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Pelos vereadores da cfpiQ realizando despesas ,. do PSD, UDN, PTB ou

UDN, srs. Murillo Barreto de tal natureza num exer- qualquer outro partido.
de Azevedo, Victor Bauer, CICIO recupera-lo-ia em Nisso re.sidia a seriedade
Mário Nicolini, Alvaro outr�s, possibililandCl ao da emenda que possibili
Severino· Piazera e Eu- Execulivo meios para po- tava um aluno pobre au

gênio Vilor Schmöckel foi der atender um número xiliar um outro compa
apresentado emenda adili- cada vez mais crescen.te nheiro seu de infortúnio,
va ao projero do PSD de estuJanles pobres mas /alravés. da mUIUa e mulli
que revoga o direito da inleligentes e de qu�, quem pIa utilização, da bolsa
Câmara Municipal de coo- estudacomaprovei'�men'�, escolar que, no ent.�nder
ceder bolsas escolares a, melhora com a su.a Ißslruçao do vereadQr Schmockei,
eSludanfes pobres para. 05 empregos fUluros, pr�- ser!a lam�ém, p�ga com
transferflo novamente ao 'porcioDétndo melhor pOSI-. mUIto maior rapIdez a�S
executivo no seguinle ção e salário. Ademais, a ,estabeleci.menlos de_ ensl'
teôr: 'Art', - As bolsas prálica demonslra que os no, o que agora nao se

escolares a alunos pobres, que se valem dos auxilios verificava, deixando os

serão concedidas sob re- dos cofres públicos, nem eSlabelecim��los e os alu
gime de financiamento, sempre reconhecem o .f�- nos em ;ieriOS apur�s e

medianIe contrálo firmado vor, voIrando ao MUDlCl- em conslantes conflIlos.
com os responsáveis Ie· pio para lhe, ben�ficiar Os vereadores Julio Ramos
gais, reembolsáveis a!> com os. seus conheclme�i- do PSD e L e o n i das
Tesouro Público Municl- loS, pOlS que, nps '!IéllS Herbster do PTB mostram
pai, no prazo de tO anos, das vezes prefere sHua-

se contrários � emenda,
a conlar da conclusão do ções cômodas dos gran- preferindo' q'ue 'as bolsas
resoectivo curso ou cur- des centros que os absor- fossem distribuidas gra
sos. Arf. - O Poder Exe· vem. O relorno de uma �uitamente, o que poderá
cutivo, dentro de s_essenta b<?ls�, escolar aos cofres· dar motivos para, as ex.
dias, regulamentara a con� publIcos por I�� aluno plorações que foram ob.
cessão de bo�sas escola- p�bre se b,��eflclo!l, per- jéto das' palavras de;> ve
res de.finindo, tanto qua.n- mJte HLlIomatlcamenle fa· reador udenista. O que
to possivel, os requisitos yorecer a que o�lro aluno acha o leilor de tudo isso?

. indispensávers de capaci- pob�e s� aprovel.l� daque
dade e inteligência de ca· Ie dmheJro qu_e Ia ��sem
da candidato ficando em penhou a sua nobrlltante
qualquer cas�, excluida a missão 'de �pro.v,:ita� e

concessão de bolsas para desenvolver Ißtehgenclas.
cursos que, no Município,
sejam objéto de explora- finalmente, 'disse, que a

ção do próprio Município, honeSlidade da emenda
do Eslado ou da União� aditiva apresentada se tra
forles razõ�s foram ãpre- duzia no principio de que
sentadas pelo representan· a concessão de bolsas
te udenista Eugênio Vitor' não podiam ser objéto de
'Schmöckel, que enlre ou- exploração política ou

tros destacou que o Muni- eleitoral, fosse o Prefei,to

Venceu a UDN em 13 Câm-ara Municipal
municíp'Ios, a coligaçâo Acesos deba�es trava- �eu desfecho numa aea

ram se na penultima ses- lorada e aspera troca de

o,PO'SI-Cl-onísta' em 10 são da Câmara, Municipal palavras entre os verea
de Jaraguá, quando se dores Leonidas Herbster
discutia o balancete do e o Presidente Vitório No inicio do século XVIII, quando o absolu-
mês de Fevereiro de 1959. Lazzarís, de que resultou tísmo ainda imperava na Europa, em que os sobe

terem abandonado o re- ranos encarnavam os "Estados"; e defendiam ínte
A bancada da pDN apon- cinto os edis do PSD, resseíramente, 'a teoria do direito divino, o sôproNas eleições municipais I1uporanga - PSD. tando diverses írregula- permanecendo apenas o do nativismo despertava dum profundo sono, 8

realizadas dia 30 do mês Dionísio Cerqueira - rídades, requereu a volta presidente e a ·bancada terra de' Santa Cruz. E um día, um herói selava
passado, verificou-se logo PTB e PSD. do balancete, afim de da UDN, que continuou suas aspirações com o próprio sangue ...
apõs as apurações ter, a Arroiei Trinta - PSD. que o sr. Prefeito sanasse os trabalhos da sessão. Era Felipe dos Santos, que enforcado e es-UDli_ vencido em 13 .mu- Seára -, PSD e PTB; as talhas apontadas, para, - X - quartejado em 1720, no sublime .. holocausto danieípíos e a coligação Herval D'Oeste - PSD. então a câmara aprovar A última sessão não própria vida, lançava os primeiros gérmens daoposicionista em '10. AR Preso Getulio - PSD. o menci��ado docum.ento chegou até o expediente, emancipação da nossa Pátria.

.eleições em Arroio Trinta Siderópolis - PTB e ���e���l�:n�oPJ:!e���:: ���nt�!�a���:�Si���:�� Volveram os anos, e a ��rl?pa,� réliC�trio daforam anuladas, diante a PSD.
PS'D, PTB Ido Estad� e da União. A dístas, que não logrando cultura, e vanguardeira da orvruzaçao, agI ava-sedeçisão do Supremo Tri- Oapínsal -

b d PSD t sacudida pelas doutrinas de filósofos e enciclope-bunal que não' reoonhe- e PRP. ancada o mos rou-
aprovar pela maioria nu-

distas, ateando: o incêndio. da inolvidável "Revo-• _

-cl I 'I'anzarä _. PSD. se contrário 8.0 pedido mérica e, à falta de ou-re
F A"

oeu a crraçao aque e

Palmãl'�t�o's _ PSD. saneador formulado pela tros recursos maís con- lução rancesa"..muniefpio. Em Guarami- \

E ldéí t
'

1rim o sr. Paulino João Papanduva - ÚDN. bancada udenista,. que vincentes, preferiam cor. como as I las, a ravessam ve ozes os
Mondaí - UDN. resultou numa séríe de rer do plenário e da continentes, na sua conquista evasseladora," as��:e�bt!::isi�3aO�0 v���: Rio Negrinho - UDN;, divergências, entre ou- mêsa causando aos co- colônias americanas, tornaram-se o terreno fecundo

centra 2.292 votos dados São Carlos - UDN. tros o de �ntender a fres públicos nada mais, do grande sonho de liberdade.
ao sr. Arnoldo Bylaardt Xanxerê - UDN.. bancada da sítuação de nada menos de Cr$..... O Brasil, com sua vocação já delineada na
Jr., registrado 'pela eoll- Guaramirim - UDN. que o bala�cete deveria 6.600,00 de prejuizo. O silhueta do Novo, Mundo, encontra em Tiradentes
gação PSD· PTB - PRP, - Tai6 � UDN. ser submetído

,
a uma só comportamento pouco o arauto insigne e o apóstolo destemido da índe-

vencendo' assim com uma Lebon' Régis - UDN. discussão,. quando o art. parlamentar dos vereá- pendêneía, que infelizmen-te, víuma da covardia
diferença mínima 11e 10 São Miguel D'Oeste - 90 do Regimento Interno. dores Erich Baptista, e dos ínterêssea mesquínhos dum amigo infiel,votos. 'UDN.· manda que �e subm�ta a Julio Ramos, Hilário Alido tomba altivo. sagrando-se .o protomértír da, nobreVotaram 4.594 eleitores Xaxim - UDN.· duas das dIS cus s 0h� .s, Schlochet, Hermilio Oar- cansa.

. ,

- 982 abstenções - 52 Itapiranga -,PSD (com desde que' não se aja doso eLeonidas Herbster Após a execução .de Tiradentes, enquanto a
votos em branco e 134 apôio da UDN). disp!>�to .indiferen�emen- deveriam, merecer u� Europa, gemia golpeada pelo látego inclemente"anulados. .' Armazem -- UDN (com t�, IStO_ e que h�Ja trêa corretivo pelo presidente vibrado pelos invencíveis exércitos.. do irrequieto
Os resultados gerais. apôío do PSD). dISCUSS08S. O apelo de- da Câmara, cortando-Ihes Bonaparte.jsedento de imp�rios e glór�as; a gr�nde

. . sesper�do da :t>ancada. o [etão, de vez que, qu�m "Qolô�ia .�,!�a'.' d�" .�mérIca� ,um día e�tasl�da,rio E '81,�d ,o..,�,,,a!é, .aquí. EnF"PillJtwbs:' "Dilo 'fOI pe8�e'd!8ta -se Situou na nao -'trab'al1üi;"'-nads·pfO;ô,. 'ãcô1ntli'!num. dêl1rro"�Íi'Ô&IÍlfo, 8; Côrte Portli'gnésa.ocnheoidos f o r a m 08 feita ainda a apuração, alegação de que era duz e consequentemente E D .. João VI, na qualidade de Príncipe Re-seguintes: cujas urnas serão levadas '"norm!!''' aprovar-se em nada deve receber, A gente, 'desvanecido ainda' com a acolhida, queFloríanõpolts PSD para serem apuradas na uma díscussão. O resul- atitude do Presidente recebera, elevava em 18�5, o. Brasil à. c,ategoriae ·PRP. Capital. _,'
. tado da contenda teve o Vitório Lazzaris, à des- de _Reino Unido, ao de Portugal e Algarves, ini-.

peito das decisões que ciando-se assi!D. um novo e. fulgurante capitulo �aaté agora tem tomado, nossa História.
d�sta vez, está com a, , O gesto de D. João VI, elevando o Brasil à
inteira razão, manifes- categoria de Reino Unjdo, era çomplementar às
tando o seu pensamento aspirações ·d.os patriotas ardorosos" que aguarda
e seu modo de, agir, ri- vam nos. bastidores.. d08 fatos" a hora oportuna,
gorosamente dentro dQS para. apresentar no palco do mundo, um Br.�sil,ditames regulamentares. fransformado em Estado, responsAvel consequen-
A UDN, embora hovess,� temente pelo seu destip,o.

.

sofrido derrotas no ple-' A verdade é, que a nossa Pátria, já tinha
nário, por diversas vezes, dado passos de gigante no caminho do progresso, .

em que mantinha Po.nto p08suiJl,do como. esteio uma ,agricultur�, próspera,de vista diverso das pro- e um contingente demográfico, estimado em 4
posições, nem por isso I (quatro) milhõe8 de habitantes, população esta,'córreu uma vez siquer muito superior à da própria metrópole.
e o PSD e parte dos que O Brasil, na rota da sua emancipação, seguiu
se intitulam de PTB, a evolução normal, das colOnias escravizadas por
quando nãó receberem metrópoles prepotentes, que quais vampiros aspi
votação majoritária e ravam sugar-lhes até a última gôta de' sangue.
numérica, põe-se are.. Mas afinal, despontou o tão suspirado dia da
petir a atitude de crian- redenção, em que o "Colosso Americano.", rompeu
ças mimadas que, quando os grilhões do jugo opressor.
não recebem o que que- Foi a 7 de setembro de 1822, que um jovem
rem, ridicularizam·se em Principe, escreveu a página mais' bela da nossa

'

átos. Espernear é um di- História.' .
. .

.

')
�

reito que cada um têm. Foi a t de setembro de 1822, que ecoou pelos
Mas é pr�ciso saber quadrantes da terra da Santa Cruz, o solene br.ado
espernear. Enquanto isso, "Independência ou Mo.rte"!
o nosso diretor-gerente, .Foi a 7 de setembro, de 1822, quel enqu�nto
sr. Eugênio Vitor Schinö- D. Pedro, sobranceiro fitava a amplidão, acariciado
ckel, que pertence a UDN pelos últimos raios do sol, o, brado. redentor, levado
m;noritária ,é alvo 'de nas asas da" brisa do entardecer, rolava pelos
ataques radiofônicos e o espaços, cantandQ o mar ao longe no seu marulhar
procuram ridicularizar. incessante "Independência ou Mo.rte"! E na vasti
Seria o caso. de se per- dão' infinda' por sua vez o eco respondia "Inde.
gu�tar: alguem atira pe- pendência ou Morte"! .

dras em árvores que não
.

A nossa Pátrià, acabava de conquistar a sua
dão frutas? ü,projeto de liberdade, aJicerçada num territó�jo imenso,.numaresoluç�o apresentado população laborio.sa, e num governo COnSClo. das
pela UDN instituindo a suas responsabilidades; preenchendo juridicamente,Cabe ao povo lambé!JI irradiação das sessões da os requisitos indispensáveis para ser um grandeuma manifel!tação pois, Câmara, a ser custeado. "Estado". '

pagando impostos, - está pelos próprios vereado- As vicissitudes porque passou o Brasil indeele contribuindo para a
res, está tendo a melhor pendeQte foram muitas, através do mar revôlto econcessão de bolsas gra· repercussão no s�io do incerto ,dos tempos, sendo arr�stado de qua,!dDluitas 'ou ffnanciadás. A
povo, que assim poderá, em quando, ao sabor das marés das convulsoespobresa não conslitui ver-
por si decidir com quem internacionais.

.

gonha; daí o aluno ..pobre está a razão o� quem. E após um segundo Império, que fêz do nossomas honesto e. 'rabalha· faz adulterações, envol- pais, no terceiro quartel do século. passad�,. umador ter que partICIpar des- vendo nome de estabe· das potências do mundo de maIOr estabIlIdadesa campanha.' para, se lor· lecimento profissional econômic'a, foi implantado o regime Republicano,nar um a SI e aos seus '. .

. "

semelhantes. (CONT. NA ÚLTIMA PÁGINA) (Continua na última página)

POR 10 VOTOS GANHOU A U.D.N. AS
EIJEIÇÕES EM GUARAMIRIM

A Verdadeira
da Nossa

'Grandeza
Pátria
Irrnão Lufs
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A Soja no Arr�çoamento dos Animais
Em dois àrtígos publicados nésta coluna,

falamos sôbre a Soja como alimento para Homem
e como adubação verde.vfíoje, informaremos aos

agricultores sôbre o valor da Soja no Arraçoamento
dos Animais, isto é, como alimento. Como planta
forrageira, a Soja pode ser empregada ,erde. Assim,
poderá ser utílísada como feno ou ensilada (guar
dada em sílos). Principalmente Da criação de suínos
(porcos) tem dado ótimos resultados, podendo ser

_ A Vva. Ana Gumz; empregada na formação de pastagens especial,
_ o sr. Helmuth Bayer, mente destinadas para êsse fim. O feno de soja,

residente em Oorupá; pode ser comparado com o da alfafa, apresentado
__ o sr. Udo Staatzt- a mesma quantidade de prolelDa que é assimilada pelo
_ a sra, Cacilda' de organismo animal. A Soja é uma fonte de proteina

Medeiros Teixeira es- substituindo com vantagem os alimentos concen

pôsa do sr. João A�tonio trados (rações balance�das) utilizadas !la. alímen
Teixeira, _ residente em tação do gado, sobretudo das vacas leitelras. Ela
Joínvílle: . é bem mais rica que o milho. Enquanto 6000 quilos

_ o s�. David Moreira de milho fornecem 600 quilos de proteina, 3000
residente em Itapocu� quilos d� semente� de soja fornecem 1.2eO quilos
zinho.

.

je proteínas, O milho apresenta apenas, 2,290/r de
sais minerais enquanto que a soja encerra 6,16% I

----------------------- O milho, a batata doce- e a cana, são os alimentos
habitualmente produzidos nas Iazendas e todos

..

--------------------1
êles são muito ricos em hitratos de carbono, mas

t
pobres em Proteínas, a principal necessidade dos

Tedesaazeíge uod animais em crescimento. Enquanto o tolal de pro
teinas em todos aqueles alimentos não atinge 15%,

Da ksag só a soja possue 43% aproximadamente I Além de
O uog todas essas vantagens, a soja é uma planta nota-

damente resistente e que se adapta a uma grande
variedade de terrenos, produzindo bem em solos
pobres, principalmente quando INOCULADOS pela
bactéria especifica que vive nas raizes déssas
plantas, como parasita. Rende em sementes mais
do que qualquer outra planta da sua espécie.

A Soja pode ser utilizada tambem, em forina
de grãos, de farinha ou de farelo. O farelo é um

sub-produto da ingústria de óleo. Os cavalos e os

I bois de engorda, consomem bem a soja em grão.
As

\
vacas leiteiras e os porcos aproveitam melhor

a soja quando moida. Ela pode ser Iacílmente moida
nos moinhos de Iubä, quando misturada com outra
parte igual de milho. Quando bem sêca ao sol,
durante 6 a 8 horas, pode ser moida sem qualquer
mistura. A soja, moida ou em grão, não deve ser
dada em grandes quantidades e nem durante días
seguidos, para não cansar o gado. Torrada ou
cosida � soja apresenta excelentes resultados na

engorda de porcos. Quando torrada, musturada ao

milho, os porcos preferem mais á soja que ao

i I111!1 1IIi
milho. Não se deve dar mais do que 10% de soja
na ração, para evitar o abrandamento da carne e

_---------- ==========
da banha.

A SOJA NA ALIMENTAÇÃO DO HOMEM:

(fundação: flrlurmüller - 1919)
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DIA 14:
- O sr. Rodolfo Ehlert;
- o sr. Hugo Horst;

Orgio da maior penetraçlo
- a sra. Vitória Nagel,

no interior do nordéste espôsa do sr. Otto Nagel,
catarinlJnse. r e 13 i den t e em Nereu

�===== � Ramos.

DIA 15: do sr. Leopoldo Reiner,
- O sr. Wils·on Luz' nesta cidade;
- o sr. Waldem�r· - o sr. Sigolf Voigt;

FAZEM ANOS HOJE: Gumz, comerciante em
- o sr. Vitório GIo·

Itapocuzinho; wat�_ki, .

residente em
- a sra, Yolanda Pradi; Gartbaldl;
_ a sra. Verônica - o sr. Heraclides de

espôsa do sr. Gerhard Almeida, residente em

Eggert; Lapa, Estado do Parans.
»< "': a sra. Ana

_Weile�, DIA 18:
esposa do sr. Joao Wel
ler, residente em Itapo
cuzinho.

DIA 16:
- O jovem Albano

- Lyra, filho do sr. JoãoFAZEM ANOS AMANHA: Lyra, farmaceutico na
- O sr. A I e x a n d r e cidade de Guaramirim;

Costa; - a srta. Anita Zez,
- a sra. Noenia da em Estrada Schroeder.

Cunha Jaco�i, residente DIA 17:
em Itapocuzmh�; .

- A srta. Ivone, filha
- a senhoríta I r IS

Pawlowski, residente em

Blumenau;
- o garotinho Alfre-

dinho Sckiba, residente
em Curitiba-Paraná.

Aniversários 'I
- O sr. Waldemar

Grubba;
- o menino Inácio

Lemke, filho do sr. Alvino
Lemke, em Rio da Luz
Vitória;
- a sra. Da. Elizabethe

Schmidt, espôsa do sr.

Wendelim Schmidt, em

Jaraguázinho.

w- � ..
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Dr" Francisco Antonio Piccione
lH:�DICO

Cirurgia Geral de adultos e criança& CI1-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EspecJalJsaa em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESUS DE NAZAR� das 15 as 18 hs.

I coH.uPA. - S.AN�.A C.A�A.lID:N.A I

Dr. Reinoldo I(upapa

II ADVOGADO II=�==

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO· SUL

BOLINHOS DE CARNE E SOJA
1 chícara de farinha de soja; 200 ,:l
250 gramas de carne moida; 2 pães
pequenos molhados em 2 1/2 chíca
ras de água; , ovo batido. Temperos
(1 cebola, sal e pimenta do reino
a gôsto).

/
.

Modo de fazer: 1°.) Passar na máquina os pães
com a cebola; 20.) juntar a massa
assim obtida à farinha de soja,
carne, ovo, sal e pimenta do reino,
misturando; 3°.) fazer os bolinhos;
4°.) fritar em oleo ou gordura
quente.

- Escritório Local da ACARESC -

Ingrediente:

,.�
MAGROS. ,

"FRA�OS J...:-. "'{�

\'''_ANAOIO;'L':�

Allen Freunden und Bekannten geben
wie die traurige Nachricht dass unsere liebe
Mutter. Sohwiegermutter und Grossmutter

Ana Ellzabeth Schultze

$! ind1cado
DOll caeoe de
fraqueza. palia
,•• magreza e
fastio.
Em lUa f6,.

JílúIá e D Ir II Dl·
. 'V&Dada� de

,�' ,Uc;tióa, GncerófoarBtoI,
. IPepldDa" DOI .. Cola, etc. d.

. .çio ·preota e eficas DOS 08808

: de fraqueza .......temaa. Van..
�ól 6 iDdicado para homt!De. ma-
1Dw.. orian9Uo eeodo eua f6t
.mula liceDoiada pela 8a4de ·Pu..
blica.

geb. Maag, im 79ten. Lebensjahr sanft ent
schlafen is t.

Wir danken Herrn Pastor Riegel.für
seine Trostreichen Worte im Hause und am

Q-rabe und sowie allen Freunden und Nach
barn die uns 80 überaus herzlich und hilreioh.
zur Seite standen und allen die unsere Vers
torbene das letzte Geleit gaben und Sarg
und Grab mit Blumen schmückten.

Jaraguá, 28 September 195�.,
Die Hinterbliebenen: Arnold Goseh
D. Frao Ad.la�erdis
Wtwe. Erna "ol�a Seholtze o. Tochter
Christ. llisabeth /'

���G�t��L
COtiTÉM

EICELEITES
ELE.uros TOIICOS

F6sloro, Cálcio, Arseniate
e Vanadato d� .s 6 II i 8
Tonlco dos convalasllentes
Tomco dos desnutridos

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

quíticas, receberão a to

niücaçã? geral do orga-
Dlsmo com o

••••••
Die meisten Heßmittel kom

men und gehen. Bei einigen
verhaelt sich dies aber anders,

.

sie ueberdauem alle wechsel-
vollen Zeiten und erfreuen
sich von Jahr zu Jahr eines
immer groesser werdenden
Abnehmerkreises und dies
sind die wertvollsten Medika
mente. Zu ihnen zaehlt "EU
FlN". das altbewaehrte Mittel
zur Behandlung des

_

Asthma
Bronchiale besonders zur
PTophylaxe des drohenden
Anfalls!
Rechtzeitig (!) - also schon

bei den ersten Anzeichen des
Anfalls - eine Tab I e tt e
EUFIN I Als Vorbeugung ge
gen Anfaelle waehrend der
Nacht und in den fruehen
1{orgensQmden nehme man
abends vor �em Schlafenge-
hen 1-2 Tabletten. .

bringt ....eb.• anO slellere Rllfe !)eil

Gicht.

I ,Hexenschuss.Rheuma, KoUf- und
Iscldas. Nervenschmerzen,

ErItãll1mgskrankltliIlen .

Togal '/)Sb die Harnslfí1e anl!� die AassCQefdllfte.. der schild
liebe!) KtankbeUsstolfe. "'eine _QgenejKOen BcbeDe.l'SChdnungen..

• f;:infaclle Anwendung und ODSienJng lu Form _",. TabletttJl. Weil
Ober 'l0lllJ. Aerzte beßtätigcn .die.,b_��e ond
bellende- Wirkung von Togai. Nehmeo Sie dabetl oert'8ue11S'11OlJ 'fogaU·

Apotheke "Sehulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechlschaffenheit, des
Vertrauens und der Diensfb�rkeil, die Sie

am beslen zu den geringako Preisen bedient.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO � SÁBADO DIA 12-9-1959 -

ESPORTES
I por uore - SAlDe I

Clube Atlético Baependi Com. e Ind. W. Raduenz SIIA.

Concorrência Pública EDITAL DE CONVOCAQÃO
São convidados os senhores acionistas a. com

parecerem na Séde da socíedads, em Rio Cerro,
Municipio de Jaraguâ do Sul, dia 26 de Setembro
de 1959, às 1.5 horas, afim da deliberarem sôbre a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Para exploração do Bar e

Acontecimentos Esportivos da Sem an a Restauran:te da Séde Social

C I CL ISMO E D I T A L com a seguinte ordem do dia:
"

a) Discussão e aprovação do balanço geral;"

"

, •
ft.. diretoria. do Clube Atlérico Baependi, torna b) Eleição do conselho fiscal e seus suplentes;

. , .
público a quem ínteresser po�sa, que alé o dia 26 c) Assuntos diversos.Reellzou-se dia 7, se- os. demaIs. �dvers!2rr�s. de �etembro de 1959, recebera propos!as pera expl.o- NOTA: Acham-se à disposição dos senhores

gunda-felra última, a tre- AlIas, .a. oprmao p��II�a !açao do Bar e Resta�rante de sua sede SO�ldl, sIta acionistas, na séde da sooiedade, os documentos
dicional Prova Ciclistica Ihe.vatlclDava essa vltor!a, li Rua,pr. Abdon Balista (fu�dos), nesta cl��d� de de que trata o art. 99 do Decreto Lei n. 2.627 de
7 DE SETEMBRO. multo embo�a o atl�t� Jaragull do Sul, dev�ndo os IDteres�ados se dlrlgtrem 26/9/1940. '

Podemos notar com sa- Max Pape�dlck também por, .carta, sob .reglstro, ao Presl�ente do Clube Jara�uâ do, Sul em 4 de__;j.olho de 1959.
tisfação que ano a ano fosse consíderado como Atlétlco ßeependt, acrescentando sobre o· envelope '..
este esporte encontra maior favorito. .

Imais os seguintes dizeres: P RO POSTA PARA WUhelm Badnenz - DIretor Praaídente
entusiasmo e maior núme- Os três primeiros colo- EXPLORAÇÃO DO BAR E RESTAURANTE DA DelfiDo BadneDz - Diretor Comercial
ro de adeptos, pois ins- cados envergavam camí- SÉDE SOCIAL. Adianta outrossim que, todas 'as !"'!!!!!'!'!'!"'!!'!'!'!"'!!'!'!'!"'!!,!,!,!",!!!!!!!!,!!,!,!,!",!!,!,!,!",!�--""""'!,!,!,!",!""""'�!'!'!'!"'!!!!'!!!!!'!'!'!"'!!'!'!'!"'!!'!'!'!"'!!!!!!!!!!!!::i

creveram-se este ano 17 sas do C. A. Baependi e propostas deverão se fazer acompanhar do compe
competidores; dos quais o 4°. do Clube Agua Ver- tente TfTULO OB ELEITOR, trazendo ainda nome

10 pertenciam ao Clube de, este atléta também e endereço de três firmas comerciais com as quals
Agua Verde, 6 do C. A. está se agigantando no a diretoria mamerã oportuno contacto visando colher
Baependi e 1 da Socieda- ciclisrr.:o, pois embora se as necessárias referências. ,

de Esportiva João Pessoa
I
houvesse desastrado nos A abertura das propostas dar-se-é no dia 28

de Itapocuzinho. Percurso: treinos da prova do ano do mesmo mês, às 21 horas, na séde social, na

Jaraguá - Corupá - Ieregué.] passado, voltou est� an� presença dos i�te�essl!dos ou. seus repres�ntan�es
C I

-

Iínals :
novamente com multa fl- legalmente constltuídos, advertindo que serao recu-

o ocaçoes meis: bra. sedas todas as- propostes que por ventura conferem

1.) Domingos Correa, rasuras, entrelinhas e que possam suscitar dúvidas

("portugues").. Boneca Viva quanto ao seu 'conteúd�,� �sclarece por <!utro lado
2.) Ma.._x Papendíck \ que a presente concorrencra compreende Igualmente
3. \ Adernar Mensleln O mals : interessante dependências pare residência do ecônomo, correndo
4.) Arthur Borchers Csncurso já rea lizado em por con ta des te, aIuguel do tele fone, luz elé Iri ca, ::i;;;;o;iiiöiiiiiöiiiiiöiiiiiöiiiiiöiiiiiöiiiiiöiiiiiöiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiöiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiii_.�
5.) ôtlvlno Okonskl Jaraguá do Sul, acaba de exceção feita à iluminação da quadra de basquet e -------------------"""'-:

6.) Paulo Pfeifer ser" organizado pelo C. A. pista de Bolão, que comumente é de responsabilidadel Orga-OS e Harmon'
\
1·0S ','BOHN"1.) Renato Ruizêl,m Baependi. O Concurso do clube. Todo o movimento que diga respeito ao

8,) Helmurh Haudr para eleger a Boneca' Vt- Bar e Restaurante (cosinha), não incidirá qualquer
9,) Mário Mielke va do Clube. 17 gracicsas percentagem á sociedade, ficando éla tão sómente
10.) Paulino Karsten. meninas participam do pera explorar o respectivo aluguél e cuja base mínl-

,

Mais uma vez "Portugues" concurso. ma é de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) mensais.
conseguiu triunfar sôbre Aguardem, detalhes. Ademais, em se tratando de comércio atualmente em

,___ exploração, fica esclareoido que o vencedor da con-

corrência pública será obrigado a negociar com o

Ca"m'peonato de Amadores atual Zelador o inventário deste, compreendendo;
,

talheres, louças.. toalhas, copos, bebidas e vasilhames,
Finalmente pode ·ter seu tagern, pois os times que

isto medlanre respectivo balanço e na base de preço

reinicio o Campeonato disputaram no campo do do dia vigorante nesta cidade.

citadino de amadores, que Garibaldi até então todos Ao Clube Atlético Baependi, fica reservado 0-

esteve paralisado por mais haviam perdido. direito de rejeitar todas ,as propostas que d�rem
de 2 mêses em virtude do Em Barra do Rio Cer- �ntraAdll, caso n�nhuma delas consulte oe legítlmos

,

B �,. d tnterêeses da SOCIedade.
Campeenero Estadual por ro.:· of<�f?go a x .....ver e

"J
'

dó Sul em 31 dê Agôslo "de '1959
Zona.,Notou-se que o Ipl- Guaramlrlm 2. eregua co our, .

ranga deixou de. disputar Confirmou o Botetogo p. CLUBE ATLÉTICO BABPENDI
o, Campeonato, o que sig- sua posição no certame. (ess.) Harolda Ristow - Presidente
nifica ,que sómente tere- De fato, o quadro de Oclacllio P._ Ramos - Secretário-Geral ----------------' -.:

mos 2 jogos por domingo Tarcisio está disposto a

e, que 1 time ficará de con.inuar em sua ,posição .I__--_-------=-!!!!!_
folga. de lider,

conjuntamentelNo domingo passado com o Paraná. MUD A Sos dois jogos foram: Esteve de folga o Clube
Em' Garibaldi: Garibal- Agua Verde, da Estrada �!!!'�_111!1!!_!!!!

di F. C. O x E.C. ParaiJá, Nova.
de Nereu Ramos 1. Amanhã, pela segunda
Assim o Piuaná, um rodada do returno: Frutiferas e

dos lideres do certame, Em Nereu Ramos: B.C.
conseguiU vencer o Gari- Paraná x C. Agua Verde. Ornamentais

baldi em seus-dominios o Em Guaramirim: Avaí
que significa grande van- E. C: x Garibaldi F. C.

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci
eiras, Jabofica�
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, __....Co

.
niteras, Palmei
ras, etc., etc.

o Baependi, infeliz I
no jogo de segunda

feira

!>eçam Catálo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupà

M·ILHOES
81 PESSOAS ,til USADO COI
.. RESULTADO O POPULM

.

DEPU8ATIVI

ELIXIR 914
• lfIJS ATHA TISI • IIUIIS.
o "...... 1Iaoo. o Coraçao. •
.......,. " PulmiM. a P•••
....... Oone ...o ..

lIMa0. Cepetn. Qu do cabe-
.. A........ Abertoe.

Coaau"'om�
...... o popular depur.uvo

ELIXIR 914
............ .,........ ApacIa.
... GOma .. 11oOr. Aprovado c0-

MO ......... DO tratamento da SI.
"US. ReUMATISMO da m..

•• ort......
'

pelO D. N, S. P.

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

CONSULTAS:

-,

Dr. farnando A. �pringmanß
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagn6stico Precoce do Cancer Das senhoras

Consult6rio - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

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

Oruãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogas Gratis

Demais intormacões
com o Representante
Geral para os Estados

':-
''''-;'''1"4_ de S. Catarina e Paraná

PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - Sio Benlo do SII
Estado de Santa Catarina

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A ILOMBRIGUEIRA -MINANeOßA '

Vermifugo suave e de pronto
eteito Dispensa purgante e dIeta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a l>ua própria!
Evitará muit� doenças e poupará dinheiro em

,
remédios

Compre boje mesmo uma LODBIIJUEIBA
KIU.COBA para o seu tilhinho.

d d L bum pro uto os a oratórios Minancora

I - JOINVILLE -

�_Sl5t'_''@18_ ::z _i�dii_8I!!lI(j..pq... II i!.___lêB

FOTO PIAZERA
DePRONTB Á PRBPEITURA -

f JARAOuÁ DO SUL

fotografias em Geral - fotocopias de I?ocumentos -,
film86 e Material foto � Aparelhos e Acessórios

;
A pedido. atellde a domicilio • tambem

em lo..:alidades YiziDhas

t!J--_!ili! iiI!! - -t!J- __ ! iii .. ___ iliMl__ liIIf8

Dr. Waldemiro Mazurechen
t}ASA DE §A�E

Rua Presid'i'nte Epitãcio Pesôas N°. 704:

(antjga 'residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos" e cdanças
- Parto� • Oiathermia Ondas curtas e Ultra-çurtas
• Indutotermia -, Bisturi-elétrico - Electro�cauterização

- Riios Infra-vermelhos e azuis.

- -
, '.. ..

-- --

--- - - - - - - -

,

Dr. Murino Barreto d.1 Azevado •

•-

I I, ADVQQÀDO 'I a

Escritório no prédio "A Comercial Ltda" •

Rua Marechal Deodoro da Fonseca N0.122 I
t

• laraguá do' Sul
I

-

-- -- --
--

._. - -

I
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CORREIO 00 POY'OI ARTIGO DA SEMANA
da CASA REAL

II

ANO, XL JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 12 DB SBTBMBRO DB 1959
Carrinhos' para Criança. desde os mais

'simples até os maís Iuxuosçs, em lindas
côres: azul, beije e' eôe de Rosa.

'Casa Real: Rua CeI. EmHio Jourdan, 141
(Continuação da Registro Civil mecãnícö, domiciliado e em Jaraguä do Sul.
la. página) residente neste distrito, á :.:-. ;;i;;;;;;;;; ...... ;;;;.;;;;;;;; �

que até os nossos dias em conseqüência de causas AQrea Müller Grubba, Oticial Estrada Jaraguä-Esquer-
as mais diversas, é, vitima de crises numa espiral do R e gis t r o Civil do do, filho dé Andréas Teil- 1llI11II111EiHlIllllI5&iSlIil'Ii!I!!IWIlN'I.'$••l!E!!I!I!!IJ! li li:Z i ii:. iii ,m
sem fim. LP. Distrito da Comarca Ja- hacker e de Lidia Sie- , INo entanto, neste día em que mais uma vez raguá do' Sul, Estado de berth Teilhacker. Febres (Sezões, M,alárias,
comemoramos o maior acontecimento de nOS88 ' Santa Catarina, Brasil. Ela. brasileira, solteira, � Impaludismo IHistória e de, nossa vida politica, é urgente e Faz saber que comparece- industriãria, domiciliada Maleitas, Tremedeira,
inadiável, que meditemos uns instantes, na verda- ram no cartório exibindo os e residente neste distrito, - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.

deira grandeza, que todos irmanados, almejamos documentos exigidos pela lei á Estrada Jaràguä-Es- "Capsul-as Antísesontcae

Inesta hora à terra que nos viu nascer. afim de se habilitarem para querdo, filha de Bernardo
Nenhum govêrno, poderá encontrar a verda- casar-se: Augusto da Silva e de - Minancora" -'

deira felicidade dos seus súbditos, em falsas filo-
E

.

1 N
Maria Bortolíní Franzner.

sotías, em principios deletérios, que levem ao dita . 4.708, de 3-9-59 Ern Todas as Boas Farmácias
sacrificio da pessoa humana. Rolando Teilhacker e Edital N.4.709, de 4-9-59

Nenhuma nação, poderá encontrar a, verda- Teresinha da Silva Harry Kews e � um produto dos Laboratórics MINANÖORA

Ideira grandeza, em ídolos forjados por ,homens Ele, brasileiro, solteiro, Emma Anrieliese' Hüsch

que perderam a visão integral do mundo, e rele� Ele, brasileiro, solteiro, Joinville - Sta. Catarina ,-
garam Deus a um plano, secundário. lavrador" domiciliado e milllllilll!!!l! i::a:.

Jamais uma civilização, poderá repousar em Perdeu-se resíuenta em Pirabeíraba,
mistificações, seja de classe, de raça' ou nação,

filho de Guilherme Mews r:::::::::::=::::::::::::::::::::==:::::::::::::::=:::::::::==:::::::::::::--:::::::�
idealizadas por inteligências desnorteadas, a exem- O menino Príamo, Junior e de Elsa Mews. o ..

plo de Boukharíne, Lenine, Maurra,s e Rosemberg. filho do Dr. Príamo ' Ela, brasileira, solteira" II Dr. Orlando Bernardino II
As mais notáv�is civilizações, que brilharam Amaral, perdeu uma

' domésriea.. domiciliada e u _ u

ao longo do encapelado oceano do tempo, .quase ,medalhinha com a I �eSiEde?iêd neJste dis;rEito, !l Cirurgião-Dentista 'lI!
-

tôdas, ruíram mínadaa pela corrupção interna, e imagem. de São Ju-' ii stra a aragua- s-
ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta li

Pelo menosprêzo da moral, das Tadeu e res- querdo, filha ue Jacob" ..

Eb h d H" h d': - Pró t e s e - Clínica - C i r u r g i a - I:':
M d á til':

•

t' pectiva correntinha, er ar use e e:: '

as, em que po er en CIoO consrs Ir, a ver- Frieda Starke Hüsch. ii - li
dadeira grandeza de nossa Pátria? ' .ambas de ouro. :: H ii

, Segundo as inesqueciveis lições do passado, Há no verso da Edital N.' 4.710, de 4 9.59 lill'
o r á r i o: na cidade todos os dias (menos

ti!:d Ih
.

t segunda - feira)
e os sábios ensinamentos, das' ciências morais e me a a a segum e Bílvio Demathé e I Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas n

sociais, podemos afirmar, que a verdadeira gran- gravação '''P.F. filho". Leonita Müller It '
, �!

deza da Pátria, deve repousar primeiramente no Por se tratar de Ele, brasileiro, solteiro, ,::::::::::::::=:::::::::::::::=:::==:::::::::::::::=:::::::::::;::::::::::::::::::::=::::=::::::� ,

homem anônimo e humilde do campo, que da objetos de estima- oomsrcíärío, domiciliado
natureza arranca a base da estabflídade econô- ção, pede-se a quem e residente nesta cidade, !?::::::::=::::::::::::=--:::==-�:::=:::::::::::::::::.::..;; :.::::::::::::::::::::::::::'\\
mica do pais; até ao operário, da pequena e porventura OB en- filho de Celeste DemaUé II R t

-

V·t··
II

ê 1 1'1
.

epresen açoe's ' 'I orla ,'I',grande indústria, Imbuído dum espirito admírà- controu, devolv - os e de Rosália Tissi D9- "

velmente disciplinado. colabora com o empresário, à rua Oél. Emílio C. matté. li "para a grande revolução industrial, que lenta- Jourdan 69, altos da Ela.brasileira, solteira, ii
DE I

mente, está se processando; , ,Rádio Janagué, que doméstica, domiciliada e lu •• It. E It ., III.. � ti
A grandeza da Pátria, descansa outrossim, serä gratificado. resmente neste distrito, II II

no estudante brioso e ordeiro, que se lança pelos em Itapoeusínho, filha de li Av. Marechal Deodoro, 173 'Fone, 315 ,li
meandros da ciência; e na escola burila a própria '

' Henrique Roberto Müller I! JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina IIpersonalídade, preparando- s,e para as 'elevadas Câmara Municipal e' de Adele Böing Müller. ii, IItarefas de liderança do porvir, (COIIt. da 1•. página) Edital N.4.711, de 8-9,59 ii _ Alf'a' Romeu IIA grandeza da Pátria, .esteta-se principal- Cópia de Edital de li Rub-agentes da F.N.M. ..

mente, nas autoridades competentes" que assegu- honesto -de onde o n08SOPld C t II J P An1t" DKW li
ram aos cidadãos, os seus direitos fundamentais, diretor-gerente é titular r::6��asdoe o���:lend� II

.. eeps - eruas -

,i omoveis 'n
como a existência, a liberdade, a busca da per- e, emd cujo lUéga� como Re'gistro Civil de Jotnvílle. II T r a t o r es d e es teí r a e P neu.' ii
feição na vida moral e a prática da religião; pois verea or que e secre- J' M I V'

o u
' 'h

inspiradamente afirmou Pío XII" que "a fé é um tärío que fôra na ultima oseR't anoe reira �::::=:::=::::::===:,:::::::=::::::=�::=::::::::::::=:::!I
d d· 't d h Id d .. o

1 zmann e
os IrelOS 8 umaDl a e.' sessão, nada mats estava Emilia Hilbert 'o

Finalm�1!te! a ver�adeira g,randeza da ?átria �a�endo do que dar cum- Ele, brasileiro, solteiro, :::&' �� ••• :t : �

:
� .:�

só po.de�á. eXIstIr, na l�vre e espontânea acelt�ção prlmento oao �eu dever, comerciário, domiciliado

I:
CItnIC�a de Olhos - OUVIdos - Nariz e GargaDta :1

da le� dlv�na, pelo.s seres hum_!lnos, que a lDte� co� a plal�r Isenção de e residente em Joinville,! DO .a.••••11••••It H
gram, pOlS a PátrIa terrena, nao é senão ,a pa8- âDlmo, pOlS que a pre- filho de Arthur RitzmaDn : '

,

,

:�sagem muito .efêmera do homem"rumo à eternidade. sença insuspeita do pre. e de 'Rosa Silveira Ritz-' j MODB,RhNA B PRI,MhoROSAMENTr 'INSCT�LA�A !
Neste dIa engalanado em que os n08SOS CQ- sidente da Câmara é : A me or apare ada em Santa atarma :

rações,. vibram comemor!lnd� festivamente, a maIor prova de. seu '�rabalho., mEI�: brasileira, solteira, f� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOT'qA" �l
efemérIde de nossa HIstórIa, elevemos o nosso Mas tudo IStO nao há de doméstica, domiciliada e l: - J O I N V I L E - :J
:pens�mento !lo Todo ��d�roso, �,peçamos- !he, 8.er nada. A verdade" no residente neste distrito, :::" _.. �..

o ��� �tf:
JamaIs permIta,. que a �ssa Pátria estremeCIda, fIm, sempre aparece. E em Garibaldi, filha', de

'

se afaste da lei de ChrIsto, mas norteada pela vale repetir, um velho Antonio HUbert e de Ca-
grande cruz, que brilha no seu firmamento, trilhe ditado: enquanto os cães tharina Hegel Hilbert. EdJ'tal N.4.713, de 9-9-59sempre a estrada da felicidade 'e da verdadeira ladram, a caravana vai
grandeza. passando.' Edital �. 4,712, -de 9-9-59 C ó p i a de Edital de

AlCIdes Lopes e· Proclamas de Casamento,
, ,1=:::::::::::::::==:::::::'-:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::'-::1:::::::=:::::::::::::::::::::::=:::=;;;::::::::::::::::=::::::::::::� Alma Rückert recebida do Oficia1' do

11illi, 1Ral�n({)({}fralffü21 'IDYCillltál,rnal'111"i' OP�::�i�:as�I�:f�i��IJ�iro� ��ristro Civil de �iO do nh;ci;;��t��e c:ad�����n��i
� residente nesta cidade, á Ivo S�ein e passar o presente, edital que

ii fi II rua Rio Branco, filho de Irte Ricobon será publicado pela impren-
II ,D.. Osny O 'iIba s DIAqui D o II José Lopes e de Thecla Ele, brasileiro, solteiro, sa e em cartório onde será

n, , II Furtado. ferreiro, domiciliadO e atixado dUIante 15 dias., Si

II CI�URGI..l.O DENTISTA I! Ela, b�asileira, solteira, residente neste distrito, al�em souber de algum im-

ii Consullório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) II doméstica, domiciliada e filho de Leonardo Stein �edim,entp acuse-o para os

li I residente nesta cidad-e, e de Maria Schmitz Stein. fins legaiS.
ii ..JARAGl,JA DO SUL (Telef. �20) li filha de Leopoldo Rückert,' Ela; brasileira,'solteira, AUREA MÜLLER GRUBBA
\.._ .•. • .• ..:. H e de HedwlOg Rücker" " dome'stIOca, domlocl'I,loada e Oficial-';:---�-_.--r----.�.--.-.----------� ----.---..--------...,-.. ,

.

A Verdadeira Grandeza"""

residente em Rio do Sul,
filha de João Ricobon e

de Angela Ricobon.

I

�==================a�
PARA fERIDAS, :,

E C Z E MAS,
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
.f R I E I R A 5,
ESPINH.AS, ETC.

COIJIIA tISP••
GUfDI DOS CI

nos f nENAIS

ancçóu ao"
. CDIIRO ClBRuIfO.

rONICO CAPILAR

POR EXCHÊNCIA

Lavando com Sabão (Marci Bagastrllll)

Virgem Especialidade
da CliAD WETZEt mDUSIlRliAl JoiIDlviHe

O ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve .faltar em casa alguma. •

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


