
o Prefeito WALDEMAR nRUBBA hipo.teca solidariedade a

JANIO QUADROS, Leandro Maciel e Irineu Bornhausen
Dentre o grande nú

mero de pessôas que
compareceram à Praça
fronteira a Gare Ferro
viária, para recepcionar Percebemos, e, bem de
o Ex-Governador de São perto, com que euforia
Paulo, e Candidato- da foi saudado o Senador
UDN a Presidência da Irineu Bornhausen pelo
República, o Dr. JÁNIO Snr. Waldemar . Grubba
QU�DROS, constatamos e do forte abraço com
a presença do Snr. Wal. que foi mimoseado o
demar Grubba, DD. Pre- Candidato da UDN 'ao
feito Municipal, eleito Govêrno - do Estado, e

pelo PSD, além de pro- com que sa.tisfação foi
ceres de influência :QO

I
apresentado o nosso Pre

Diretório e nas esferas feito ao Ex-Governador
do Pessedismo local. de São Paulo, e cordial

Os .candídatos da UDN tiveram do prefeito do PSD a afirmativa �r!���������o :0 i����
de seu irrestrito -apôío aos seus nomes para o pleito de 1960 do escolhido pela UNIÃO

DEMOCRÁTICA NACIO
NAL, para Presidente da
República,

-

assim como

também ao nome do Dr.
Leandro Maciel, para
Vice-Presidente.

e'expressivo .abraço tro- da Comitiva que acom- lação ao Senador Cano
cado entre ambos. panhaéa o "homem da didato, e tomado de ín
Muita amabilidade, eu, vassoura", o Snr. Walde- tenso entusiasmo, pela

foria e sorrisos.' mar Grubba, que de ha receptividade' que vem

Nésta ocasião teve o muito já havia hipoteca- tendo o nome de Jânio
Snr. Prefeito Municipal, do sua solidariedade ao Quadros em todo o Bra
o prazer de apresentar Senador Irineu Bornhau síl, e em especial em Com o apôio do Pre
ao Dr. Jânio Quadros, sen, candidato da UDN nossa Jaraguá do Sul, o feito Waldemar Grubba,
um seu primo, residente ao Govêrno do Estado, Prefeito Waldemar Grub- por certo Jânio Quadros,
em Jaraguá e funcioná- tornou na manhã enso- ba também, naquela Leandro Maciel e lrineu I

Público Municipal. larada de domingo a oportunidade transmitiu Bornhausen, terão vitó-
Segundo conseguimos reafirmar seus sentimen- ao Candidato Jânio Qua- rias certas em nOS80

apurar entre membros tos e intemiões com re- dros, a sua irrestrita Município.

nomica por falta de trens
porre frutas que apodre- •

cem nas lavouras humil
des Iavradores vg provo
cando onda insatisfação
tanto zona produção como

mercado consumidor vg
cujos depósitos estão va

zios vg ocasionando
graudes prelulzos todo

I um sistema abastecimen-
to vg ponto alto adrnínís-

I
tração pública empenhada
escoamento rápido centros

JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 21 de novembro de 1959 N°. 2062 'de produção e tendo em

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!'�!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'�)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E vista que ha quinze dies
esreção Retorcida não re-

recebído carinhosamen:le Pro-duca--o' Õ��ud:mà v�;:�ei��_r�e���
�

1 d J
' redes requlsíções nesse

- pe o povo e aragua
.

d
sentido vg Casa legisla-

;'Embora não houvesse näríos e simpatizantes sen, Dr. Seixas Doria, ameaça a
tiva apro�ou unantmemen-

convite para a recepção Ida UDN, OR Prefeitos deputado federal pela te requerimento vereador

de Jânio Quadros e BUa Municipais de Jaraguâ UDN e 'um oficial de
I
Eugênlo Vitor Schmöckel

ilustre ceinítíva em Ja- do Sul � Corupá, bem nossa- Policia Militar. De há muito vem se tão reclamadas pelos pro' vg sentido seja apelado
raguä do Sul, uma densa como os Presidentes das A visita de Jãnío Qua- es b o ç an d o uma séria dutores e exportadores, alto sentlmento patriótico
messe popular passou a Gâmaras dos- dois muní- dres teve a melhor re- ameaça pera os banant- que ha mais de 20 dias Vossencla normalização
circular domingo último eíplos, vereadores, ho- - percussão DO seio des cultores do nosso munl- não recebem mels um va- transporte de frutas nas

aa Praça Expedicionário, .mens ligados aos esta- seus simpatizantes, que cíplö 'e o, de Corupá. Es- gão pela estação de Nereu estações Ieragué vg Nereu
,

aguardando a chegada belecimentos bancários, se somam entre todos rendo apenas no período Ramos, vazados nos se- Ramos e Corupã vs eten

daquele que nas eleições industriais, comerciantes, os partidos, consolidado, da entre-safra, os colonos guintes têrmos : Diretor dendo-se requisições feitas
de-' 1960 o_ eleitQr!qo prpfissões.liberais, Iun- �gora com,a presença vêm tendo .grandes pre- RêdeViaçãoParana-Santa,interes5�dos pt Pronto
brasileiro irá conduzir à

.

ciõnários püblícos e in- �de sua marcante perso- juizos coJji ti fal fä 'de Carilriiúl - Curitiba - atendimento 'ilustre homem
mais alta magistratura tegrantes de

_

outras nalidade, mesmo porque treusperre para suas frutas. P a r a n á - Associação público receberá aplausos
do país. O candidato ude- agremiações partidárias. não houve candidato ao Convem ressaltar a etlru- Rural Jaraguá represen- esta Câmara e gratidão
nísta à sucessão presí- Jânio Quadros de uma supremo posto que hou- de do sr. vereador Vale- jando três mil associados milhares colonos

-

empe
dencial preferiu o Esta- simplicidade tmpressío- vesse se lembrado do rlano Zanghelini, verde- vg atendendo entre-serre nhados

-

batalha produção
do de _ Santa - Catarina nante acolheu indistinta- nosso município num deiro líder entre os

. pro- banana municípios Jaraguá preconizada pelo govêrno
como o primeiro para o mente os cumprimentes gesto tão simpático. dutores desta imensa ri- e Corupã encarece necee- pt Saudações Vitório Lez
seu contacto com o po- da compacta massa que Daí porque se concluir quese que é ii

-

banana, sldede fornecimento nor- zarls - Presidente Câmara.
vo, recebendo consagra- se cumprimia para abra-, que

as candidaturas de que se pôz em campo para mal vagões pare praças
dora manifestação de eä.Io, deixando-se foto- Jânio Quadrós e Leandro pleitear para os humildes Rio Grande vg possibili- "Correio do Povo" que
simpatia em Joinville, grafar em meio do povo Maciel calam profunda- lavradores as providências tando escoamento rápido inúmeras vezes cedeu es

sábado último, Domingo que batia acaloradas mente na massa popular que se fazem necessárias. prinCipal riquesa zona que paço na defesa dos Iídi
pela manhã novas e elo- palmas. A certa altura e cujas popularidades Esgotando todos os meios está seriamente ameaçada mos interesses dos pro
quentes manifestações disse que viera a Jara- vão num sampre eres- ao seu alcance para con- por f a I ta transpt>rte pt dutores de banana, fazendo
estavam sendo prepara- guá para mostrar que cendo, eclodindo numa tornar um eminente colap- Saudações - A I ban o chegar o clamor aos seto
das à J â n i o Quadros, I

não ara tão feio como nova esperança que terá so para uma das princi- Kanzler - Presidente. Na res responsáveis, seja re

COlo a flua rápida passa· o pintavam e que volta- início em 1960. pais
-

riquezas do nosso Câmara Municipal, na
_

se· clamando prOVidências no

gem por Guaraniirim e ria para cumprir entre Jânio Quadros e Lean- município, procurou a gunda-feira última, támbem amparo dos lavradores
logo em seguida em Ja-I nós uma de suas etapas dro Maciel tiveram igual- éÍssociação de classe rural o vereador Eugênio Vitor pelas costumeiras geadas,
raguá do Sul� ocasião da campanha. O ilustre mente demonstrações da e a Câmara de vereadores, Schmöckel levou ao co- seja pela justa fixação do
em que a filha do nosso candidato. à _ presidência simpatia e apr.êço nas expondo ii sitúação angus· nhecimento de seus pares prêQo da banana exportá
diretor teve oportunida'- da República fazia - se cidades de Rio de Testo, tiante de produtores e ex- o drama dos nossos la- vel, agora também se per
de de entregar uma flâ· acompanhar de sua es Blumenau. Brusque, Ha- portadores de frutas de vrãdores, tendo sido aproo fila ao lado desses anô
mula do nosso Município pôsa e

_ filha, pelo Sena· jaí e Florianópolis, pon- nossa )er-ra. Sendo como vado telegrama urgente nimos construtores de
e uma lembrança da In- dor lrioeu Bornhausen, to final de sua excursão, ,é uma situação que deve que se segue: Câmara nossa grandeza para pedir
dústria jaraguaense, sim- Dr. Leandro Maciel, cãn- onde vibrantes dis.cursos merecer a máxima atenção Municipal J a r ag u á vg urgentes providências à
bolizando a atividade didato Ude'nieta à vice': marcaram as personali- dos poderes públicos, com Atendendo situação an- Rêde Ferroviária, no sen
saneadora do ex-gover- prAsidente e ex-gover- dades dos candidatos e repercussão na economia gustiante centenas produ- tido de que 'façam escoar
nador de São Paulo. nador de Sergipe, Dr, que p�capital do Esta- do município, a entidade tores e exportadores ba- sem demora as frutas, de

, Além da enorme mas- Albino Zeni; Secretário do foram hospedes oti- de classe dirigiu ao dr. iJana ramal Mafra - São nossa produção aos 'gran
sa popular, anotamos a I da Saúde do Estado; Dr'l ciais do g over n a d o r Angelo lopes, telegrama, Francisco yg ameaçando des centros. consumidores
presença de correligio- Paulo Konder Bornhau Heriberto Hülse. solicitando as providênCias colapso vasta região eco· dos Estados vizinhos.

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação:
A,tur Müller

Diretor:

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
,

Impresso na:
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Jânio

Por diversas vezes temos nos

manifestado sôl>re o abuso dos
veículos públicos municipaIs. A
despeito da natural reserva Ique
nos merece o sr. PrMeito Munici
pal, as liossas denuncias têm sido
apuradas pelo sr.Waldemar Grubba
proibindO o uso de viaturas fóra

do horário normal, o que para nós
constituiu satisfação, mQito emborà
os "beneficiados" ficassem tinindo
de raiva. Diziamos naquela época
que si continuasse o abuso have
riamos de revelar nomes. Eis, por
tanto, o primeiro nome: Clemen-

ceau do Amaral e Silva, diretor
do expediente da Prefeitura. Via

_ tura : Jipe da Prefeitura. Local:
fundos da Prefeitura. Hora: 1 da
madrugada. O pequeno -

ditador
qpe as alegrias e os pezares de

alguns pessedistas conduziram para

o "Z-eloso"
exercer em COmissão um cargo
municipal, continúa fazendo das
suas. Utilizando-se das máquinas
públicas gasta o dinheiro e o

tempo dos contribuintes para es
crever longos comentários que são
lid'os aos trancos e barrancos no

. programa sob a responsapilidade
do PSD. Ansioso por fazer ó' seu
cartaz, usa de autoridade para
engendrar abaixo aStJinados, obri-'
gaudo os funcionários sensatos a

desculparem-se junto de vereado- -

res - pa;ra escaparem à represálias
.

e perseguições. Identicamente
aconteceu ao construtor José
Panstein, que assinou uma carta

-

redigida e escrita à máquina per-

Funaionário
feito Municipal ä capital para re

ceber a quota do Impôsto dOe Benda
e, na falta da transmissão do cargo
ao Presidente da Câmara, cabia a

êle, pessôa de confiança do chefé
do executivo, o zêlo pela cousa

pública; Seria o guarda mór, o fiél
cumpridor dos interesses munici
pais. Mas acostumado ao gozo e

a autoridade que não sabe usar,
com a impáfia que lhe é caracte
rística, granfino metediço que não
usa .enço, deitou ronqueira na
Câmara Municipal, fazendo exer
cício em suas narinas eiltopidas.
Como todo bom funcionário, após
cumprido o seu dever - ou o dever
da curdola que lhe auxilia nos

seus escritos, deveria pegar o

caminhe) da casa para o sono re

parador. Mas não. Como "prefeito"

(Cont.
-

na últim. página),

-

.

tencente a Prefeitura e para im
pressionar, com firma reconhecida.
Expedientes dessa natureza, só
com um diretor de expediente.
Mas isso não é nada. Serve apenas
para tapar as atividades condená
veis do "baixote" gozador. Disse
mos e continuamos a dizer que o
descuidado diretor do expediente
encaminha documentos não forma
Uzados, provocando prejuizos ao_
erário público. Não satisfeito com
esses atentados aos interesses pú
blicos e, flagrante desrespeito às
disposições legais, prossegue no

abominável propósito de fazer-se
do JJ, o daquilo que é do -povo.
2a.-feira deu-se a ida do sr. Pre-
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- A sra. Selma Bruhns,
espôsa do sr. Erice Bruhns,
residente em Joinville.

FAZEM ANOS HOJE - A sra. O dila L.:
V·

. a) - Aprovação do plano de construção da
O· Alf d

reira.
éd

.

1 f'
.

to :- Jovem re o, _ A sra. Hermínla, s e SOCla e mancramen o ,

filho do sr. Roberto M. espôsa do sr. Santos To- • b) - Assuntos de Interesse do clube.
Horst, farmaceutico, nes- masellí, residente em NOTA: Não havendo número legal na horata cidade.

. Guaramirim. aprazada, a instalação' da assembléia será feita
� O menino Alfredo, - A srta. Catarina, de acôrdo com o art. 59, § 1°. dos estatutos sociais.filho do sr. Otto Baumle. filha do sr. João Weiler, Pelo comparecimento, antecipadamente agra-- A sra. Ivone M!ls- residente em Garibaldi. dece a diretoria.carenhas Sckiba, esposa

do sr. Alfredo Sckiba, DIA 26: Jaraguá do Sul. 16 de novembro de 1959.
residente em Curitiba.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado
e residente neste dístríto,
á Estrada Itapoeü-Hansa,
filho de Alfredo Carlos

JaragÍl� do Sul,Hornburg e de-, 01 g a
a08 8 de novembroJanssen Hornburg.

. da 195�.
'Ela, brasileira, soltelra, Sehastlão E. da sli,.

industriAria, domiciliada
!:'=:=========:!

e���M���I·· •á Estrada Itapocú·Hansa,

Ifilha de Otto Auwerter '
"

e de Frida Auwerter: I 'JThro 'l\\1(llllrnlio JBaurreto �e .A\zeve�oE para que chegue ao co'

nhecimento de todos, mandei

I 'II . ••- .'�••• IIpassar o presente edital que ... V
.será publicado pela impren-

sa e em cartório onde será I li
atixado durante I'í dias.Si.

h I D dalguem soub:::r de algum im· I
. Com escritório nésta cidade à Av. Marec a eo oro

peàimento acuse-o para os
.. _ da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c I i e n te s ;

��RI����ÜLLER GRUBBA I
mantêm estreito intercâmbio judiciário' com os Escritórios

Olici�l de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA IJUZ,
com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em

Não basta' plantar I· condiQões de, também, aceitar' causas para a�uelas Co·
árvores; é necessário,

t't
.

tdispensar-lhes .cuidados
I marcas, sem maiores�onus ,para seus cona 1 um es.

especiais.
'....._�------ --_ i.....1E,91..üa.......I..mw....Ha....EaE......,..EE..EEsaE�

5'0 C·I A 15
Aniversários

- A sra, Berta, espõsa
do sr. Ernesto Lessmenn,'
nesta cidade.

.
- A jovem Maria Irma,

filha do sr. Augusto To
melin, em Jtspocusínho.
DIA 27:
- O sr. Julio Ferreira

Filho. '

- A sra. Helena, es

pôsa do sr. Eugenio Soa
res, residente em Corupá.
- O sr. Arthur Peeath,

residente em Barra do
Rio. Cerro.
- O jovem José Leo

nel, filho do sr. Inocen
cio Silva, nesta cidade.
- A srta. Ise Norma

Joenck. ,

- A garotinha Tere-'
H e r b e r t zioha Glowatzki, filha do

ar. Vilor mowatzki.

I.Registro Civil
F I· t

Aurea Müller Grubba, Oticial a eClmen o
do R e gis t r o Civil 00 Faleceu -día 17 do cor-
I". Distrito da Comarca Ja- rente, na localidade de
raguá do Sul, Estado de Itapocuzinho, o estimado

" Santa Catarina, Brasil. cidadão Luiz Oecatto;
faz saber que comparece- com a avançada idade

ram no cartório exibindo os de 70 arios, após longa
documentos exigidos pela lei e intermitente enfermi
afim de se habilitarem para dade. O ilustre éxtinto

casar-se: era-velho admirador do

Edít 1 4754 de 11-11-59 nOS80 [ornal, por isso
I a n.. ,

que -sennmos o seu de-
Arnoldo Sacht .e saparecímeuto, apresen-

Ilka' Raasch Keíser tando à familia enlutada
Ele, brasíleíro, solteiro, os nOSS08 sinceros pê

lavrador, domiciliado e sarnes.
residente em Garfbaldí,
neste distritõ, filho de1------·-,-----
Franz Sacht e de Ida

IHackbarth Sacht. ftSldcil de OCllil1Ela, brasileira, viúva,
doméstica, domiciliada e

residente em Garibaldi,
neste distrito, filha de
Rudolfo Baaseh e .üe
AgnesBachmann Bassch.

Edital n. 4.755, de 17-11-59
AdeJhard Germano

Hornburg e

Isolde Auwerter

FAZEM ANOS
AMANHÃ:
- A srs. Cecilia. es

,

pôsa do sr. Albano Stín
ghen.
- O sr. Camilo An

dreatta, residente em
Barra do Rio Cerro.
- A j o vem Celina,

filha do sr. Pedro Winter,
residente em Barra do
Rio Cerro. .

- A sra. Alaide Alzira,
espôsa do sr. Alfredo
Langer, residente em

Corupá.
DIA 24:
- A' sra. Carolina,

espôsa do sr. Engelberto
Freiberger.
- O sr,

Schneider.

Vende-se uma pro
prledade de terreno
com 4 morgos de
terra, no local da
Itapoeuaínho, tendo
casa de moradia _.

moinho de fobä e

eangica, engenho de
arroz e maroenaria,
tudo movido a ele
trioidade e moderna
mente instalado.

Negócio Urgente

Itajara Tênis Clube
. Assembléia G e r a I Extraordinária

De ordem do sr. Presidente ficam convidados
os senhores associados para uma assembléia geral
extraordinária, que terá lugar no Bar e Restau
rante Buhr, no dia 26 do corrente, com inicio 'às
19,30 horas, para deliberar s/ a seguinte Ordem do D�a:

t Agradecimento
A familia de ALOIS WEDEKIND

profundamente consternada comunica o seu

passamento, ocorrido no dia 11 de novembro
pelas 5 horas da manhã, com a idade de 60
anos, 3 meses e 8 dias. '

Por intermédio deste deseja agradecer
aos parentes, amigos e conhecínos que
acompanharam o Ialeeído à última morada,
bem como àqueles que depositaram flôres
e corôas no túmulo.

.

Em especial deseja agradecer ao sr,

Dr. Alexander Otsa, pelos incansáveis cui
dados médicos, bem' como ao Rev. Padre
Mathias Maria Stein, pelas palavras de fé
proferidas.

Guaramirim, novembro de 1959.

A 'amlIla Ealutada

•

l!UGÊNIO VITOR 5CHMÖCKBL - Seer. Geral
Visto: OBRHARD ARTHUR MARQuAimT - Presidente

Vá conhecer de lIert. o Bovíssim.

CLIMAX
VIT@RIA 1960
���

, , I

Or 'orgUlho da indústria nacional

�
� policolorido

r===::::::::::.==::::::::::::::::::::::1':==:::::::::='i::::::::::::::::::�, DR. IElItlClHl KAUfMANN �
li MÉDltJO CIBIJRGIA.O II
ii
.'

ii
I! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii.ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre I!H d
'I CIRUROIA - 5BNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B U

H CLINICA OERAL 11
11 Loaga pr4t1�a em Hospitals Europeus ii
ii Consultório e residência: ii
11 Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ijII CONSULTAS: li
1 "

U Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas U
ii Pela tarde: das 14 1/2. ás 17 1/2 horas \ ii

� Atende chamados tambem à Noite tI
li
------ ... __:. .Jj�--,,-----_ .._---------------_ .._ ....._-�

I������������

Dr. farDando H. ipringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

_ Diagnóstico Prlclce do Calcer IIS senboras

Consultório - Av. Má!. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. Fone, 384.

O ANJO PROTETOR, DE SEUS FILHOS É A ILOMBOIGUEIRA MINANCORA
Vermiíugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR-

, ME o n, I, 2,' 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilbos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre boje mesmo uma J.O.BBI&OEJRA

,
MIIARCOU para o seu tilhinho.

.

Ê. um produto dos Laboratórios Minancora

_- JOINVILLE

\

,

• O maior conqelcdor existente, onde cabe 6m leitão

ou um peru, inteiros (32.203 cm3) !

• Ampla gaveta plást,ica ("Quick Freezer") para o

rápido congelamento de carnes ta peixes.

• Possante e silencioso compressor P·91, econômico EI

de alto rendimento, fabricado sob 11 c e n ç à da

Tecumseh Products Co. (U. s. A.)

o mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica !

LOIHIR SONltENHOHL,
Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 84/88

JARAGUÁ DO SUL

. I�' M�GROS, -_

.� FR�COS �
\VÄNAOIOL �

:e indicado
DOI eaaoe de
fraqueza, pali
_, magreza e
fuüo.
Em lIua fór·

mula entraDa

Vanada\o de
e6dio. LlcitiDa, GlicerofOlratoit
Pepe1oa, DOll � Cola. etc. do

ação pronta e eficaz DOI 'lI1IOIt
de fraquesa e neurastenias. Van..
4õl 6 iodicado para homeu, mu
,'hefe. e crianças. sendo .ua f6r
mula liceaciada pela 8a6ile ·Pu
blica.
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CORREIO DO POVO .

, SÁBADO DIA 21-11-1959

DEVE
1) Mensalidades referentes ao mês de

Outubro corrente. .

2) Cobrança de mensalidades por adi
antamento

3) Donativos

Cr$

Associação Jàraauaense de AmJaro 80S Necessitados
,

(A.J.A.N.)
Boletim Informátivo N°. 1

19.715,00

, O Artigo da Semana da Oasa Real apre
'senta para esta vez os famosos RÁDIOS
SIEMENS. Compre o sea rádio ainda esta

'semana na Casa Real, sito à Rua CeI. Emílio
Jordan - Jaraguá do Sul.

I

AMIOO LAVRADOR:

Estamos em plena Campanha de Divulgação
, do Plantio e Uso da SOJA. Você por certo, já sa

be' do dia e da hora quando estaremos na sua

localidade para projetarmes o Filme, fazermos a

palestra, realizarmos as Demonstrações Práticas da
inoculação das sementes, do preparo das rações e

22.215,00 dos pratos para alimentação. Desejamos que você,
1.200,00 � "_"' "'_-'''-'''''''''__'' ''''''

sua .I!lulher � seus filhos compareçam às nossas

í€"'·----·--------
..·--·:.,.--·

..---------·....u reumoes, pots s6 assim te�emos certeza de que
43.130.00 II II compreenderá o valor da SOla. -

1)
H A V E R II Representações Vitória II QUEM PLANTA SOJA COLHE, DINHEIRO

Pago a Soco Gráfica Avenida Ltda., II
referente compra dte impressos . 8.000,.00. II!

DE II A SOJA é um FEIJÃO DE PLANTAQAO
2) Publíoaçãó Estatutos D.O.E. . _ 1.000,00 II •• It II It li S II.. 11 FACIL. Tenho vontade de dizer para você que a

3) Registro Estatutos.
'

•. 44,00!i. /. 'I SOJA é uma planta milagrosa. E não estou men-

4). Mahnke & Ola. - Mercadorias. . 3.349,00 ii Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 ii tíndo. Ela não faz os rrii1a-grel:l que você estã pen-

5) Medicamentos fornecidos ii indigentes 905,00 I! JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina

II
sando, porém, serve para muita coisa. A SOJA é

6) Numerário suprido a indigentes • 82,06 ii _
um feijão que pode ser transformado em dinheiro.

7) Selos postaís .' .... 127,00 II . Mas, você não precisa de uma máquina para fazer

8) Pagàmento Comísaão Cobranças 902.00 II Sub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu 11 dinheiro com SOJA. Basta fazer uma PLANTA-

Balanço " . . 28,.721.00 II 'J .'

p
,

_ Autom. '. D'KW' li 010 DE SOJA.
.

I

II
- eeps - eruas - u omoveis II COM SOJA você pode fazer em casa, uma

J.' I,' .'
• .43.130.00 I Tr'atores: de esteira' e Pneu li farinha que serve para alimentação doméstica e

ara,gua do Sul, 10 de Novembro de 1959.
L

'

'

.

-.

J -.,' :.
.

.' .'
•

jl de animais.
A _ •

.

. Irmã Lldaéria Tblluren, Presidente '========:::===-:--:::===:=:::-:-;-==::::,:::::=;::=dI Caso voce nao queira transformar a SOJA em

Joio Bldal da SU,a, Tesoureiro .&= •.• ...._�_,_••=_._.
. ......

_� flarinha, pOdfe.ábut�lizá:.la' emf grão. ou ainda, vendê--
.

. . rr--:--·-----:--------------------'i os para as rtoas que asem öleo. Não vou fa-

I �' t' � M fi
.

R���Lf �/�
It

_

,.a•••e I. ··se. 8.188 II ::�ê u:�á a�:::��� ���� :�: ��ri��naseJ�o�a';�:
nuu� ria uea elraQ '1 n -' JARAGUÁ DO SUL - II para a alimentacão dos seua animais e aves, junte

O �I li a ela bôa quantidade de FARINHA DE SOJA.
, ÍI -

f II Como você está vendo. quem tem SOJA tem
,ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA II

Medicamentos �'Per umarias II leite, mais ovos e mais carne, porque é bôa ali-
_

'II'
Simbolo de Honestidade ii. mentação para vacas leiteiras, galinhas e outros

C O N VOe A ç Ã O . Oonãança e Presteza' ,.. <

. !t . li ammals. ..

'

. �elo presente .ficam - coneídados os senhores iI A que melhor lhe atende II ' Isto sem esquecer que é também bom ADU-
acromstas desta SOCIedade para a assembléia geral II e pelos menores p.reç08 fi BO VERDE.

ordinãria, a realizar-se I no dia_12 d,e DE�Elt;fBRO 'b:::===----==:--==;:::7"-::=:=:====::;P I
A SOJA pode ser plantada nas _terras em que

�e 1959, as 9 h,oras da manha, no escritõrio da
.

se planta milho, arroz, trtgo e algodão. '

flrm�, nesta CIdade, afim de deliberarem sôbre a .-- Se você quer fazer economia plante SOJA.
segumte .

'.
-

É �
.

.

ORDEM DO DIA: M :U. �.D-A·
. ·S'

,

M'-. 'I -L';, ··U:O.ES PLANTAQAO DE SOJA DINH�IRO NO nOLSO

10. Aprovação do balanço e contas do '\_'. . O PREPARO DA. RAQÃO COM S O JA:
'exercicio de 1959.

. , Quando ,ocê vae usar a SOJA para alimentar o

Eleição do conselho fisaal. . ', I • PEJIOAI lta U8A80�. seu gado ou os .seus porcos ou as suas galinhas.
Assuntos ds Interêsse social.

. 8QII mULTADO o PGPUUII deve misturá-la a outros alimentos como o milho,

A V I S O
__

.

FI'JltJ!!! a$ e DEPIlA'" .:.:� ,.�. fNarelinho de trigo, farelinho de arroz e outros.
,

, Ornamentais ' , io deve usar a .SOJA s6zinha. Unia bôa ração

Acham-se à 'dl�PÖiiAão' dos 'senhores aeíonís- .. ; -. -., .:' I:'l·I·X·.I,R' "",I4 qhue .�cê meem7o ptOdedPrep!llrhar para as suas galí-
� �' .. ,' :�I. -ru �s,e moer par ,es e- mI o com uma parte de

tas, na séde da Sociedade, OB. documentos a que ..'
:

....
.

Sal t
.

t
se refere o art. 99, do decreto-lei. n". 2.627, de 26 Laranje;ras;'Pe- '.__ ADIA_._.' a e. acrescen ar a essa mts ura, umas gramas

S ceguetros, Ra- .

r.
" ". de farInha de OSSOI, um pouco de calcareo e uma

de etambro de 1940.
kíseíroe, Maci-.

O........., • ...,. o c�.' pequena porção de sal grosso. Assim por exemplo:
Jaraguá do SuJ, 10 de Novembro de 1959. etres, Iabottca- .� P : P... para um total ,de 100 quilos de ração, use:

.
.Joio I.tisc. RodoU _ Diretor' Gerente beiras, etc. Ro-

Oeree O..... ......, 85 quilos de milho

Iwaldo Rodolf _ Sub _ Gerente sei ras, Dehlíes, � CIp�,,,,Qu.o do cabe- 13.5 « c soja
Camélias,

.

Co-
.. ..... A ' 1 c c farinha de ossos ou calcareo moido

oiferas, 'Palmei-- ,

eo... m""- 0,5 « «sal'grosso.
ras, etc., etc.

.. ..... • p••_lar depu,..... Se você dsseja preparar uma bôa ração para

EL IXlR.
_ 9'.14 capadetes (leitões) pesando de 35 a 100 quilos, use

esta mistura:
� .. orp.....ac;., A,rad.. fubá ou quirera de milho 65 quilos
.."oomc... I..... Aprovado·CC). farelo de Soja Soja (moida) 7 «

MO _••mar .. trateM...to d. SI- ,farélinho de arroz 20 c

"US. REUMATISMO d. me.. farinha de ossos 1 c

••• ,.••••• pelO O. N S. P. S�l grosso 0,5 «

Feno de leguminosa (soja) moida 6.5 «

100 quilos
E lembre·se: Com' SOJA plantada... te.rra

.iII!!iI!!_1
.'

ii!(BSl!EIi!!!Il!!!I__II&!!III__m Haemorrhoiden"�� adubada, ração balanceada e alimentação melhorada.

I I·
Cure seus males e pGupe seu Procure o Escrit6rio Local da

. DR. 'J O R1N SO E LT E R
Juckraiz Etz.9me, Fissural. bom dinheiro comprando na A�ARE§C

I CIRURGlilo DENT;.IS-r.,. I ' Haedens� (Pomade) be- FARMAGIA ,NOVA Av. Getúlio Vargas, 668· - JarDguá do Sul
. I!!I.

" , ruhigt, schützt, heilt. So-
- fortige Wirkung, beque- lia BOBEBTO M. BOBST

Dentadliras- -simples e funcionais' O
-

�H 8 'H
I I me Applikation. Formel .. que dispõe de maior sorümen- rgaos e,

.

armonios " O� N"
Cirurgia e Moléstias da Boca der Haedensa '- Gesells- to na praça e oferece seus arti.

I Diagnóstico precoce da piorréia I- chaft. B�rlin. Zugelassen gos à preços \'_antajosos Ácabamento perfeitobei den deutschen Kran., ,Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
k k

Sonoridade agradavel

-.I_· conSU.ltóti-O.
:--Av. 'Getulio,Vargas, 198

1-
en

ass.en.
\

,���� , Preços modicos

.

' J A R A G U Á OO S Íl L. ,

' Harllonios: 12 medelos,
m .

'i '. ..

especiais para viagem,
ElS!EllEl!!!!!i!!-!I_lSiIIIiE!ill!!i!!!E!!i!!i!lIISIIlIl!l!l!!l_!!i!Em brIngt �asc:be und slc:here Hilfe bel: Capelas e Igrejas

.

iD
Gicht. Hexenschuss, Orgios: São constrúidos

,

• I. 'Rheuma,' Kop'f: und 'emlh7 ddis�osições daesco a os Interessa os

Ischias. Nervenschmerzen. Catalogos Gratis

! TogaI löst die HarnsAure u�dE!e�I�!��g����e���é!!��chad_ Demais intormações

1
h�hen Krankhellsstofle. KeIße unangenehmen Nebene�scheinungen, com o Representante .

• Emlache. Anwendung und Dosierung in For.,m von Tabletten. Weit G I E d
E 't6" 1 d' � d 'p f'

über 7000 Aerzte bestätigen. die hervor:agende. schmerzstillende und era para os sta m:

scrl .rlo ao a o a. re eltura
.'

' heilende Wirkung von Togai. Nehmen Sie daher vertrauenSvoll TogaI! de S. Catarina e Paraná,

J�RAGUfi.' DO SUL i f
PAULO KOBS - ex. Postal, 39 - �Sio Bento. do S.UI�1)00>00......����oCi�... �

lF===================!I'
Estado de Santa, Catarina' .

.

('�;;�:��;:
.•��;.) I AP:�:!:&"!e::IZ" 8-ro��;��

g MODBIINA B .PRlMOR08AMBNTE INSTALADA li MBDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
I

DIlPRONTB A p••FeITURA - JAR'OUA DO SUL i
li A melhor aparelhada em Sant. Cat.rlna li I Foto!<"." ,m O�al -; fOto.....' d. """""on.., - •

�•
n Abd B D 1

Das Symbol der. Rech. tschaffeoh,eit, des !ii Frlmes e Material Foto - Aparelhos e Acessório"S iii

: Kua on alista ( efronte a "A NOTICIA" .� Im II!

::�1b �: .•..•..�,���.•.�n�••�.��•••: �:;.••:::,� ..••:.:�:.:.: ••:�i:: '1,,",,,_a_m=�_�_r��_�:_�_eo;;;�_�_d_u;_nd__:_:r_ln_'�_�_�_nn_st_bp_a;;;;;;��_�_i�_'n_d_�_e_�_i�_�o;;;t.=11 I A pedid:mal:::'rd�d���:�a: tambem I
._ �H!!lI!S8_biSJ13 860i!!11!i!ll! !!II'!a!!JIl@Bl86��ti>

BALANCETE DO MltS DE OUTUBRO DE 1959

CA.:rX�

.
.

) Dr. Francisco Antonio Piccione
M:�DICO

Cirurgia Geral de adultos e. criançab . CI1- -
nica Geral - Partos. - Operações -
'Moléstiás de Senhoras· e Homens.

Espêcialisaa em doen'ças de' crianças'
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara _Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

I_c OH.UPAt � 8ANr� CATA:R,INA

::>eçam Catâlo,.
go Jlusfrad'C)'

,' .. � .

LeopOldo Seidel

C'rupá
.-

Dp. Reinoldo Mupapa

II ADVOG4DO II

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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·

p O, V O !�=�!
-AN-o-X-L----JA-R-A-O-UA---D-o-S-UL--(S-A-N-T-A-C-A-TA-R-I-NA-)- - SÁBADO,;1 be NOVeMBRO De 1909 - NO. 2062 J A Direção do Ginásio "Divina Provi- t

I
•

� dência" tem a grata satisfação de externar �
� seu sincero e profundo reconhecimento a �

�
tôdas as pessoas +que, com dádiva amiga,

1auxiliaram as Finalistas dêste ano de 1 �59
a angariar .o tão necessário aparêlho de

� alto-falantes. 'I
I

Somente assim, com a generosidade,

�altruísmo e compreensão do bom povo de
Jaraguá do Sul, podemos levar avante, a

� graúde missão que nos cabe, qual seja, o �,
� da formação meral e cientifica das jovens �
� a nós confiadas.

_�
�

J,.",.",..".,�����..---- �

Com a denomínação
acima fOi .regulamentado
um torneio' entre Clube
A; Verde, Botafogo F.C.,
S.C. ,Paraná e Estrela E.C.
O titulo de t o r n e i o

"Presidente Eugênio Vitor
Schmöckel", é em home
nagem ao Presidente da
Liga )araguaensc de Des
portos Sr. Eugênio Vitor
Schmöckel, 'pelos lnúme
ros serviços prestados ao

esporte jaraguaense.

I ESPORTES.-- Por HOFE SAlDE I
IlrUeil '''Presidenle fualnio Vitor ��c�Ißckel"

GINASIO "DIVINA PROV'ID�NCIA"

Exame,s de Admis,são
Horário da la. época

Dia 7 de dez. - às 14 hs, ..!.. Português
« 9« « - às 7,30 hs. - Matemática
« 10« « - às 14 hs, - Hist. e Geog.
« 14 te « - às 14 hs. - Oral

,Papéis exigidos

por Vtrgtllo. O terceiro
tento do Estrela foi con

signado por Dalmo, aos

29,minutos; o 4°. por Ma.
rlo, aos ã3 e ri quinto e

último por Ivo, no último

������. do le�po regula- �: �:!!���� �é:�:,imento.
•

tf==::::::=::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::=::::::====::::::=::::::::::-�

Pe��g�,���c�: ���ii-, 34. cAtes�ado de vacina. II Dr. Orlando Bernardino I!
. erbf. de conclusão do Curso Primário. !� ,

ilReginaldo e Umberto; Todos istes papéis deTem vir com II Cirurgião-Dentista iiMário, Valério e Renalo; F ii II

Jaime, Nique, .Gervesto, irma Reconhecida. u Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta I:

Caetano e Dalmo. O Pa- A DIREÇÃO H - Prótese - Clínica - Oj r u r g í'a - ii
raná alinhou assim: Ien- __"'!"- __' ;! - ii
guito, Paulo e Alceu;

,

.U. H o r á r i o: na cidade todos' os dias (menos l.I!..Henrique, Osmar e Lo-
:j segunda - feira) 'ii

renzi; Elói, Virgilio, Pét,
/

A te n ção I li Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas ii
O Torneio Presidente Silveira e Céäo. II A • I D" 364 (d f EI )::II v. a. eo.oro, e ronre a etrônica ii

���ê���c�it°Jo�����ckt�il� Es�r�:ti��õl��:ar I�� Vna� da :áa::j��n��r�s�r:!�f�,z�:o��Sr�eQãO geral �::::::::::::::::::::=::::::=:::=::::::::::::::::::=::::::::::::=:::==::::::=::::::::::::::::::ti
mo, apresentando como lérlo e Fidelis no Paraná
primeiro jogo e único da substituindo Paulo, Iodos ERNESTO R.EIMER
primeira rodada, Estrela nos derradeiros momentos (.-a/c Sr. F. Trapp ao lado do Posto Wolf)
E. C. x S.C. 'paraná, o da fase derradeira.
clássico da localidade de Arbitro: Hu_go Alves =------------.----------!

Nereu Ramos. . Garcia, muito bom traba-I.--------------------
O Estrela que andava lho; S. S. não havia sido Dr. Waldemiro Mazurechen

no "prégo" mais de seis escalado, pela L.JiI.D., no
mêses, fez uma bonita entanto como o arbitro CASA DE 8AUDE
"reéntre", derrotando dia escalado, Harry Lletz,
8 p.p, o Agua Verde, em desta vez não cumpriu -,

torneio, surpreendeu o' com sua obriração-, Huro
Paraná com uma derrote

I
Alves Garcia, atuou a pe

de Õ a 1.
,

dido e' deu mostras de
,

O Clássico de Nereu bom eplrador. Auxiliaram
Ramos, foi um jogo muito S� S., como juizes de li-Imoyimentado e disputado aha, Evaldo Silveira e

..------------------....

com entusiasmo até o tri. Ismael Correa. :--------------'-------------------------

lar final do apito de S.S. -x-
I

Q Juiz da partida. Na fase PRÓXIMA RODADA
inicial, o Estrela não do- O rorneío Presidente

,

minou e embora estivesse Eugênio Vitor Schmöckel,
corr. a vantagem de um apresenta para amanhã 6

gol já aos' 6 minutos de j-og.o Botafogo x Agua
luta, sofreu por vezes el- Verde em Barra do Rio
guma supremacia do Pa- Cerro.
rané. Na etapa derradeira --------...'-.

Q jogo foi desvirtuado e Tonelo PRBFEITO CARLOS
substituido por um logo DB PAULA. SEjlA
muito pesado, acontecen- O TO R N E 10 regula-
do com excesso os casos mentado ,peJa Liga de
de botinadas e companhia. hajaf apresenta para ema-

A marcha da contagem: nhã os seguintes jogos:
Aos 6 minutos de luta na Bm J a r a g u á: C. A.
fase inicial .. Gervaslo inaU", BAEPENDf X VASTO
gurou o marcador, perma- VBRDB de Blumenau. O
necendo em todo o prl- Vesro Verde é o líder

meiri> rempo a contagem deste torneio e o Baepen
mtníina favorável' ao Es- dí está disposto a não
trela. perder mais nenhuma
Na fase complementar, partida. Uma partida de

novamente Gervasio aos grande especrartva, esta
5 minutos eleva o marca- de amanhã na Rua Dr.
dor pera dois a' zéro. Abdon Balista.

'

Reagindo muito bem, o Em Blumeneu preliarão
Paraná consegue, já aos G. E. Olímpico e S. D.
8 minutos, o seu primeiro Acara!, um dificil compro
,tenlo, que passou a ser o misso para o Acaraí, que
tento de honra do onze empregará sua força má
da Barra do R i b e i r ã o xima na conquista de uma

Grande, tento assinalado vitória .

-x--

ESTRELA E. C. s . S.C.
PÄRANÁ 1, na Iii. rodada

I' '1_:' ! li;

Febres (Sezões, Malárias, I
Impaludismo IMaleitas. Tremedeira

- CURAM-SE RAPIDAMEN'FE COM - I
'�Capsulas Antisesonicas

IMinancora"
Em Todas as Boas Fàrmácias

r

t um produto dos Laboratöríos MINANCO�A I- Jeinetlle - 8ta. Catarina -

ta ,. anII

Rua Presidente Epitácio Pesôas N·. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' • Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
_- Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electra-cauterização

- Râios -Intra-vermelhos e azuis.

o "Zelozo" Funcionário
eventual, já festejara com "doses"
de 'bitruca a sua condenável faça
nha desde as primeiras horas da
tarde e av�nçava horas a dentro,
num espetáculo contristador para
a nobre classe de funcionários a

que diz pertencer. Oferecendo
cachaça às mêsas ocupadas, fazia
horas. E nós tambem. Até quando
ameaçamos procurar o descanço,
Longe de supor eslitesse.os presen
tes, convidou a um seu amigo para
levá-lo no jipe da Prefeitura para
casa. Vendo, entretanto, que o seu

intento estava sendo vigiado, de
sapareceu n08 tunõos da Prefeitura,
de onde se ouvia o motor do vei
culo ser judiado" pela presença
dos vapores alcoólicos. Finalmente,
'depois de muita manobra e do
mêdo de ser pilhado em flagrante,
arrancou o veiculo à contra-mão,
alcançou a Av. Mal. Deodoro e

desapareceu em direção à saída
,

de Blumenau, quando todos sabem
que o "zel'080" funcionário mora
na Estrada Itapocú-Hansa. Dois
vereadores, o presidente da Câ
mara e diversos populares ainda

(Continuação
da 1a• página)

hoje indagam o destino do veiculo,
inclusive um funcionário graduado,
de quem deixamos de citar o nome,
em especial atenção e considera
ção que temos para com o mesmo.

Levantando onda, procura o' su

plente de 38 votos desempenhar
o cargo de Diretor de Expediente,
achando que os cá da terra são
otários, Por isso estamos atentos

para imprimir moralidade a admí
nistração e freiar 08 gozadores
gratuitos que não sabem respeitar
o suor da coletividade. Corre o

boato de que o "zeloso" e outro
recem nomeado estariam insuflan
do funcionários para dar uma ca

mada de pau no vereador Eugênio
Vitor Schmöckel. Porque? Porque
lhes põe 08 olhos nessas vergo
nheiras. De

I par com a noticia,
convém lembrar que é um ótimo
programa para quem se inicia na

carreira de funcionário público.
E o Prefeito Municipal, a quem
não poupaQlos quando se trata do
interesse público, certamente ha
verá de' pôr cobro a esse lamen-

'

tável estado de cousas.

PRISÃO DE VENTRE
ESmMAGO. FíGADO E INTESTINOS l

J

Proporcionam bem-esta gerat
facilitam a digest�o. desco�
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções do {f'
.

A floresta representa,
para um país, o que o

sangue representa para
o o�ganismo.

....

II·�"··
.

,

:'.
.
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*ä:
':::'::i i:

, '

CDIIRA CASrl,
QUfDI DOS CA·

BfLOS f DEMAIS

tUCeou DO �

"E:..
'

":�.

'

'J.'� .

"�o'

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

PARA FERIDAS, .

E C Z E MAS,
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
F R' I E I R AS,
ESPINH.AS, ETC.

�================��

Lavando COrTl Sabão ' (raarc. Registrada)

Virgem . �specialidade
da CIAD WETlEl HNDlU§T�lAl JOll1l1lvUle

I

I
Sf>.ßÃ���Rat�,\
EspECIALIDADEJ •

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


