-9-1958OORREIO DO POVO

·Mesas Receptoras de
.

..
�

EDIT'·AL·'

?(epafina )I: S.
da penha, que

.contem extrato
?(epáfico con..

�entrado,.no�
mvli l{1I tn
lunçõ,s do

:ligado.

• A Aliança
comuno-petebista

''/

•

II
�,
y-

'
'

f·lho.'. 6",; ae. Im...'
.

Todas . devem usar
.' a·nUIQ-SEOATlIA !

Combate as

'rregularlda
---.__._..---

.

es das fun
, ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

U
D
N

U
D
N

'·Milrillo . Barreto' de Azevedo.
para Vereador

•

17iator Bauer

7

Para Vereador

•

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIßA MINANCORA
. Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dreta!

SERVE PARÁ QUALQUER IDADR, CONfOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua próprial
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro' em

remédios'
Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEm!

.' ·MIIfANCOBA para o seu tilhinho.
'.

E um produto dos Laboratórios Minancora
JOINVILLE

Orgãos e Harmonios uBOHN",

A spiradores, de pó "ARNO'" e outros tipos
Bicicletas "MONARK" e "CENTRUM"
C âmaras de ár, BombtJ.s para Bicicletas etc.
D esnatadeiras "WESTFALIA", Descascadores etc.
F ogõés ,economicos "REIS" e elétricos "FAME"
Generos alimenticios. e Conservas em geral
H armon1ós "TODESCHINI" (Catalogo a disposição)
I magens religiosas de "PRATA BOLIVIANA"
J arras para áglla de Cristal e Vidro
K aol e Brasso (para limpar metaes)
L iquidificad.ores "WALITA" e VEN'l'ILADORES
Máquinas de cQstura "VIGORELL!" "ELGIN"eZig-Zag
N óvidades elIl geral, sempre em stQck
O leQ de PerQba (para limpar moveis)
p anelas de press!Q "MARMICOC" • "LARES" div. tam.
Q uadrQS de Paisagens e flores
R efrigeradQres "PROSDOCIMO" e "CONSUL"
S etins para Bjcicletas e SQbrecapas
Talheres Inmddavel "HERCULES" e "ZIVI"
U tenciliQs em geral, para DQna de Casa
V aSQS de Cristal e VldrQs para CQDSerVas
Xadrez (TabQas de Imbuia e Figuras)
Y piranga (Lustre para SapatQs) "MAa,VEL"
Z -ivi "ArtigQs de Cutelaria em geral"

V.S. encontrará pelQs menores preçQs da praça

na cQnceituada CASA REAL
C huveirQs elétricQS "FAME" e OUUQS tipos
A cQrdeões "TODESCHINI" e "UNIVERSAL"
Soda caustica "PYRAMID" e Qutras qualidades
A rtigQs para presentes em geral (sempre nQvidades)

R adiQs "Siemens' dó Brasü" e "Telefunken"
E spremed9res para Batatas, mQedQres de Côco
A luminiQ "ROCHEDO" Baterias e peças avulsos
L ouças de Porcelana "SCHMIDT" "REAL" e

"STEATITA"

CASA REAL
Rua CeI. EniillQ C. JQrdan, N°. 141 - Jaraguá do Sul

(defrQnte ao Cine Buhr)
N. 1.037

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

[o sr. Governador do Estado acaba de nomear a comissão para, de acôrdo com a Lei Orgânica
.dos Municípios, fixar a Cota parte das dívidas do Município de Jaraguá do Sul, que caberá ao

Município de Corupá, desmembrado daquele, pela Lei Nr. 340, de 21, de Junho de 1958!

'C O R R E I O O O P' O y O Auxilia também tu com o teu óbulo a

construção da
I
Gruta de Nossa Senhora de

lARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 27 ne seTeMBRo De 1958 - NO. 2.006 Lourdes, no Centenário de Sua Aparição..

II A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes,
a ser 'construída em Massaranduba sob a di-

DO,C iI�lr° fOr'rUBI-ii'r,-u DIA DA IMPRENSA. )

I reção do Padre Antônio Maria Kenzerowski,
IZ.I .I I: I: será mais um testemunho eloquente dos sen-

Augusto Schmídt bomena' timentos religiosos do povo .

Caminhão apanhado' pelo Irem em C�rupá '.' .

.

'. -

�========,=======!!

. ::���:t:o� �'::'::!f��osn�âaV����':; goeotU a Imdp�D�nsa_ n°t �otary I r=U===iI==O':::=e�'1-::::::-'::=[=::i1:-::'::I-il-==r:::,::-n�:::�I!'�::n::::=I=�I!'==�II,'ranscurso o ia sessao ro anana, com o ii ..

Na manhã de segunda- destino á Mafra. Assim, da Imprensa" dia 10, não brilho
.

de sua. palavra, II .

.
. ii

feira, cerca das 9,30 ho- quando o caminhão já pas sou despercebido recordou o acontecimen- ii . '.. n·
ras, três quilômetros pa- se achava' atravessado nesta cidade, graças ao to, tecendo comentários ii SOCo Cooperativa Central de Crédito Agncola li
re cá de Corupá, um sobre 08 .trílhos, foi ilustre cidadão, sr. Au- magníficos sobre a nobre II Matriz - F lo r i ti n Ó p o I i s - Rua Trajano, 16 iicaminhão, ao cruzar .os apanhado em cheio' pe- gusto Schmidt qU9; em a.tívídade protíssíonal do ii., li
triJhos da estrada de lIa locomotiva, sendo vío- , . Jornalísta, tantas vezes ii

__....................__ ._._..__....__.....,___...,

II
ferro, foi apanhado por lentamente lançado fora .

.

.

esquecido e, outras tantas li Faça seus depósitos no BAICO CAIARIIENSE, ii
um trem, resultando sai- da linha. O eamínhão vezes incompreendida, li uma organização li serviço do desenvolvírnen- li
rem seriamente feridos foi atingido justamente Falecimento: 'pedindo rosse registra- i! to comercial, lndusrrlel e agro-pecuário de It
dois deseus passageiros. á altura da cabine, que Ieodoro C. dI �1'luI do em ata um voto de ii Santa Catarina e do Brasil.

.

n .

O caminhão, de pr.o- foi completamente amas- U Uu U U louvor a todos .aqueles II Seja previdente, levando suas economias li
priedade da Cervejaria sada. I que, participam' honra- li ao BANCO CATARINENSE, .

servindo-se de li
Wulff, de Corupá, vinha Dos três homens que Após curta mas fa- damente da classe e djg-,' chéques pare o pagamento de seus compro- '!
dirigido pelo motorista ocupavam a cabine, ape- tal enfermidade, faleceu nificam a verdadeira Im·:i missos. fi:,'
D· p' tí t

.

t
. dia 25 último, o sr.

..

ommgos aS8,' que .1- !las u�, o mo ons a saiu
Teodoro Orecêncio da prensa.. li Departamentos em: Angelina, Braço do II

nha em sua companhia, Ileso, enquanto que o sr. Ao Rotary Club, e mui!Í Norte, Canoinhas, Campos Novos, Chapecó, li
na cabine, os snrs, Os- Oswaldo Pinter . sofreu Silva, que durante especialmente a essa jn-!I Curltlbenos, Caçador, Crlcíúrna, C o r o n e I n
waldo Pinter e Teobal fratura na perna direita �����:nd:,n��m zV�Ir::: teligência vibrante, a ii Freitas, Dlcnlslo Cerqueira; Herval D'Oeste, ii
do Schneider, também em dois logares e o sr. ' êsse earater de homem ii lIal"aí, ltepírenga, Jaracruá do .ôul, Lazuna, ii

C T b 1 S h ld eficiência. o cargo de '1 6 1>"empregados da. erveja- eo a do c ner er teve simples mas culto, sr.!i. Mafra, Mondai, Orleães, Pôrto -Llníão, Rio do II., .

h f t d é carcereiro da Oadeia A S h
. '1' •

ria e que vm am
.

azer esmagamen o 9, P es-
Pública local. ugusto c mídt os co 'I Sul, São Carlos, São Francisco do Sul, São ii

entrega de bebidas. querdo, fratura da perna Ho,mem simples, hu-
movidos agradecim@ntoshMiguéID'Oeste,Tubarão,Turvo,Urubicí e ,liTrafegava o veiculo do mesmo lado e ainda de todos nós, proflssio- ii Llrussanga. II

de carga pela rodovia escoriações generaliza- milde; sua humildade e nais da imprensa. !l . .

li
que corre paralela á fero das. Transportados para simplicidade lhe gran-

.

_ II Depa.rtamento em laraguá do Sul II
rovia, quando em certa o hospit.al em. Oorupä, �:a!::fm��r:o a������� Vai fechar a Rádio ii á Rua Presidente Epírécto Pessôa nr. 66. II
altura procurou o moto- foram alí atendídos pelo

ca'usando seu p O Mi.....stério da "Tiaç"-o ""stá l\... __...._.__-'-_ __....__._.__ ..J,J
rtste cruzar. os trilhos, dr: Piccioni, s.endo maís assa- dispost�a fechar aYest;ã6 da'

.....---- --.--.:---...-.- -.--..--.--...-- --.-.--....--�.

b d t d t f d meato geral eonsterna- Y

sem .se aperce. er a.ar e rans erl. os para o _ rádio-emissora de Baebaeena, :JiC".�.·.....�.·.••..·.i..•..•..•......•..•..·.,,�:'•••..•..-:;;-..•..•••·.i�,.",,,,,,�,,,,,,.,,,C':',,.,,••,,�
8.proxímação

do treIO: de �osPita.I São José, nesta . Qa�eixa viuva da. Lau' _
por transgressAo à

legiSlaçãO�: Clfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Gargánta :},passageiros que subía a CIdade onde se acham que limita a utilização do rá- :. :

serra, procedente de I a08 cu'idados do sr. Bas- ra da Silva e. tres fi- :0, E�aq:e���r:r��:adEoN�:' �. DO .... S•••IM AIII. E
S F h lhos menores. Seu se-

I
ão ranClSCO e com c ung. pultamento' realizou.se

A decisão do Ministério d� i MODeRNA li! PRIMOROSAMBNTe INSTALADA �Viação será tomada em aten: A melhor a"arelhada em Santa Catarina :
sexta-feira com grande ção a uma reclamação do . ...., •

:

acoD;lpanhamento ao deputado José Bonifáolo, da p Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" :

,Para 'Vereador Cemitério local. U.D.N., insultado constante- :
- J O I N V'I L E - :

men1e pela emissora a servi- �. li.:.: ,

.

'I',
---------

.

QO do P.S.D. local. ::r·t'·*··.. ,:·.··.·····,r ..••.·•..�e.··.. •••·••": ••.••.....,,.•..•.•..• ,..•_•••..•·�···.. •.. ·.··,.··.··....�·· ..i{

Franc'isco F. Fischer
.

II
---

Cidadão!

ANO XXXIX

..

Il

a 1IE!iE1IIIm'l. i§,. i i •

II Fl'!Jbr'�5 ' (SeI���lU�i���ias, II�

.

� Maleitas, Tremedeira··
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
"Capsulas

.

Antisesonicas / I.

Minancora"
E� Todas as Boas Farmácias I'Ê um pro�uto dos Laboratórios MINANCORA

- Joinville - Sta. CÄltarina - H
'!l!;5!dI!aIE!�i!!ii!EI��IIi!iE!Ell .'.'1· I.... �======__;;;;;;;;;;=========--=�===--====;;;;;;i;;;;õiõi!"";;;;i;;;;;;;=====---;;;;;;;;;;iii

. I�----------------------------

Honestidade Trab,alho • Justiça Eugênio·Vitor Schmöckel,
candidato à Assembl�ia Legislativa, é um

nome credenciado pelo' trabalho, pela inte

gridade de caráter; pela' alta compreensão
cívica·para com o povo nas luas 'justas ·as-

.

pirações, (Comité da UDN pró candida ra

Eugênio Vitor' Schmöckel).

�===============a�
coalRA caSPA,
QUEDA DOS C_·
BflOS E DEMAIS

AUCÇOU DO �

�

'CQURO CABELUDl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
t'NFlAMACOES,
C'OCE"RAS,
'F R I E I R AS,
ESPINH.AS, ETC.

'=-=========� �.

TO""l,C,o. CA.pttAR
POR EXÚLtNÇIA

Lavando com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
•

da CliAo WEIlEt liNJl)[J§IlRKAlL - JoiIDlfiHe,(fl'lZ .,:.
• ,.t(�. '

•

II��::::':::':�;1�1��:.....o�i:d:ea:l�p:8r�a�c:oz:i:n:ha:,�1:a�v:.a:nd:e:r�ia�e�.:là�v�a:d:�I:·r:8,�p:or�t�::n:to�n:ão��4�e�v:e�f:a:lt:8�r�e:m�c:a:sa�a:lg�u:m:a:.....:::::::::::::::.� I
Sr..ßÃ��RGtAt,\

.
' 'ESPECIALIDADE,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


