
edação do Distrito

"SCHnÖDER SI

de Guaramirim
FlnoUs. (Do Cor.resp.)

- Deu entrada na A.
$�Itbléla. Legislativa o

ProJeto -Leí nr. 124/59,
que cria o distrito de
Sehrõder, no munteípío
de Guaramirim, com
emenda apresentada pe-

Ano XL ..
'

- JARAGUÁ DO SUL (Santa' Catarina), Sábado, 27 de junhoo de 1959 ,lO deputado joinvillense
b��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�����'!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!,!���!!!!!!!!!!������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!! Jóta Gonçalves,

Associação Ru IEEAlesSábado último

reuni-I definitvo, pois que as
ram-se diretoria, oonse- outras, temporã

.

s, só
• (V')lho fiscal e comissão oneravam a Assõciação CODy> previ' amos, o prograrnlnha "sob a res-

.

que são de :

pouso certo em cestos pousos.
organizadora, do Pôsto I Rural, 'De parabens os pO'bsabili«llde do PSD" não teu as atas, como não Os colonos já se preparam para a íncenre
A gr 0- P e c u á r I o João associados pois cresce lerá o que se pasea na Câmara Municipal, porque resposta, porque sentlram na própria carne o desa
Oleophas, para assistirem a mesma no cbnceíto de sabe que referidas atas constituem documento in- foro lançando no rosto suarento, exprernendo da
a

.

colocação da Í\Jtima suas co-irmãs, mere n- violável' da capacidade de trabalho da briosa equl- roupa gasta' Q íÍltimo centavo. Nínguem perderá por
telha de úm novo prédio do dos jornais Jle m

pe ,de vereadores da UDN. Diante dessa demons- esperare-Os projetos já estão na Câmara. E' questão'
que se ergue naquel� circulação ns Êstado, s : tração, fogem às carreíras, espavoridos, quando a de rempo, Senhores. E, depois não s�rá a UDN ou
Pôsto. As construções apontada como modelo UQN quer ajudar o PSD a esclarecer e orteurer o seus vereadores que vão falar. Sera o povo que
vêm obedecendo a um e padrão em organizitção povo. Mais uma vez o maltratado povo não recebe dará a resposta' àqueles que avançam em .seu dín
plano .. préviamente estai clasetsta, "'"A fim de home-

o direito, de por sl, julgar os éros de seus repre- heiro e na sua paciéncia. Acostumados à vida fácil,
belecído, e têm como nagear o seu dinâmico sentanres na Câmara. Escondem-se sob escusas pagam para que outros escrevam' e esre pagamento
principio sómente �van· presidente, sr. Albano

que não convencem, porque sabem que, no dia em sái dos cofres públicos. São as consrrlbulção dos
tar obra em caráter (Contillua Da (dUma página) que novamente as sessões forem irradiadas estarão colonos, os impostos majorados, que usam para

irremediavelmente perdidos. -5' o recurso do fraco iludir o povo com arengas mal cheirosas. Malbara
m1ljoritáriQ conrra o forte mioorUâtio. Nâo adianta tarn o dinheiro público para dizer bobegens que
deitar arenga. Para raosrrer que são pelo esclare- nlnguem entende. porque são é da confusão. Com
cimento,lrradiem as .eessõee para as quais a UON, parem os programas, como são conrrédítôrlcs. A
pelos seus abnegados vereadores esté disposta a gagueira do lrnprovizedo locutor político bem
dar OB próprios vencimentos. Com esta proposta o demonstra as palavras que em tom de flauta selem

povo compreenderá com quem está a razão e por- de reluzentes dicionários. Citam Laudellao Freire
que (!S palraltorés pessedlsras e escondem acovar- para se afundar ainda na santa ignorância que lhes
dados "sob a responseblltdade do PSD". Não vai cerca. Confundem "anonimo" com "pseudonimo".
longe o tempo em que a bancada da UDN recla- Riem às bandeiras. despregadas pelos insultos que
mava contra o esbanjamento dos dinheiros públicos, lançam ao povo culto, ignorando completamente o

na Impressão do "famoso" Boletim Oficial. Houve grifo da palavra "um anonimo". numo infantilidade
grande reboliço e o Prefeito mesmo, aseuetado digna de irresponsáveis. Não acreditam oe leitores?
com o desttDo que teria levado o Cr$ .t ,00 do ve- Pois tenham a bondade de ver a palavra "anonimo"
leador Schmöckel, chamou o seu "staff" para saber para ver como andam enganados os escribas da
ê conhecer das resposlas "convicentes" que êles "andere seide". B procurem também à pág. 4.186 a

iriam dar, quando o referido vereador lhes pôs o palavra "pseudonlmo", E, por falar em "anonimo",
olho, descobrindo a marmelada. Acresce lembrar um pessedlsta, nosso amigo (para nós multo honra).
que �OO é o número de exempleres para uma popu- integrante de uma "Sociedade Anonima", não gos
Ia'çãtf,aproximada de 26.000, dos quais um número tou da tlrada de seus escribas contratados. À partir
reduzido . é vendido, sem o dinheiro aparecer em dessa definição - disse - sou obrigado a concluir

aíguma .paJ.:teJo, qué ÇpI}�titUi_ ç�iJD.�",_P}!'-�()§.}�9!0� ql!.� J1s.;J.!rl'_l1�8 desse t,ipo ju�@,c_o .��� c0r:Dpostas,
são' enlregues aos amigos, granäe parte é ut,ilizada de pelo menos sete quadrupedes cölrd5relhàs' grãn
nas instalações sanitártas da Prefeitura e o saldo des e cumpridas. A difinição, como se vê, foi das
fica mofando ·na prateleira. O povo que deveria ler mais infelizes e atingiu QS proprios companheiros.
nos boletins .as portarias, os decretos, as leis e as Mas não será por isso que o mundo vai parar. A I
atas da Câmara, fica a ver navios, pois a êles, ignorância sempre deve existir porque' é um ma!
que não são de nada, como nola, não têm inruilo necessário. E é nessa santa ignorância que os nos

de esclarecer, de orientar. B em parte justificam os sos adversários procuram' a sua fuga, dizendo haver

I
seus átos. E vejamos com.o não querem que o povo perseguição a nm 'professor analfabeto. Bsquecem·se
saiba de seus propósitos aumentaram os impostos de dizer que o pedido de exame de sufiência e

dos colonos em 100% e ninguem viu nada prévia- capaCidade, resultou de um escândalo descoberto da
mente publicado. Não interessava. Que se lixassem. UDN, e que o requerimento foi aprovado por una
Saberiam no dia em que comparecessem na resQu- nimidade diante da vergonha dos pares pessedistas
raria da Prefeitura. Houve muita grita e os protes- e que um pessedista chegou, inclusive a fazer
tos não tiveram ouvidos. Bra mais um desprezo emenda ao requerimento, fortalecendo os meios
aos colonos. Agora, uma avalanche de leis sóbe à pelos quais deveria ser examinado. Bsquecem se

Câmara, vindo da Prefeitura, que vai aumentar de dizer que perseguiram um professora competente
gordamente os' impostos de comerciantes, indus- (a melhor do Município) lá no Garibaldi para dar
triais e profissões. Ninguem comenta. Nada publi- lugar à burrice, à estupidez e a ignorância, em ·pa
cam no boletim, nem no programinha. Comércio, gamento de um favor eleitoral. Bsquecem-se de
indústria e profissiónais saberão do novo imposto, explicar .a perseguição nojenta feita a um funcioná
quando a ma,ioria (que é do PSD) já o tiver torna· rio municipal por mais de doze. Bsquecem-se de
do Lei, mesmo centra o voto minoritário, da DON. dizer que o Prefeito gastou, no ano passado mais
B será ainda para este ano, segundo promete o de õ e meio milhões, além do orçamento. Esque
projeto do Prefeito. Assim, vai ser resté;lbeleci90 o cem·se de dizer que, embora previsto no orçamento
impôsto de licença, será criado o impô�to do sêlo e do impôsto já arrecadado, a iluminação pública
e quem quizer consertar a sua casa, pagará, a· titulo ainda não foi pag;J e que por isso as ruas vão
de licença (vejam!) 1% sôbre o orçamento da re- ficando �s eséuras. ESQ u e c em -s e de dizer do
forma, além de pagar Cr$ 2,00 por metro corrido lamentável estado das estradas, no interior, e que
de andaime que coloc9r em redor da obra, para um vereador da UDN, por sua conta, quer percor.
proceder o indispensável reparo. B si colocarem o rer com 2 fiscais da Prefeitura para mostrar, onde
material oa calçadà ou na estrada (a licença é para devem ser atacados os serviços. Esquecem-se de
a zona urban,i:1 e rural) pagarão tambem pesada Ii- dizer que, quando a UDN requereu a abertura da
cença, assim como pagarão impostos e taxas sôbre Estrada Garibaldi a Rio Ada, esta nada mais era

tudo que quizerem ver melhorado, ainda que neces- do que uma promessa do vereador eleito pelo PSD,
sário. Acreditamos que para dizer "BOM DIA", até na eampanlTa pdssada, assegurando que passariam
para êste cumprimento univecsal haverá um sêlo e onibus dentro em pouco. Bsquecem-se de dizer \JuP
o recolhimento de uma taxa. E' por isso que a tubos se encontram expostos ao lempo nas estradas
UDN é ruim, como dizem, porque lhe descobre as incié!Jdas a todo o vapôr na campanha eleitoral e
barbaridades que querem perpretar contra o bom que não saem de nenhum fórma, embora o povo
povo jaraguaense. A UDN, fique sempre bem lem- os reclame. ,Bsquecem-se de que urge continuar o

brada, não é contra novas leis, mas estas leis de· calçamento da cidade, que alé agora não recebeu
vem guardar, antes de mais nada o interesse e a' uma pedra siquer. Bsquecem·se de explicar como

capaCidade do povo. Os projetos encaminhados, um colono pode pagar a denominada "Wegsteuer",
nada mais são do que cópias de leis de outros si para o seu sitio não conduz eslrada alguma.
municípios, que querem aplicar entre nós" s�m aus Bsquecem-se de dar uma satisfação ao funcionalismo,
cullar préviamente a cap,acidade de contribuição. cujo atrazo já vai n o va m e n t e� pelos 4 meses.
Nisso o "programin�a" não tocou, porque sabe que Bsquecem-se de dizer que existem oertos pessedistas
si cair ni! opinião pública, lev�nlará justa �)ßda de coretos em querer prestar conias com certos pes
indignação contra Os "esclarecedores" do povo, sedistas não corretos porque entendem que política
mesmo porque, ao povo nem é dado ouvir o aca- é política e dinheiro é dinheiro e sociedade é so
lorado debate que vai provocar, em que a UON ciedade. Esquecem�se de muitas outras coisas
demonstrará a verdade ao povo. Mas quando os Esquecem-se deliberadamente porque com essas
novos impostos entrarem em vigôr, mais uma vez pão levam o povo na conversa. Esquecem-se de
ri comerciante, o industrial e os profiSSionais sabe- de dizer que na UDN eslá tudo calmo, porque cada
rão dar a �esposta àqueles "orientadores" do povo um sabe o S-eu papel n'd dignificante missão de
que se dizem não serem aves de arribação, 111as (Cootlnua na últina página)

rDiretor-Gerente:

EUOÊNIO VITOR SCHMÖCKEL

de' maior penetração

AUOUSTO SYLVIO PRODÖHL

mpreseq na:
..

'1
SocieJ.sJe Gr.ne. A.enicl. �tJ••

lLULAS
FILOtÓG�ICAS

Entre hilariedade e repulsa ouviu-se um' dos últi
mos programas l'adiofônieos locais, irradiado "sob a

responsabilldade do Fàrüdo Social Demoerãtíco"...Duvido
que os homens que mi1ftam·nas hostes pessediíttas locais,
pelö menos os de cultura, educação e oonduta social,
permitam a irradiaçlQ de tanta sandice, parvoice e im
becilidade, chacóta dos medfoCl'@S e dos anaHabetos,
verdadeiras audições de regalo dOi estudantes, dos gína
síanos e da classe média também, diante dos clamorosos
atentl;Ldos à filologJ.a, e à prosódia da nOS8a tio violen
tada língua brasileira (ou portuguêsa, se assim se queira).
Os pecados de síntaxe seriam pel'doiveis não fosse a

prosódia violentada de começo ao fim no .aludido pro
grama. Deduz-se, e com razão, seja orientad!> e escrito
tal programação por quem, intrometido, -1gJl.*. os

. m�
rudimentares conhecimentos do vernácult,' teaM' aiDdä,
como companheiro de infortúQlo, verdadeiro.;(;o'\Teiro que,

com. a s.ua· horrorosa ijeflia, sepulta com todos oa
"éttes" e "éJ)res"- ti.o:'p� pJ'9g1'OUla.-. o ... �, ""�

Além da prosódia, que insulta o tato auditivo de
qualquer colegial, dito programa, excedeu-se na inter
pretação unilateral do adjetivo "anônimo", coDt,o fim
exclusivo, . compreensível mas condenável, de injdMar a
um colaborador deste semanário (Evl Sinsval) na pessoa
de um destacado cidadão, gerente deste hebdomadário,
a quem muito prezo e estimo, estima esta, porém, que
não é motivo desta colaboração expontânea.· Oausou
péSSima impressão o aludido programa trasladl'Lr para
o microfone como sendo "anônimo" um "pequeno qua
drúpede da· Líbia, com orelhas largas e compridas"
(Hist. nat., de Simões Fonseca em "Dicionário Enciclo
pédico da Língua Portuguêsa"), e que, por desusado,
não consta dos dicionários modernos.

Evidente é, que· só uma mentalidade' malsã, no
exclusivo intúito de insultar e ridicularizar, poude de
sensebar desenxabidamente aquele substantivo do século
passado lia História Natural. Malsã, afirmo, porque essa

interpretação foi a única, só ela, sem a citação de outros
dicionaristas do nosso século, quiçá do próprio Simões
Fonseca, no mencionado Dicionário, p�. 132).

Permita"me afiançar�lhe, sr. Redator, que. nã,o ali
mento simpatias político-partidárias de eFl:pécie alguma;
só me cabe lamentar ouvir tanto exibicioDlsmo de incul
tura, de despreparo, de apaixonados e seduzidos por
simples interêsses pessoais, que eclodem em agravos
pessoais, afrontas pellsoais, de gabarito infamante.

Devo, em prosseguimento, involuntáriamente, tomar
a defêsa do coll;\borador do seu jornal (Evi Sinsval), isto
porque, refutando a insinuação malévola, sardônica,
injuriosa, do aludido programa radiofônico, me faz lem
brar quantos talentos, inteligências e gênios, nacionais
e estrangeiros, lançaram mão de anonimato ou do pseu
dônimo, os quais ainda hoje são aceitos e .l'epetidos
como se os verdadeiros nomes de batismo dos autores
fôssemo Optaram pelo anonimato o� pelo .pseudônimo
por conveniências pessoais ou profissionl!-Is, ma� sem

intenções negatiTas, difaruatórias, mas SIm pOSItivas,
esclarecedoras.

Não preciso citar tais nomes (pseudônimos e ano

nimatos de grandes vultos literários etc.); basta retro
cedermos na vida do seu próprio jornal: encontrará
v. s. (se já não .as encontrou no manuseio da história
do "Correio do Povo") - colaborações de há vários
anos passados, que têm, tôdas elas, as iniciais M. T.,
equivalentes ao pseudônimo ou anonimato interpretado
com tanta infelicidade pelo programa radiofônico local.

Ora, sr. Redator: não há, na terra, quem não saiba

interpretar estas iniciais - M.T. - Mário Tavares. Ora,
sr. Redator, 'o sr. Mário Tavares, creio eu e o sei, ao
sr., da mesma opinião (haja quaiS divergências políticas
houverem enbe os senhores) sabemos nós que o sr.

Mário Tavares não é nenhum burro por haver optado
pelas suas iniciais, como ex-colaborador

.

do seu sema

nário,' cujos sueltos, diga-se de passagem, revelaram
atidões jornalísticas,\ sem elogios baratos. Mas, segundo
os srs responsáveis ou irresponsáveis do aludido pro
grama' (do PSD) aferido na escala de Simões Fonseca

por êles proferida, deve ,ser M. T. equiparado também
como sendo "um pequeno quadrúpede da Líbia, com

orelhas largas e compridas" ...
Veja, sr. Redator, até aonde vai a infantilidade,

verdadeira perversã�, e sadismo mental: in�uItaram,
acoimaram de "asno 'um dos homens de CUP�8 do

,

próprio PSD, sigla partidária sob a qual foi inJuriado
um dos seus mais credenciados cJl,efes, do próprio Par
tido Social Democrático locall - taxando-o, a êle, tam
bém,. por Via interpretativa, a M. T. - de burro! ...

Vade retro.
'(ass.) ERfiSMO

não de nada ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Registro Civil Edital n. 4671, de 20-6-59.
Afonso Verediana e

Aurea Müller Grubba, Oficial WaU Zils
do R e gis t r o

.

Civil do EI" brasileiro, solteiro,
IO. Distrito da Comarca Ja- operário, domioilado e

raguá do Sul, Estado de residente nesta cidade,
Santa Catarina, Brasil. filho de Leopoldo João

mas produtiva, na 'disse- SChmidt, em .Jaraguà- faz saber que comparece-
Verediana e de Maria

mínação de sementes zinho. ram no cartório exibindo os Feldmann.
donde brotam amanhã QUARTA.FEIRA: documentos exigidos pela lei Ela, brasileira, solteira,
os liames que devem unir I afim de se habilitarem para doméstica, domiciliada e

FAZ ANOS HOJE: uma coletividade, desta- - O sr. Alb,=, r t o casar-se: residente nesta cidade,
_ A srta. NelsaJensch. es-se, em nossa terra, a Maffezzot�i; filha de João Zils a de

figura bondosa, desata- - o. Jovem Werner Edital n. 4.665, de 17-6-59. Rosa Pereira de Silva
AMANHÃ: viada e benévola, do es- Vasel, filho do sr. Alfredo Haroldo Hanemann e Zils.
- A sra. da. Julieta timado cidadão, sr. Otto Vasel; Elvira Kühn Edital n. 4.672, de 22-6-59.

Pedri, es pôs a do sr, Schneider. - a sra, da. Ruth Ele, brasileiro, solteiro, Conrado Vogel e
Paulino Pedri, funcioná- Dotado de apreciáveis Schmalz.

-r--; comerciário, domiciliado Edeltraud C. Engehardt
rio .público e ex-gerente predicados de coração, QUINTA-FEIRA:

I
e residente em Guarami- Ele, brasileiro, solteiro,

'deste jornal; de surpreendentes fibras A Inez, rim, filho de Ervíno Ha- lavrador, domiciliado e
- o sr. H e n r I' que de operosidade apesar

- sra. da.
íd t t di � itA

d Julío nemann e de Hilda Ko- resi en e nes e IS.rI o,
Pedri; dos muitos invernos que MeS fPf o s all" o sr.

nell Hansmann. em Itapocuzinho, filho de
- a sra. da. Sflvl'a' o cobrem mas aínda n8-0 a ezzo 1, E' V I d AI-

A t E Ela, brasileira, solteira, rwmo oge e na

Marquardt Fortunato, es- suficientes para lhe al-
- o �r. r ur mmen-.

doméstica, domiciliada e Stricker Vogel.
pôsadosr.JoséFortunato; quebrar a disposição aó dceríer;

J é A residente deste distrito, Ela; brasileira, solteira,
- o jovem Waldemiro t r a b a Ih o, \ o sr. Otto

- o Jovem os u-
em Garibaldi, filha de industriária, domioiliada

Baumann filho do sr. Schneider, chefe de nu- g�sto, fIlho do sr. Alfonso
Ricardo Kühn e de Bel- e residente em São Ban-

Bertoldo Baumann, em merosa família cujos Stmghen.
ma Kath Kühn. to do Sul, filha de Ervi·

Três Rios do Norte. membros, por sua vez, SEXTA.FEIRA: no Engehart e de Rosem
honram o nome do geni- ._ A sra. da. Edewiges, Edital n, 4.666, de 1�· 6-59. Oldenburg Engehart.
tor, .o sr. Otto Schneider espôsa do sr. Guilherme Hu�o .Rüdiger e Edital n. 4.673, de 22.6.59.jamais se .descurou, por Spengler; Olindina Ehlert Leonardo Alfredo Polezaoutro lado, da vida poli- _ o sr. Frederico) EI b '1' lt

.

tica de nossa terra, em e, rasi eiro, so erro, e Laura Felioio

cujo cenário pontítíca Hoffmann, em Jaraguá lavrador, domiciliado e 'Ele, brasileiro, solteiro,
como P r e s i den t e de Alto; residente neste distrito, operário, domiciliado' e

Honra do Partido da Sr. .Saeír Mallar em Garibaldi, filho de residente em Joinville,
União Democrática Na. Emílio Rüdiger e de Ola- filho de Alfredo Poleza

Sr. ·Olto Schneider cional, Diretório de Jara- Aníversaría-se na pró- ra Rüdiger. e de Adelaide Cipriana
guä do SQ.l. -xíma sexta-feira, dia 1d, Ela, brasileira, solteira, da Rocha.
Estas netas nos oeor- distinto jovem e índus- doméstica, domiciliada e Ela, brasileira, solteira,

rem à passagem de mais trial, sr. Samir, Mattar, residente em Rio da Luz, doméstica, domiciliada e

um natalício de vene- filho do índustríal sr. filha de Oswaldo Ehlert residente nesta cidade,
rando e honrado cidadão, Semi Mattar, désta praça. e de Agnes Gruetzmacher filha de Francisco FeliciO'

que, sem dúvida, será Elemento que por mui- Ehlert. Xavier e de Maria 'Oar-
-------------.-.....

------, nóvamente alvo, na pró- tos. anos pontificou naslEdital n. 4.667, de 17-6 59. doso. .

Orgãos e Harmonios "BOHN" xima segunda-feira, das fileiras esportivas [are- Max Affonso Haert�l e Edital n. 4.674, de 22·6 59.
,

demonstrações de estima guàenses, on.de defendeu Martha Rumilda Joenk·' Alex Sell e .

.

de seus familiais, amigos, com galhardia e na con·
. . . Loni Gsorg

conhecidos e correlígto- quista de muitos louros, E!e, �rastlelro! �?ltelro, Ele, brasileiro, solteiro,
n á r i o s. Ao sr. Otto as côres do C. ·.A. Bae- rel<;lJoelro, domlc�hodo � lavrador domioiliado e

Schneider, enviamos, an- pendi, o distinta natalí- reslde�rl ne�a Cidade, a resident� neste distrito
tectpadaineute, os nossos ciante será alvo das ma- rua a . eodoro da

em Rio Oêrro filho d�
cumprimentos. nifestações de amizade Fonseca, filho de. Rudolfo I Henrique Sell � de Hed�

a que faz júz pelas suas Haartel e de Erlca Haer-
wig Berta Emilia Steinert

�' M
"

fi h H I qualídades
de "spor- tel.

. . . Se11.·urBe Irll BBellD enn tmann", de cidadão ope- Ela, �:9:8Ilel�a., S�l.��l�a, Eia, brasileira, solteira,'
,

.
roso e progressista, e come��lRr:a, �ml��I� a

doméstica, domioiliada e�Cercado do carlD�o e �mas acentuadas qua- � reSI :en e ��s a_ �I a e, residente neste distrito,de s�a numerosa fa�íl�a, lidades morais qu�' o a r�a ExpedlCionar�o A�· em Rio Cêrro, filha defesteJar!í seu natah�lo, destacam em a nova ge· tODlO Car�os Ferrel�a, fi· OUo Georg e de Elsanapróxl.masegunda.fel�a, ração de nossa cidade. ha de Joao OUo GUllher·
Kranke Georg.a benqUIsta sra. da. Maria, Ao sr. Samir Mattar, os me Joenk. e de Martha

Gasch� Henn, espOsa do nos sos cumprimentos Gertrudes K. Joenk. E para que chegue ao co·

sr. Febx I!enn Jnr: �bas- antecipados. Edital n. 4.668 de 18.6-59. nhecimento de todos, mandei
tado e estimado sldlante .' passar o presente edital que
em Garibaldi. Norberto Oardoso e será publicado pela impren-
A caridosa aniversa- Pro."b."ça-o Edu9iges Heinzle sa e em cartório onde será

riante, "Correio do Povo" Ele,.brasileiro, solteiro, afixado dUlante I'i dias. Si

ill
envia seus evuzivos vo- Eu abaixo assioa- industriãrio, domioiliado alguem soub�r de algum im·
tos de muitas felicidades

. do proibo terminan- e residente neste distrito, peElimento acuse-o para os

e longos anos de vida. temente a entrada à' Estrada Vila Nova, fi· tins' legais.
.

•

II
de pessôas em meu lho de Leopoldo Oardoso AUREA MÜLLER GRUBBA

Assembléia Geral Extraordinária TERÇA-FEIRA: terreno a fim de ca- e de Paulina Silva. Oticial
, SR 'd d h

..

t O At' Pd' çar, estragar planta- Ela, brasileira, solteira,
_aO convI a os os sen ort's .aCIODlS as - sr. n ODIO e ri;

ções e outros dânos industriária, domioiliada,para se reunirem em assembléia geral ex'; - o sr. Antonio Vieira; não se responsabili. e residente neste distrito,traordinária, no dia 11 de julho de 1959, às - a sra. da. Clacir S.
:z-ando pelo que pos. à Estrada Vila Nova, fi-15 horas, na séde social à rua Benjamin Gesser, espôsa do sr.
sa ocorrer. lha de Oarlos Heinzle e

I

Oonstant, 594, nesta cidade, a fim de d.elibe- Augusto Ge s s e r, em
de Helga Bruch Hei:nzle.rar sôbre a proposta da diretoria com pa- Concórdia; Manfredo Hornborg

-recer do conselho fiscal, no sentido de ser - o jovem Pe d r o Edital o. 4.669, de 19-6 59.
aumentado o capital social, e em conse· Jcsé Buoci e
quência, alterados os estatutQs. -

Iiólanda,Mateus de Sousa
Jaraguá do Sul, 18 de junho de 1959.' Ele, brasileiro. solteiro,

Max Wilhelm - Diretor Presidente �

NA F T O 'operário, domiciliado - e
lelson L. Driessen • Diretor Comercial "AL A e residente neste distritoi
Eduardo F. Wilhelm � Diretor Técnico

�""
APPeTITe -.;;,'>fj

em Itapoouzinho, filho de
OaeEJtana Buoci e de The
reza Maffazzolli.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica,. domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapoouzinho, filha de
Leopoldo Mrteus de Sou
sa e de Alida Hasse.

"
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Orglo de maior penetração Dentre os homens atoí-
DO Interior do Dordéste tos ao trabalho, às rela

catarinense. ções humanas, de uma

:.!=========� popularidade sim p l e s

Acabamento perfeito
Sonoridade-agradavel ,

Preços -,módicos
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Oruãos: São construidos
em 7 disposições' a
escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Demais intormações
com o Representante
Geral para os Estado�

........._ de S. Catarina e Paraná
PAULO KQBS - ex. Postal, 39 - São Bento do Sal

Estado' de Santa Catarina
/

B8bi�as MAI WILHELM

MÉ�ICO CIRUBGIAO

,
;repatina )i. S.
da penha, que
contem extraio
J(epáflco con

t:enlr.ad0,_nor...
m:áo/l� II a'8

/f!.nçõe$ do,

ligado. !

Formado 'pelas Faculdades de Medicina das Univer
sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre

"
EI
II

li
II
!I
II
II
II
ii

II
II

Consultório e residência:
Tel, 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

CONSULTAS:

�-._��

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
'e' ROBERTO M. BOBST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus artl·
,

,gos à preços vantajosos
Rua Mal. De�doro 3 - Jaraguá
�-'<!i��

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 27-6-1959 a

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Unsere. Sonder _ Au�gabe. _ nommen hat, nicht ,dem
Terceira ,

Rodada do Pelo presente ficam convidados os srs.

anlaesshch des 2;). Iull _ Passus nachkam dasWerk C'ampeonato d'e amadores
acionistas a comparecerem na séde da Socie-

Dia
.

do. Colono (Unser em 5. ds. Mts. 'fertig zu
'

dade Bôa Esperança, Município de Jaraguá

Tag) zwingt uns zur Ver- uebergeben. Daraus ents- I'

do Sul, às 9 horas do dia 19 de julho, a fim

míndenmg der Seirenen- rend eine taegllche Strafe
Dados T e c n t o o � ?OS 1 e. lugar: Sport Club de deliberarem sôbre a seguinte ORDBM DO DIA:

za�1 unserer jeweiligen von 20 tausend Crs. die Jogos: Em Guarammm: Paraná com O p. p.; 2°. a) Eleição da nova Diritoria;

Zettungs _ Auflag�. Hier- die Unternehmer der Em-
A'9'aí local 3 x Agua lugar: Agqa Verde e b) Prestação de Contas;

durch forde�n wrr die .Le� presul auszahlen muessen.
Verde 4. Botafogo com 2 p. p.; 3°, c) Assuntos de ínterêsse social.

ser u. �eserl�n�n auf, Ihre Falls wir nicht mit ausrel- Marcadores:. Pa�a .0 lugar: Garibaldi F. C. com Jaraguä. do Sul, 23 de junho de 1959.

evrl.
.

Mnerbeíren gemein- chen demRegen beguenstigt
Agua yerde: Ifldehs �I- 3 p. p,; 4°: lugar : Avaí,

I
ALBRECHT BEHLING

nuet�l�en I�altes unseres werden, soll die' Rationie- COlU�ZI 2, Getulio Lensí � de GuaramIrl� com 5 p. p.; .'
Presidente

�UDlZIPS bls zum 15. Juli rung bis Ende des Jahres Perel�a. Para o Ava.l, 5°. lugar: Ipiranga com
=__ • ......J

etnz usen d e n. Diese in andauern
Serafim M�chado, AvaDlr 6 p. p.

'

Deutsch verfassten Mitar-' Herman e Acácio N0-' Artilheiros do Oampeo- I

beíren duerfen aber nicht João u. Goltlieb - unsere guaíra. nato até a 3a. rodada do

den Raum eines zwei- ehemaligen _ humorvollen Em Garibaldí : Gari- turno.

spalrig mit Maschiene ge- �itdrbeiter in der beruech- bald, F. C.1 x Botafogo O. lO.lugar: Bruno Hauffe

sehrtebenes Blatt ueber- rígten "Kraehwtnkel-Ecke" Marcou o tento do do Paraná com 6 tentos;

schreiten. _ Zur Festlich- teilen uns zur Freude un- Garibaldi o atleta Buclí- 2°. lugar: VirgílioMurara,

keif des 25 Juli verweisen serer w. Leserschaft mit, des da Cruz. tambem do, Paraná com CARRINHOS para Crianças desde os

wir die w. Leserschaft auf dass sie in Baelde wieder Em Estrada Blumenau, 4 tentos; 3°. lugar f Gar- mais simples até os maís luxuosos

die alllaehrllche L an d= in unseren Spalten vor- no campo da S. D., Acaraí: rincha do Ipiranga e em lindas côres: Azul, Côr de Rosa

Gefluegel= u. Industrie- handen sind. Ahói! ihr Paraná 5 x Ipiranga 1. Getulio Lenzi do Agua

Ausstellung unserer Asso- ôchwerenoerer, ahói! �arcadores: Para o- Verde com 3 tentos

Cada�j I
e Beije, Iciação Rural die mit be- Ein Roman h

Ipiranga : Mario Mielke. 4°. lugar: Bruno BeIlin (A escolha do prezado freguês)
'sonderem Gl�nz u. Wuer-

- verursec t Para o Paraná: Virgilio do Bot a f o g o, Ageno

de auf dem Geleende des �rfrsse� �ufsehe�. Bswhank- Murara 2, Célio Ropelato, Santos e Arnoldo Pereira O'!:::=;_=:==--=---- --....---.-----.-----.�

Posto Agro-Pecuário statt. d:s SCh 'f�lm't as

dl
er Bruno Hauffe e El6i do Agua Verde e El6i if

. ------ �-._-._-------
..

"':

finden wird. Die dazu er- '

c ri el ers. reser Floriani. Floriani do Paraná com II R t
-

V·t'· Ü
nannten Kom iss i o n e n I

Z�Jlung, Journahst u�d Com os resultados da 2 pontos cada; 5°. lugar U epresen açoes .. Oria II

(Ausschuesse) sind schon �cháer hlfuäusto �YIVIO terceira rodada, li a se- Livinus, Alex e Euclides II DE
li

in Verbindung mit unseren R
ro oe

"A e�sen etz�er guinte colocação por do Paraná, Célio Ropelato 'I _' ... D 11'''' ._ D I � _•
fi

Landwirten getreten, u. C�mhan. "s. a�gens h
o pontos perdidos: do �ar�ná, . Rube�s e II I!':t ... � = ;a �...

u

herrsc.ht allgem�ine Zufrle- Ue�e�s��:un�n un��ts�e: e Eidelis Nwoluzzl .do ii Av. Marechal Deodoro, 173 -
"

denheír engesíchrs des Titel "A Uf d C P I C I f'l d I
Agua Verde, A c á c I 0, li Á

Fone, 315 li

ihnen zuteil gewordenen choeira,.m(. e�. /� ha- e lilIeOll o S I UI Avanir, Serafim, Marinho II JARAGU DO SUL - Santa Catarina

IIEntgegenkommen. Roman ue;�� JOi�v�fI�cm�� �enJ?oãOcaddaO. Avaf com 1 II - I
I f d

Baependí, 3 x V;asto' • II Cl b
r \

Duesen-PllulZeUae - er- euren er Fortsetzung in Verde de Blumenau O. NOTA'- Até o pra-
I �u -àgentes da F.N.M. - Alfa Romeu II

regten vergo Woche gros- de� bekannten ".Brasil-roSI" Marcaram: Turíbio 2 e seate momento o Cam II - Jeeps - Peruas, - Automo'vel's DKW II
se, grundlose Aufregung, (Sao Paulo) seit August Horst. peonato de Amadores não!! . II

beim Ueberfliegen unseres v�rg. Jahres veroeffentlicht -;x- apresenta nenhum arti- iI T r a t o r e s d e es t e i r a e Pneu li
Munizips .: Diese, 'der bras. ylrd. Nach. Abschlus� der Amanhã teremos o an-

I
tilheiro negativo. . IL

'

!l

Luftwaffe. gehoerende Ap- eroeffenthchung �Ieses contro entre os nossos
�:::::::::=::::::==:::=::::::==:::==::::::::::::::::::::::::=::-.:_.�==:::9

pa_rate ,hlOterliessen beim �euesten Werkes,. wird es dois representantes no

'�
, .

Ueberfhegen von Staedten 10

,Buchform.
at 10 Deut- Campeonato Estadual DIZEM, MAS EU Dr. Waldeml·ro 'Ma'zu'rechen

e!ne lange Rauchfahne in sc�land herausge�eben quandO o Baependi ex� NA-O
'

emer H o e h e zwischen (�!t Verkaufsstelle 10 Bra- curcionará a Guaramirim AFIRMO: fJA8A DE SAUDE \

10.12 tausend Meter. Die- s!hen), wozu. dem .Aut?r para dar combate à aqui·
'

R
se kuenstlichen Rauchfah- eIDe peutschlandsrel.se 10 1,-e do Saleto. Não há du-

ua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

nen fanden die verschi�- AUSSIcht steht. Das 10 der vidas de q''u'e s'e- trata-- id'e
- Que o jogo entre (antiga residência de Emanuel Ehlers)

d Landes h f t
Iplranga --e Pãrà1iã; ao- Cl" I d

.

enen Auslegungen und �pra� e ver ass e um pre1lio dos mal's I'nte-
Imca gera mé ico - cirurgia Je' adúltos e criauças

hl Buch I t t' h mingo último, no campo P D' 'h
'

O
es fe ten nicht Schwach- .

h
s I� por. noe resantes, visto a I'gual-

- artof. lat ermla ndas curtas e Ultra-curtas

k d OIC t ch h
do Acataí deu a "espano-I Ind

.

B'
oepfe o er leicht ersch- ers lenen, wae -

dade de vontos perdidos tosa" J'endade Cr$. 110,0
• utotermta,� Isturi-elétrico - t:Jectro-c:auterizaçào

reckbare Gemueter die in renddessen d�r Auto� -

das duas representap.ões. (
- RalOS Infra-vermelhos e aluis.

den ploetzlichen, ungeh. Augusto SylvlO _ semen
y Cento e déz cruzeiros)

euerlich langen Rauch- allerneusten Roman ab- ,
- Que a renda do jogo u� --- �---------

wuerSlen .den Unlergang schliesst, der ebenfalls in DAS GE HE IMN I S Seleto e .Palmeiras, em .-di
� ;�..

der Welt sehen wollten. deútsche Uebersetzung er':' D E R RICHTIGEN
G � a r a m i r iro, foi bem g Clfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta ii

In BJumenau betete man s�hheinen soll. EsKhandelt HAUTPFLEGE l�ag�r B�,�epe:d{eendaVasdt·oO {� DO Bit......1••••• 11 �J
kniend auf offener Strasse ... SIC um einen. olonial- ",�. .�Roman von Massaranduba fn Europa ist man WH- Verde_... AindB: bem que: MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA :

Die Radio-Uebertragungen _ (Guaramirim) worin deut- terungseinfluessen w é i teu. nao acr�dlto n�stas�' A melhor aparelhada em Santa Catarina �
der woechentliéhen (Mon. sche U. italienische land- m e h r ausgeseizt als in e�)lsas, se nao deSCIa a f� Rua Abdon- Batista (Defronte a "A NOTICIA" B

tag) Kammersitzungen fin- wirtschaftliche Arbeit hei- Brasilien. Wenn die Euro- flpat va�en�o mesmo, nO h - J O I N V I L E - :l
den nicht mehr slatt. Ver- tnatlich beleuchtet wird. paeerin trotzdem ihre Haut noss,o publico que recla,- ::)l ·�r· ·'�o·· �· ·· ·�:· � :?=:
schiedene Meinungen wur- Titel dieses Werkes: "Im sportlich frisch, sammt•.

ma tanto contra. os qua-
..

den lautbar: Einige wal- Schweisse deines Ange· weich und zart zu konser- dros, co�t�a a Liga, con'

len wissen dàss die Firma,' sicht's". Es folgen: "Rasso, vieren weiss, so liegt das
tra os lu)ze�, mas cadê

die im Anfang diese Ue- -der Vagabund" u. "XP-9 an der richtigen Wahl ihrer COOPERAQAO, meu

bertragung finanzierte, zu. spricht nicht mehr" (lokale Haut-Creme. Sie benuefzf nego!!! ...

ruecktrat; Andere wiederum Erinnerungen). Nivea-Creme, die õls ein- _- Q�e Q. Harri Liets

wollen wissen das die / zige il1 der ganzen Weil nao qUIs dC,ompan;har o

PSD sich vor der Bevoel- Eucerit enthaelt. Seleto a JomvllIe e em-

kerqng der groessten Bla- A•• lt." Eucerit ist eine Subs- purrau Jl carga pra cima

mage aussetzte, denn ,'e- tanz, die den Zelle[l der da po�re Jorge Ersching
Die meisten Heilmittel kom- que dI s d

der Wahler hoert wie die men und gehen. Bei einigen
Haut sehr nahe ·verwandt ,g�- e Ae passa�em,

pessedistische Kammer- verhaelt sich diesaberandel's ist und darum die Eigen-
teve mUito boa atuaçao.

Abordnu,ng vor der Abord- sie ueberd�uern alle wêehsel� schaft hat, auf natuerliche ----.-----

nung _der UDN (,'ene in
vollen Zelten und erfreuen Weise tief und vollstrendig
sich von Jahr zu Jahr eines· d' H

. .

Mehrheit, diese in \Minder. immer groesser werdenden 10. Ie aut elDzudrlOgen.
heil) die fahne streichen Abnehmerkre!ses und dies Nlvep·Creme fuehrt der

muss. . .

sind die wertvollsten Medika- H au t lebensnotwendige
mente. Zu, ihnen zaehlt "EU- Naehrstoffe zu und ver-

Strenge Kaelte Welle
.

d FIN", das altbewaehrte Mittel h' d h'
.

.:
- Wir

zur Behandlung des Asthma 10 ert lerdurch Rauhell

a�s ArgentlOum gemeldet bronchiale besonders zur und fruehzeitige Fallenbil

dIe, von dort, von Patago- Prophylaxe des drohenden dung im Gesicht und am

Jlien kommend, sich ueber Anfalls! Hals.
Rio Grande do Sul, Santa be�edehtzeititg (!)A- a�ho sehdon Infolge ihres Eucerit·
C

.. P'
,

S-
I en ers en nzele en es

atarma, arana u. ao Anfalls _ eine Tab I e tt e Gehaltes wird Nivea-Cre·
Paulo verbreiten soll. Also EUFIN! Als Vorbeugung geh me gaenzlich von der Haut
man nehme (so man bat!) gen Anfaelle waehrend der aufgenommen und hinter-,
Federdecken, wollene Un- NM8eht UtuDddin denh fruehen laesst daher nicht wie ge
t h d' orgens n en ne me man

-

erwaesc e U. a n e r e S abends vor dem Sehlafenge- woehnliche Fett - c r e me
mehr. . . hen 1-2 Tabletten. irgend einen Glanz.

Licht & Irall - verursacht Ir-=================='
wieder, nach laengerer
Zeit, grosse Verluste im
Handel u, Industrie des
Nordens 'unseres Staates.
Die durch die Empresul
angeordnete Rationierung
entspringt dem Grunde,
dass die Firma, die den Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

Auftrag zur Erweiterung Vertrauens und der Dienstbarkeit die Sie
des Stauwerkes am Bra- am besten zu den geringsten Preis�n bedient.

cinho kon,traktlich ueber- II========�===========III

ESPORTES
LOKALES Escreveu: HOFE Sff/DE

,

ALIVIA AS
CÓLICAS
r

UTERINAS
y\\� Combate as

� " 'rregulanda-
� ,

�
es das fun·
ções periõdi·

(as das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Apotheke "Scbulz�'
JARAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
llvó., -",ãe. Filha,

Todas devem usar
a HUID-SEDATINA !

ARTIGO DA SEMANA
da Casa Heal

Dr" Francisco Antonio Piccione
:M[�JDICO

Cirur�ia Geral de adultos e criançab Cli-
DIca Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
"Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschk.a), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
�ESúS DE NAZARÉ das 15 as' 18 hs.
c CO:&-1IJPA - SAN7A CAlrAH.lCNA

(f=:::=:.;=:::�=:::=--=:::::...;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::�
II I. It••e •• "'s e _ .. 11-- ii
"

.

"

ii - JARAGuÁ DO SUL '11
!! i:
" �
'I

Medicamentos e Perfumarias II

II Simbolo de Honestidade !l
II O f'

li

II
on mnça e Presteza li

li A que melhor lhe atende II
II -

.:

ii e pelos menores preços ii
� ... .__ ii

- ------------- ===::====�=====11

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I.LOMBOIGUEIRA MINANCORA
_ Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR-

.

ME o n. I, 2, 3 e 4

Pn?teJ� a s,aúde de seus tilbos e a l>ua própria!
EVitara mUltas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

.
MINAlfCOBA para o seu tilhinho,

E um produto dos Laboratórios Minancora
- JOINVILLE -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(se::�liEI!IIlI::Ias.:;á::-i,

, e res' MaleN:i.al��::�deira I
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - I
"Capsulas Antisesonicas

.

M inancora"
ANO XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 27 OB JUNHO OB 1909

ESCREVE o LEITOR
�Ies não são de· nada ...

(CONT. DA Ia, PÁOJNA)
Em Todas, as Boas Farmácias

bem servir à coletividade. Esquecem'se de que os
Prezado amigo redator. quisersm fazer com o "articulistas" contratados quando apresentam o seu

As fonfocadas, tipo grande e saudoso snr. escrito, já estão d i vor c i a d o s da realidade.
banzoca de pólvora se- Artur Müller, com o dr. Bspuecem-se de dizer que, conquanto falem de
ca, do programinha de Luiz de Souza, com o insatisfações de personalidade udenistas, estes
meia dúzia de gozados snr. Ney Franco, com o trabalham de mão em mão pelo engrandecimento
politiqueiros de fraldas snr, também quando era de seu partido e da comunidade que servem,
alguns, e furado fraque o heroi P-9 do PSD e nos seus diversos postos. Esquecem-se de dizer
e cartola, outros, causa por último o snr. Rola�do que si o presidente em exercicio da UDN tomar
gargalhadas a todos que do PRP e agora chegou férias, virá novamente o "negrinho" para atraps
se dão ao trabalho de a -xez do snr. Schmoeckel. lhar. Esquecem-se de dizer que "fabricam" cartas
sintonizar ele. E' o pro-. de supostos udenistas para impressionar; que é de
grama do PSD (dizem), E' aSSIm que eles ta- fibra.. , é de araque... e da velha guarda, não
Conversa, snr. redator, zem, met�r o pau nas são udeníatas que as escrevem; que, por isso se

aquilo é fonfocada mes- pessoas, �nventar calu- escondem, no anonimo. Esquecem-se de eselare
mo, deles, loucos de DIas, e dízer bobagem, cer ao povo de que de a muito há insatisfação
ódio, de inveja, de medo que querem ser o� do- no seio do PSD, onde 08 favores e as máquinas
porque as novas eleições nos e patrões aqui. Se públicas não chegam para atender a todos os l!J8BaB••_n•• _8B_@JI!!I!�_II!IIil_MilIit1!W88liiB1l!BI@Bil
vem aí, Assisti todas as eles no programínha cha,- partidarios. Esquecem-se, porque sempre "acbam"

I
' FOTO PIAZERA Isessões da Câmara e até mam de burro de ore- como aconteceu com a Sociedade Amizade onde

hoje só vi a bancada do l�as compridas, � Evi �ma justa revolta fez o programinha vo'ltar a DBFRONTB Á PRBFBITURA - JARAGUÁ DO SUL

IPSD apanha,r da minoria S!nsval, porque nao as- justificar a sua malcriadice em S& meter na vida
sIDa o nome porque en .

d d
.

d
.

d d Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

da UDN. Que coisa. Do _
'

-

priva a e uma organiza a SOCIe a e e esque- II! 'Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

IPSD só se salva de vez tao eles também !êm ceram-se, também, de que ainda não estamos em !Il

em quando o snr. Em- aquelas colaborações, campanha politica e que a visita fôra mesmo à I A pedido, atende a domicilio e ,ambem
.

mendoerfer mas este não smeams snóomcoemeOa�UsldneantUI'srtaa' C?nvited. E�quecem.se ded que sí h8.cuhsamd os ude- I �

em lot;al1dades vizinhas II
é do PSD, mas da ala ' nístas e' os cantores a maro ID a o cisne (!Ji8!B" zr - IE_ E -�a!J!��(!)
decidente da UDN, como da v�lha gu�rda·:. ou ::um branco", .

o prefixo do PSD sempre o toca em
Delegacl'a AUII'II'ar de Policl'a Assocl"aça-o Ru"raldiscursava na última uden!sta de fibra ou um seus programas, numa flagrante contradição de

campanha. Bom, mais um u�eDlsta de �raque" ??? seu inexperientes politiqueiros, muito embora 08 de Jaraguá do Sul
ponto para a UDN, (sem Nao entendo I�SO. udenistas considerem a expressão 11m honra, Ed

.

I N 2decidência). O snr. Laz- , .� gente 'yal nas r�u- porque como a própria música é das mais belas

I
I ta r. Kanzler, 08 demais mem.:

zaris e o snr. Herbster moes da C�mara, e Iíeo pâginas de nossa gíoríosa marinha de guerra, o O Snr. Arnaldo Oito bros da 6a. Exposição
são do Diretório do PTB, louco da vida, quando ideal udenista é alvo e imaculado como o cisne Schulz, 10. Suplente em Agro-Pecuário-Avicola e

mats dois gols na redes depois.o pragramínha diz branco dos bravos marinheiros. Esquecem-se de exercício da Delegacia Industrial, ofereceram ao
furadas do PSD que tá tudo dif�rent�, mente pra dizer e de se convencer de que dói mais no Auxiliar de Polfcia, no uso presidente e aos operá
micho, mícho 'mesmo. ,burro. E ponsso I;t,?e não invejoso o sucesso dos outros que o seu proprio de suas atribuições etc ... rios um barril de chopp
Outra coisa que distin- que.rem as -_reuDloes Ir- Iraeasso. Esquecem-se de dizer que quem propoz Leva ao conhecimento e churrasco em cuja festa
gue os artigos de Evi radiadas. Nao faz �al. o aumento razoavel .do funcionalismo foi a UDN de quem tnteressar possa, anotamos os srs. Fídélís
Siosval do Programinha, Va�os lá nas reumoea e que o PSD, mesmo contando com a vantagem que foi prorrogado até o Wolf, Ar n a Ld o Otto
êste fala' em tese, abor-/ e. fl?�mOS sabendo �udo de 5 a 4, não conseguiu sair do marasmo legls- dia 30 do corren, re mês,

I
Schulz, Oswaldo Heusi,

dQ. e critica problemas, dlr�ltlDho.�Para termínar, lativo em que se encontra. Bsqueeem-se de dizer o emplacamento de veícu- MurUlo B. de Azevedo,
mas o programinha é o Sínsval e mesmo o snr. que" quem requereu. URGENCIA para o caso do los a motores, sern multa. Dr. Alir Raitani, Mário
pessoal ataca a peSSOR Schmoeckel, e o D. Ara- aumento foi a UDN e não ó PSD, porque a eJes Teve o início de empla- Nicolini, Ingo Me y e r,
o que é nojento (o Evi que quem é? E' também não Interesse que saia o aumento, numa afronta camenro de bicicletas dia Alexandre Haacke, João
Sinsval é mesmo o snr.

o s�r. Schmoeckel, o dr. digna de figurar em album de raridades. Bsque- 20 do correnre mês com Lúcio da Costa, Antonio
Schmoeckel como quer

Murdlo ou o snr. mes- cem-se de dizer que tudo isso se encontra nas duração até o dia 20 de Quadros, Lourenço Gres
saber o programinha?) mo??? Um abraço 'ao atas, que, não lêem porque não têm a necessária Julho do cerreute ano, sem sínger, Adolar Stratmann
E porque o diabo do D. snr. de

.
coragem para tanto. Bsquecem-se de. dizer que mulra, e Eugenio Vitor Schmö-

Araque não mete o pau um velho leItor. quem faz largas promt'ssas, se esqUIva de dar Para gozar das reduções ckel. O MM. Juiz de Di-
naquele geitinho del.e (Será que eu também I p�quenos presentes. Por isso vale repetir o paevistas para o emplaca- reito Dr. Ayres Gama
porque o que eles preCl- sou burro por não botar dItado: Não são as más ervas que s\lfocam o mento de bicicletas de Ferreira de Mello, gen-
sam no programinha é o nome?), bom grão; e a negligência do 'Cultivador. operáriOS é necessário tilmente convidado, teve
pauladas mesmo, porque N d R d

-

Ob' EVI SINSVAL mostrar a respecriva car\ ensejo de constatar o
então eles vão mostrar . a e a9ao: rl- teira profissional do tra- andamento dos trabalhos
toda a sujeira de ataques gado, caro leitor. Com� �.'''''''.J'.'''''''''':"''''''.�''''''''''.:���.''''••'''''''''''''..Q��.''''''''�� balho anotando-se o nú- que se realizam no Pôsto
pessoais do costume de- o .caso até agora se 11- Ii :J mero e série isto é quan- "João Oleophas" para
leso Outra coisa, porque mita aos n?ssos eola�o- fi Tipógrafos - Impressores - Cortadores B do estiver

'

em atividade maior brilhantismo da
o Sinsval não faz o mes'" radores:. c I t a dos, D, (: 3 no serviço. festa do "Dia do Colono",
mo, que ele assim está A�aq:e á prtovávelme�te (�Há vagas na Impressora IPI••••• �J Jaraguá do Sul� 26 de nos dias 25 e 26 de Julho
sendo prejudicado, por-

a �r ,�r . e� a su� �ar a, �: .� Junho de 1969. de 1959. "Correio do
que o programinha ,mete pOlS EVI SIDsval Já n,?s : Rua Mal. Deodoro, 768 - JOINVILLE: A Itl O S h I POAO" apresenta os seus

entregou a colaboraçao : \:
•

rna o tto c u z. fo pau no Snr, Schmoe-
semanal

'

er �r - � � r <Öc .! e nöl, Suplente em B�ercfclo e uzivos aplausos pelo
ckel, bem na pessoa dele, . belissimo trabalho que
mas el'e não mete o pau ,?=::::::::::::=:::==::::::==:::::::::::::::::===:::::::::-::::::::::::::::::::::==::::::::::::===::::::::::::::::::::::::::� vêm eXecutando, cuja
nas pessoas que ,fazem I iii,'

/

IIRat�n°�graf' fioa JI))CilllíalP f' n° 21' . i=i='::!:: atuação projeta, cada
o programinha e que se VENDE-SE vez mais, a Associação
escondem sob o nome do Rural no cenário clas-
PSD. Isso não está certo. Um reboque, mar- II ' " sieta do Estado.
Se são do PSD,' então o ca Pontal, em esta- !! D p� O IIny Cuba s D' Aquino!! -------Sinsvaltemodireito também do n090, tipo bascu-

II, CIRUBGIA.O DENTISTA fi "CORRBIO DO POVO"de meter o pau no pre- lante, com 2 rodas.
II II' garanteos·h

' eu anunCIO,sidente e nos outros 0- Demais informa- ii ConsuI16r.'o· R M h I FI
.

\

54 (D f to O f't
.

H k) :11:.mens do PSD, mas eles ções com o sr. Ervino:! . ua.&: arec a Oflano, e ron.e a on el afla aroac
.. "CORRBIO DO - POVO" ,

querem desmoralizar o Meneuolto, li JARAGUA- 00 SUL (Telef. 220) !l assegura a eficiência do
Snr. Schmoeckel como �\:::::::::::::;::::".:===::::::::::::=::::::�=::;---==:::==:::---==::::==:::::::::===:::::::::::::::::::::==:::::::::�j seu produto.

I
lÊ
•1 .. ._:oin'fille

- Sta. Oatarína - I
EB•.�r.I·"--"·"I.......::I:=.�EEmsEr::=-rÂ�1 ua=_

,t;::=::::::=::::::::::::==::.:::::::::::::::::::=:::==:::::::::==::::::==:,U
.

h

II Dr. Orlando Bernardino II
II II

li 'Cirurgião-Dentista II
II Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta li
li - Pró t e s e - Olínica - O i r u r g i a - li
ii i!
H h
ii H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos ii
ii segunda e sexta-feira) li

II Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas ii
\.�::::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::".::.,:=:::::::::::::::".::::�::::::=::Ji

um 'produto dos Laboratórios MINANCORA

(Cont. tia L«. página)

�================��
COIIRA CASPA,
OUfOA DOS CA

BflOS f DEMAIS

Anteln DO r

, COURO CIBflUIO,
TON1CO CAPILAR

POR EXCElÉNCIA

•

I

NUN.eR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇÖES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINH.AS, ETC.

�==�============�r

Lavando COrTl Sabão (MlfCI Registrldl)

Virgem Es_pecialidade
dia CliAe WETZEt HN]l))[J§IllAl Joill1lville'

•

I

s�'8Ä2 'i/RelAtA
Es'pEciÄLlDADEJO ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


