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Esteve -de passagem
pela nossa cidade, o de-
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simpatizantes.
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Ano :X;L JARAGUÂ DO SUL (Santa Oatarina), Sãbado, 30 de Janeiro de 1960

Este Trânsito' é de morte AMARAL NETO faz 'outro
. 'Apoiado .� arligo' de tanto, não acontece. Fun-I Uma lá�tima e um perigo. dasafío ,ao marechal LOTT
Constituição, a Prefeitura clcnãrlos que precisem Outro primor de adrnlnls-

'

Municipal meteu os "peitos" fiscalizar, escriturar, limpar I tração pública, organizado Afirmando estar dís- mado, certa feita, de cão, Charles Murray ven-
para mostrar ao povo des- a Prefeitura e, fazer o ca- por "sapientes" técnicos e posto a fechar sua re- chantagista .e de patife. deu para o Exército uma
tas bandas como se regu- fezlnho, ao mesmo tempo, mal, executado. vista caso' não possa' E sua denúncia é, em grande partida de má.
l�m�nta e fiscaliza o tr�n- lern d�reito à desca?s�. Quando se equilibram comprovar sua acusação, resumo, a seguinte: quinas de escrever.

51!\) raragueense. E, de fato, Daí, tao Jogo 'o relögto as faculdades costuma-se
o jornalista Amaral Neto

-

Amaral Neto a f i rma
d� mosl�as �e sua cepa- bare às õ horas da tarde, escolher entr�' os meles Iêz ao marechal Teixeira - Tendo como inter- ter havido na transação,
CIdade flscahzador� e .re- vã? com os outros pare o .menor, Cá entre nós' Lott um veemente e de- mediário :Q.a transação o desencaminhamento de
gulemenredore. �ao bem o Justo descanço e, a par- escolhe-se o mal maio; satío : então deputado e atual mercadoria e Ir a u de
fUDclo�a o mecamsmo que ti':., �aque,le �omento o

ere suplicio da já sacrl-
- Se V. Excelência ministro Armando Fal- cambial".

os ónibus for,am e�<i:,?rra- transl�o ííce as moscas. �cada população urbana. permitir que eu faça a

çados das vras publicas, Trenstra-se por onde se prova do que 'digo, rasgo '

. merendo-se os em Jundos bem transitar. Estaciona- Dentro em pouco, o 8. minha defesa e faço ABONO DE NArpALde quintal, enquanto os se onde 'bem se quízer trânsito será para valer. da sua defesa a minha •
.1'

demals veículos estacto- estacionar. É na mão. É Será o trân�ito das mor., acusação. •

[uneíoné
·

nam trregulerrnente, ínclu- na contramão. e no meio teso Pel.o Val e 'pelo vem, O desafio foi feito no
aos unClonarlOS

sive bicicletas nas calça- da rue.. É na 'calçacJ,a. vemos indo muíto bem.
programa "Noite de Gala",das, com eminente Perigo na TV-Rio, em resposta

aos transeuntes. As placas a perguntas do repórterde sinalização então nem

N MA 'CA M'·· I Flávio Oavalcantí.
.

=u:�a�a� r�:��:d�i,n!l�:r;�' ova· esa na· amar� UnlClpa Impedido até e nt ã o
.

vezes leva de 'um e dOIS pelo governador, Amaral
minutos para trocar de côr., Com a aproximação da acontecimento, que terá Neto comparecia pela
Tão sómente para setls- primeira terça-feira de Fe- lugar às 20 horas do dia primeira vez à televisão.

fazer ao capricho de edil vereiro, (\5 partidos polí- 2 de Fevereiro de 1960 no Sua denúncia prende-se
lereguaense, designou-se ·ticos representados na Forum local e que virá a irregularidades haví
um escriturário pera Ins- Câmara' Municipal estão demonstrer a Mêse do das na compra, pelo
peror e um servente l'tlrii em grande movlmenteção, Legíelarlvo Jaraguaense Exército, de máquinas de
auxiliar. Não obstante essa vlzando ocupar os prínci- do corrente exercício. Os escrever da companhia
circunstância a Prefeitura pais postos da Mêsa, ou meios políticos bem íníor- Murray.
esqueceu-se de que a fls- seja, a Presidência, a Vice- mados têm como quase Amaral Neto ressalvou
calização deveria ser feira Pr�sidênci6 e as

secreta-,
certo que o DOVO Presl- a honestidade pessoal do

permenentemenre e com rias. Reina Q'rande espec- dente �é)irá -das fileiras da marechal Lott, embora
revesamenro. Tdi, entre- ranva em rôrno desse UDN.

. por êle tenha sido cha-

Rejeitado o Veto
A Câmara Municipal de Disse o referido vereádor

Iereguä do Sul, epreclan-: que se abstinha de votar,
do o veto oposto pelo sr. "porque não vem o mesmo

Prefeito Municipal ao pro-
apresentar o pensamento

. .' da bancada do PSD, de
teto de lei concedendo como se manifestou DöS
abono de Natal aos fun- p r i m e i r a 8 discussões".
cionários municipais, 'na Sabido está que o ltder
base de um mês de ven- lnterpreta o sentimenro de
cimente, foi rejeitado pelo seus liderados. Öre, sellle- '

plenário. Votaram a favor lhanre \ difinição do líder
do veto e, consequente- pessedísia, vale por uma

mente,. centra o abono de rejeição expressa do vero.
Natal oe vereadores Erich E,- cúmulo dos cúmulos,
Baptista, Henrique. Boeder

I
os vereadores do PSD,

e João Cardoso, absren- não entendendo o seu líder,
do-se de votar, na fórma votaram a favor do veto.

A MAN IA DO VETO [:���it��E��:;;:M� :.i;�:!�n::�:'��.�!
lls§� é QlllllC é al�mnlOln§tr(àlr

"f:"\. ...

D epoi1'l da. mania do mando entrou em aqui vai um abrasso ao Gessner e os nossos pa-
fase aguda a mania do veto. O, Prefeito rabens ao povo Corupaense. E' grande prazer ser A Portaria 62, aprovou Paralizarão todas as via-

Municipal, cercado Qe interessante fauna de téc- publicado esta, carta no jornal na la. pagina". a escala de férias dos turas e, consequentemen.
nicos, especializados no atual sistema de bsjula� Logo em seguida .vetou o projeto de lei ,que funcionári?s. da Prefei- te, os operários que tra
ção e sustentando na- teoria do empreguismo institui o Financiamento de Estudos a alunos po- tura M�nIcIpal para o balham nos veículos es

aviltante, deu paro dar vaza aos seus conheci- bres. Vetou por inconstitucional, porque é conti's exe�cíclO d� 1960. Até tarão de braços cruza-
o

mentos de administração,- vetando as, leis que, a carta magna do Estsdo, porque é contra a Lei aqUI.nada de novo. Quem dos. Pela escalação há
segundo diz, são atentatórios à Constituição. A orgânica dos Municípios, porque é contra o Regi- anallzar melhor a esca.]a, que' se concluir que a

Constituição é a tábua salvadora do edil jsragua- mento da Câmara, porque é· contra os interesses haverá de encont�ar 1I�' previsão da atual admi
ense porque, poucos a conhecendo, melhor serve do seu maior interessado, o Prefeito e cúpula tereressantes partlCulan distração é das piores.
para justificar o seu desamôr aos funcionários e administrativa interessada em preparsr o terreno dades, entre ela� se des- pois temem uma derro
aos interésses do Município. Há pouco vetou o eleitoral deste ano de eleições. Sabem que com tac�ndo as férIas que cada e vão começar a

abono aos funcionários públicos, na base de um bolsas gl'atuitas dá para comprar e carrear muitos ser.ao dadas a ,sete mo- escolhambação logo de
mês de vencimento, que seria dado a tOQos, indis- votos. Banqueteiam-se com a miseria alheia. Antes t�rIstas' e qAue.as goza: pois das eleições. 'Ou
tintamente, mesmo aos aposentados. Vetou. Em que o veto houvesse sido lido na Câmara Munici- rao" todos eles, a um 80 será um prêmio coletivo
seu lugar resolveu, qual papaiNoel, dar aos ativos paI, o programa do PSD, com uma falta de recur- tempo, de 2' � 31 de aos motoristas e trato
a importância de Cr', 1.000,00 e, exclui os inativos. sos' à toda prov�, diante dos insucessos de seu Dezembro de 1�60, Face ristas, dando ao povo o

Alegava,::se a inconsti.tucionalidade e falta de indi- partido, antecipou-se na divulgação das "razões" a ,ess� escalaçao perma- primeiro ponta-pé, com

cação de recursos, Em suma, não h�via dinheiro que impedem a sanção da lei, 'deitando conheci- n.ecerao to�os o� moto- todas as obras pàraliza
para ocorrer. a tal despesa. Quanta contradição. mentos jurídicos que não convencem. Começa por r�stas e l11als dOIS trato· das por um mês? Uma

. Quem folhear o Boletim Oficial, edição nO. 71, dizer que a UDN é majorit&ria. Mas majoritária rlslas aus.entes de �eus administração tipicamen
encontrará os decretos nOs. 15, 17, 19 e 20 que em que? Nos vereadores? A UDN, segundo as cargo�, o que vale dIZi:)� te ao sabor dos 'ventos
abrem créditos suplementares na! importância de eleições evidenciaram têm apenas 5 e a' legenda qu� nao hav�rá um �o· que soprarem na opor
Cr$ 1.686.326,60 para reforço de diversas contas, do PSD 6. Então 5 a 6 é majoritário? Só na ima- torlsta durante 30 dIas. Umidade.

todos. do mês de dezembro.' E�tre êles u� que ginação de primários, que aihda querem qiscutir
�utorIzAa p.agamento de honorárIOS advoc�t1clOs na bolsas escolares. E si houve voto majoritário no Dr. GUI-do ,fe.rnando· ·FI·s'cberImportanCla de Cr� 10.000,00 'pela elaboraAçao (notem projeto em causa, é porque o próprio PSD con-

bem) do ante.proJeto de leI e estudo�so�re a taxa corda com o projeto, o que, por outro lado prova
de calçamento urbano. Nem o ante.-proJeto, nem o insucesso do PSD que não têm força junto, de
o projeto foi e��ia:90 à, Câmara e muito. menos o, seus vereadores pSl'a faze-los votar, segundo as

caly.amento ,�elDlC�a�o ne_sses quase CInco a�os "vontades" do pagé da tsba administrativa jara
de

. prof!cua a:dml!lIstr.açao. M�s para os funclO� guaense. É confessar publicamente o fracasso de

�árI�s nao haVIa dI�helro e �UIto menos par� os um partido msjoritário" outorgsndo esse direito
lDatIvos. C.?�O s� ve, um prImor d,e .sabedorla e 'ao seu Ildversário. Ern seguida diz que a m;>N e

senso. admIDlstratlv?s. V��e, �, prop�slto, transcre� parte do PSD (para' criar a maioria) ,é inimiga
ver com todos o� ef!e.s e erres,

.

a "cart� de dos estudantes. Logo, o próprio PSD é inimigo do

u.m ,�odesto func,Ion�rlO ou q�e se dIZ f�ncIoná. estudsnte. Quanta besteira,· a um só tempo. E, tão
rlös que expressa na s�a lll�guagem SImples. � s�mente para argumentar: é inimigo do estudante
estado de. alma dos funCIOnárIOS em geral: EI�. aquele que dá leis de amparo aos estudanteS
"Jaraguá .do Sul 19f1?/1959 - Prezado sr. Schmo- pobres ou aqueles que os tiram ou vetam?
ekel - Quero pedi.r um favor de escrever estas. ... _ . . _'

linhas no correio do povo nos todos �uncionários CIta,
..
em s�g�llda dISpoSIç.oes. �a ConstItUIçao

de Jaraguá queremos mandar um forte abrasa0 e �a LeI Or�aDlca dos, MUDl�íplOS, que �anda
ao sr. Viii .Gessner pelo seu comportamento com aphcar at� 2010 da .penoa de Impost08_ locaiS, n�
seus funcionários pelo nat.al fes uma alegria para m.anuteuça? do ensl�O' ,e �a ed.ucaçao. E dai.

eles dando aquele 'presente merecidO' o abono de Nmguem �ls�e que nao podIa aplIcar es�es recur·
natal e nos mesmo privado, disto fiquemos con. sos na crI�çao de escolss, �as suas reformas e

tente pois nois sobemos, que se Deus quiser em reconstruç?es, ns mauutençao de professol'e� ca-

61 nos vamos tambem ganhar porque até lá estara pazes �e uao analfsbetos para pagar compromISSOS

um, prefeito da UDN governando Jaraguá. Então (CONTINUA NA 3a, PÃOINA)

Recebemos atencioso reira noticia de sua for
convite do sr. Dr. Guido' matura, cumpre registrar
Fernando Fischer, para o seu contrato de casa

as solenidades de coia- mento com a gentil se

ção de grau dos/ cirur- nhorita Renate Wunder
giões·deptistas de' 1959, lich, diretôra do Expe
da Faculdade de Odon- diente da Câmara Muni
tologia' da Universidade cipsl de Jsraguá do Sul,
d,o Paraná, a se verifi- filha dileta do estimado
carem no dia 5 de Fe- casal P'aulQ A. Wunder
vereiro de 1960. ,lich

.

e exma.' espôsa,
O novel odontolando é ocorrido no dia 25 de

filho do estimaöo casal dezembro p. p.
,Francisco e Adelis' Fis-
cher e vem de concluir "Correio d� Povo", ao
o curso com brilhantismo ensejo dos gratos acon

junto de seu$ colegas de tecimentos, formula os'

Faculdade, devendo es, seus melhores votos de
tabelecer-se com gab�· felicidades e venturas ao

nete dentáriO' ,em nossa

I
jovem dentista e noiva,

cidade.
'

extensivos às 'respecti-
J)e par. com, a aviça- vas familias.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Orgilo de maior }l'8uetração
DO interior do nordéste

, ca'�arinlJnse.

.

O Oine Jaraguá, moderna casa de diversões
Transcorrerá am o dia ,It. sra. Lídia, espôsa do inaugurada no Natal passado, cuja edificação deve-

2" terça-feira, o natalício Jorge Ersching; alfaiate se a alguns capitalistas que formaram uma socie-
'Fazem anos amanhã: do estimado cavalheiro nesta cidade. dade -para tal fim, está realmente cumprindo com

. � ...

sr. Osvaldo Hsusi, dinâ- 'A srta ..Or�ud,. filha do sua, finalidade e diga-se de passagem, dá gostoA sra. Iria Satler.: R P t W d
O [ovem Guilherme mico gerente do Banco' ,sv:. as or, ,.al �er. " frequentá·lo.'

/

Indústria, e -Comêrcio de .o jovem LUJz,G. S,tm- '

Desde a moderna decoracão '(dizem que el arte
, Rolando Jcenok. h

�

Santa CAtarina SIA., nes- g en. do Sr. Héusi) até ao mínimo detalhe, tudo enfim,
DIA 1°.: ta cidade. DIA 5: vai às mil maravilhas.

A sra, 'A'lice, sspôsa do
'

,PeI6�, RElUS
.
atributos A menina tTerezh'lba;

, Ainda não .conclu�do, pOí:ém na }ase dos últi-

In. José Rocha, 'n/ cidade. pessoaIs,. seu fino .tra to filha do sr. Alfonso, Ni- mos retoques, Vimos, ainda, dias atrás, a abertura

O sr. Alberto Murara ds perfeito cavalheiro o coluzzi. numa das salas adjacentes de um moderne-bar

residente em N. R�mos: ilustre aniveraariams 1I0U' O sr. Eugenio Strebe, I (aliás, modernís!!i��). Í<

•

A, ara, Hiltrudea Voigt, be .co�quistar .lii1llar �h� residente em' Barra do A' programaçao �sta agradando plenamente Ie

filha do sr. Praneisco projeçao na Vida social Rio Cerro. o pessoal de serVIQO e bastante educado. Provavel-

Voigt. \ e @C0n�mic� não 56 de A menina I r a c 61 m a
mente vocês também já, notaram mas, até o pübli

A sra. Ana 'Barbara .Jaragua do Sul. como Lsmke, filha do sr. Alvi- co tem s� compolrtado magnlfioamente. Em algo.ma;;
Buchmann., ta.mbém no ,izinh0 e no- no Lemke residente em

outras Cidades e comum assobiar, comentar o filme

A srta. Erica, filha do, ,e] m�ni6ípio de Corupá. Rio da L�z Vitória. em voz .alta, bater? pé, enfim at�tudes imp�óprias
sr. Ervin Erdmann.

. Às inúmeras homens- O [ovem Edelmur Dö ..
de pessoas e�clareClda.s. AqUI f?llzmente, .nao está

gans que. em
r da_ta do. seu ring, filho do sr. Bertol- acontecand� ISSO. A�sli!!te· se o filme perfeitamente,

DIA 2: anirersãrio se rao tribu- I do Döring comerciante gosta-se, dele ou nao, depende naturalmente do

A sra. Dulce Satler. tadas ao distinto aniver- em Estrad� Itapocú.
I gosto d� ca?a um (e gosto não se discute), mas

A srra. Isolda Mayer, sariante, Correio dó POTO uma coisa e certa" - de qualquer maneira Ire-

filha do sr. Carlos Mayer. ee associa praserosamen- quentä-Io é um prazer., ,

A sra. Francisca Mau· te, almejando ao ilustre �

, Parabéns aos seus responsáveis e, vamos con-
A

d A amigo farta messe de tinuar no mesmo ritmo.
rer, esposa o sr.: u-

Ggusto Maurer, residente prosperidades junto aos I"na' SI'O Sa""o ·lUI"Zem Garrbaldi. que lhe são car os.

O jovem Faustino zs- DIA 3'
palla, filho, do sr, Pedro]' O )·ov· DruDo L"'o-Zapell" residente em ,Gm 1j) ""

Ilha da Figueira. poldo, f�lho do sr. Leo-

A sra. Gertrudes _Pia- poldo F.ledler.

cetzni, residente em B6la
Vis'a do Paraíso·Paraná.

w

....

'__ ZaasS*",iJBiZSIlSL5,n ....__

SABADO DIA 30-1-1960·

I, ,I" ,i ÀniV�I'SariOS I' Sr. OSViLDÖ HEUSI' "DIA' {:
.

Comunicamos a Iodos
os interessados, que as

matrículas para os Cur
so� Ginasial e Primá
rio, estarão abertas do
dia 1°_ a 10 de feverei·
ro; e diàriameDte, have.
rá expediente das 15,00
às 17.,00 horas.

, Infprmamos outros
sim, que 08 exames- de:
2a. época e de Admis
são, serão realizados
nos dias lO, 11 'e 12
do mês entranre� I
Contamos com � boa 1

vontade de todos os

seohores pöis, afim de
que as'matrículas sejam
efetuadas o mais breve
possível.
Jaraguá do Sul, 25

de janeiro de 1960.

A D;re�io.

Registro CivU

Que o Estado rie Minas Gerais esti' tão com
prometidO 'por dí,idas e obrigações, que Dem da-:
qui a CEM ANOS _poderá ealvar as IUU contas?
.' . .

-x-
.

. Que o Presidente Juscelhlo "andandO" nas al
turas, deixoú o LoH á vontade aqui na tQrra, daí
a anarquia, em iodoi os se lOre!!, porque milHar
em vida 'cf".l é ZE,RO? ,

-x-

Que a COFAP e Olnras entidadeiil de· ladrot!i
ras e patifarias foram instituidas pelos got'ernantes
�om ci fim de pro'e2er OI ladrões II canalhas que
fazem parte do. próprio Go,êrno? .

-x-

'Que a Inspetoria do Trânsito do Díslritó Fe
deral é o lugar ondemaiilpotiridãoexistena.ad

. mil1istr,ação . pú�lica e que motorieta particUlar, é
vítima de uma indústria miserável de multas, re

.

boque's� dádivas de carteiras, etc., etc., sem contar
'com as qúadrilhas Q['ganiíadas para exploração de
táxis, "M càterva"? E que' são militares- os seus

Diretores?' " Edital n._ 4 765, de 25 1-60.
t
'.

"

. ,- x -
.

I Arlhur Gü,hs e
,

Que todos os jornais do Distrito Federal, com Anna Lidia Bäumle
raras exações, recebem altás propinas dos pode- ele, brasileiro, sol:eiro,
ias, Governamentais, para cobrir falcatrúase e ou- tecelão, domiçiliödo e re-
tras coisinhas mais? ,. residente nesta cidade. fi-

,,'. - X :.- lho de Alberto Güths e de
Que o .Govêrno que, mais roubou ,nêste país, Inês Persch.

.

foi o' atual? .' Elá, brdsileirá, solreira,
,

-- x-, doméstica, domiciliada e

Q,!le a Prefeitura Municip,al está falida? residente nesta cidade, fj-
.

.

'

'-,je -
.' " lha de Dito Bäumle e de

Que as favelas dO,Rio são umá ,Indústria-Ofi�ial'?' Paula 3äumle.
."" _....:.x �

Que a falt.a de cárne, 'não exitste, mas sim a Bdital n. 4.786, de 26,1-60.
falta de vergonha? -

' .'

Arno' Holz e
,

_
,.:._ X""" ',- Rosita Ktueger

, Que o feijão comprado nos Estados Unidos" Ble,. brasileiro, solteiro,
j,á 'o havia sido de há 'muito tempo, e com a conl· lavrador, domiciliado e

_

vência de alt�s personalidades do Govêrno? . ,residen.le neste distrito, em,
.

,
,

' .... Rio da Luz filho de Ei. Il!l b I' .iiEJii;E:l;:::e:&i!EilI!i!iiil'.5iil! u-;ilU:i" ?S!!ii ....==; !iiI!iFi' '5iII

-: x -:-
'

". : vi'no Holz 'e de Guilher· I
.

,

.'

" I,Que os roubos prat1cados pelos brasllelrosfaF miná Holz, - 11\\ l\\J1(' °nn 10> 11- AI
'_

Á,\ 7lP'v..TP.AlIflI fiI.:-_'"tos de cará�er integranda as/comissões que Vã? à. ela, brasileira,. solteira, m, lI.JJfo ' Iv.llilllrllllll�.... lJ))2lIrJrClL@ \illC E1IL/� 'ii ��JhJl lU
Europa'r.§sla e USA, �ara. ?ompra ,�� m�rca.dor1as, doméstica,\ domicilié)da e m.

.

"

po�ta-avlOes, e outras _futlhdades. ]a atmglram a r�sidente neste distrito em III .11 II il
mals'de VINTE BILHOES PE ORUZEIROS?

.

Rio da Luz, filha de E,mi- iii
'

' .aveCi...
. I'"- x - lio Krueger' e de, Paula, I I _iii_·,Que as falcatruas existentes dentl'o' dos Insti· Krueger. "

III iii
tu'tos .� demais autarqui8�, sem 'fal�T' dos MinÍstê· E pàra que chegue ao co. iii Com escritório nésta. cidade à Av. Marechal 'Deodoro' ii
rios, atingem a mais de DEZ BILHOES'DE CRU- nhecimenio de todos, mandei I.. d'" F

'

o 1')2·
-

'Ih"·.. '1'
.

III
ZEIROS .e daí, a miseria, a 'fome,' e, a desgraça passar o presente edital que Iii

a onsec,a n. Ä, para ',me or ,serVIr seus c. 1 ein t � s;' ,iii
que campeiam em todo o país? será publicado pela impren- p", mantêm estreito inter�â�lbiot j,udic�ário com os Escritórios' III

,
- je - sa e ,em cartório ond� será m de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, m

. Que o vale do São' Francisco ,com uma vél'ba ,attxàClo dmante I'i dias. Si -m'''' 'I'"de Dois Bílhões de Or'uzeiros, é o vale de lágri' aiguem souD:!r de algum im· com séde em Joinville e S�o Francisco· do Sul; está em

mas de tôdat a n'ação' Brasileü'a? ,. pedimento' acnse�o para os �I 'condições, de, 'também, ',aceitar causas para aquelas 'Co- ii
(Extraido do JOrDal da UNIÃO 'NACIONAL DOS AD-

tins legais.
Iii marcas,', sem· mai<;>res onus para seus constituintes. p_

VOGADOS - UNA - ,de Dezemoro e Janeiro de 1959/60, AUREA MÜLLEr� GRUBBA III I
números 4 e 5, da Ca�ital da República).' "r· Oticial" li'iiiiii5iI�!Ell.!j�!E!!!I!I===ej! 'mEllE;IWIü;;;;;ad�!!i!illi!!lm,�=;:!m=�=n=l�

Aurea Müller Grubba, Oticiál
do R e gis t r o Civil do
r ('. Distrito da Comarca J a
raguä do Sul, Estado . de

Santa Catarina, ßrasil.
faz saber que comparecli

ram DO cartó'rio exibindo m

�$cumentos exigidos pela lei
dirn de se habilitarem ;>a;'!

casar-se:

Sabia ...

Editoi n. 4784, de 25·1·60.
Umberto SamIon e

Zélia MarleDe de Souza

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de João Sanson 4l de
Rosalina de Borba Sanson.- '--,-----------...!

Ela, brasileira, solteira,
industriária, domicilidda e

residente n,este distrito, em
Ilha da Figueira, filha de
Ignes C.ordeiro de Souza.

�epatinq p. S.
da Penha, que
contem 'extrato
J(epático con-

• t:enfrttdo/nor
m1l11,�tl ,(18,

junç�e$ do

fígado.

I.'
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Loise & Richard
Jaraguá Social

Um Comentário

Flashes

Hoje, o programa é feito pelo Centro Excur
sionista Jaraguã. Baile no Clube Bôa Esperança com
a estréia do novo "Conjunto Moderno de Ritmos".

Infelizmente não estaremos presentes, mas os

nossos cumprimentos ao Presidente 00 Centro o

jovem Guenther, pelo seu denotado espírito de
iniciativa em oferecer à Sociedade local atividades
sociais e logo em época que eSlamos sentnido a

I
falta de '�rograma .social em nossa ci�ad�.

Miranda no saxofope (o homem que "engole"
o instrumento),' Douini no trombone, Dave no

acordeon, Ilson na bateria, Joaquim no piston e

ainda Bastol! no saxofone, eis os seis componentes
do "Conjunto Moderno de -Ritmos".

,

A julgar pelos integranteß, o sucesso está
garantido. Bola prá frente .

Já· .stã circulando o boletim nD• 2 que o Cen
tro Exc!lnionista edita periodicamente. Uma publi
c8ção realmente p.t:'oveitosa com futa matéria que
interessa" -infgrma e nos faz distrair.

Hoje é só. A Loise viajou, esta'mos sõzinhos.
Até a próxima se Déus quizer.

C o n s u It ó r i o - Av. Mal. Deodbro; 1014.'
Das 9·12 e das 15-18 horas. Fone, 384

.' IDr. ��:::�o ti�:ST�!���mann .! .

'

VIAS BILIARES, INTESTINOS.

IGIRURG'IA DE' SENHORAS.
Diagnóstico Precoce do éancer Ilas senhoras i

rDr. Walde�iro Mazureehen
CASA. DE SAUBE,

Rua Presidente Epi1ácio 'Pesôas N°. 704

(an,tiga r'esidência de. Emanuel Ehlers)
.
Ciíoica geral' méàico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto:o . Diathermia· Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotetmia - Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

,

- Ráios, Intra-vermelhos�.e azuis.
'

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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I ESPORTES -- Por HOFE SAlDE I Liga Jílrílg��1!�1e de· De�Drlo1 U�:���d::.eCU'o
-�---,- ,Anexo ao Boletim Oficial n . 3/60, de 22 de Janeiro de 1960. valor é de CrS 310 000 Ôo
O' Torneio Presidente Eugênio Vitor Schmöckel EXERCícIO DE 1959: Demonstrativo da RECEITA ,e DESPESA, de 2-1·59/3112-59. que será ;'endid� por

c
" , CrI 250.000,00.

ESTR�LA- e BOTAFOGO :�ns!l��:d:es 10.����oo Juros & Desoontos 13�:::�::: ne�t: �:dia8çã�lormaçõeB
-

d
·

d
·

' Inscrições e Registros 56.164,00 DESPESA:

nao eCI iram O título �:��i��'l·�gen:B 47.336,50 De';e�ils Gerais5'.770,00 \

R n Protestos 200,00 Alugueres
.

ea izou-se domingo último a rodada derradeira Multas 2.650,00 Fed. Catarinense Futebol
do Torneio Presidente Bugênio Virar' ôchmöckel, V

.

ã P
. .

I
do ce secutr Filiacão 500,00' arraç o atrímonta

epresenten o os seguintes jogos':
'

'

S. C.' Paraná 2 x Clube Agua' Verde 2 e
Impressos 11.349,00

S. C. Eatrela 6 x Boraíogo f. C. O BALANÇO GERAL encerrado em 31 de dezembro
o jogo Estrele e Botafogo poderia ter decfdldo Período 2-1-59/31-12.59.,

· O' Torneio. com apenas um empate ou uma vtrõrte A T I V O
favorável ao time da Barra. No entanto, ti sorre foi Móveis & Utensílios.
adversa ao onze da estrela solitária, pois ostentando Banöo, Nae. Coméroio S;A.
a posição invejavel de lider absoluto, foi derrotado C a i x a �

pelo elástico escorre de 6 x O. Realm'ente um placard João Felício dos Reis
· que causou surpresa 'geral e que trouxe vida nove I A�ai E. C.
ao tlme de Nereu Ramos, ,

.

, Assim .sendo, haverá 'agora uma "Melhor de
87.501,4:0

.

Três" para a decisão do título. As partidas terão ,.Rec.onheceAmo� o presente balanço, en�errJldo e.m 31 ,de Dezembro de

início dia 7 de Fevereiro próximo, não sendo conhe- 195�, pel� ímportãncta de Cr$. 87;501,40. (Oitenta e sete mil, quinhentos e

cido ainda o local da primeira partida.
' um cruzeiros e quarenta eentavos.

,

Ainda com referência. e estupenda vitória do Eugênio Vitor Schmöckel - Presidente
S. C. Estrela, é! nosso ver, o que ocorreu f.oi justa- Lauro Braga - 2°. Tesoureiro
mente supremacia de "raça" dos vítorlosos. O Bota- João Santiago Amaral - Dir. Expediente .

fogo, não poude, por mels que temesse, conseguir Osvaldo Borges· Conto Tec. CRCSC 316 e DEC 26.387
refrear a força dos rapazes do Estrela.

Com os resultados de domingo, último ficou
sendo a seguinte a classificação: .

1) Botelogo e Estrela com 2 p.p., cade ;
2) Paraná com 9 p.p.;
3) Clube Agua Verde com 11 p.p.

ARTILHEIROS

61.627,40
5.750,00
66.929,50
1·64:4.40

135.951;30
de 1959.

'CONTÉM
EXCELENTES

ELEJI�ITOI rOllCOS

5�.208,00
24.241,60
8.551,80·
500,00

PASSIVO
Fósforo, Cálcio,' Arseniato
8 Vanallato _de s ó d i o

Variação Patrímenial
S. D·. D. Pedro II

86.651,40
850.00

,

TOlleo dis convalesc:antes
Tomeo dos desnutridos

87.501,40 Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Sociedade ESportiya IIJoão Pessôa" A. Mania do Veto
Novamente em atividade (CONTINUAÇÃO DA ta: PÁGINA)

Pretende novamente a no marcador por 2 a O polit.icos, lembram-s� do protessorv) na aquisição
S.B. João Pessôa reiniciar no primeiro tempo de-logo. da: Iívroapara ? ensmo e para cultura, na compra
suas atividades furebolís- Iniclendo-se o tempo com- de materíaís e ínstrumentaís, na manutenção do
tícas, pata o que efetuou plementar, notou-se a falta ensino prímärío gratuito. O Município deve aplicar
dia 17 deste um amistoso de preparo físico dos 10- psrte da renda nesses misteres. Mas onde está
conrra o A v aí Esporte cais, e identicamente 60 escrito que o'��nicípio é obrigado 8 dar bolsas
C I u be! de Guaramirim, jugo dos mineiros, conse- el.colares gratuítas ? O ensino primário já é gra
tendo Sido derrotado pela guem oe víaitantes um tuíto �m nosso Município, tanto pelo' Município
apertada contegern de 2x 1. magnífico empate " sendo como �elo Estado. Querem é gerar confusão para
. . Do�ingo! último, foram que o último g � a I foi encobrir os seus inconfessáveis propósitos. Enten-
Ja mars felizes ao enfren- centra. dem tudo por analogia e por extensão.
tarem o. C. A. Linense de Os locais formaram com

.

.

-

.
. .'

Ioinvílle, frente ao qual a seguinte constituição:
O proJ�t� de 1�1,. ant�s de sua entrega à

colheram um empate de Chupim, Osmar e Do-
Câmara MUDlClp�l, fOI díseutído 8�plamente com

2 x 2, o que sem dúvida rival; Marinho (depois
educadores de diversos eetabel�eImentos. de �.nsi

nenhuma foi um resultado I Artur e male tarde Bmilio) no, que a�har8m a nov� modalidade mal� víävel :

satisfatório pare os perl- Harry e Salvador; Rosi-
em relação à econom�a d?s estabelectmentos, .

quitas, pois que os' ioln- nha, Mário, Walmiré (de- porque as b?l�as gratuitas Iícam penduradas por
.

vllenses possuem um bem pois Iango), João e Scheuer. I muitos exerCICJOS em Restos à Pagar.'
en!rozad? qua'!ro. Os. I�- AVANTB JOAO PBS-'

O financiamento de e�tudos a alunos pobres
ca.ls porem, �a�. se. mtl- SOA PBLO PROGRES-

é antes de tudo uma amplIação de vantagem! para
mldaram e IDlClõram a

SO DO ESPORTB A
estudantes pobres,' mas inteligentes e que queiram

co�tenda com a costu-
RAGUABNSE I

j -

aproveitar, esse privilégIO natural. Em seguida
melra boa vontad� o que daremos 8 justificação ao projeto em lide, que
lhes valeu avantajarem-se (Iola d� correspondente) �emonstra Qlaramente não haver inconstituciona-
:-- !!.d�d� e ,!Duito menos l'!�rv1rá pa.ra clas�ificar dt;'
INSTRUM EN TO.s DEM U S I CA IDlmlgos .aqueles udeDlstas e pessedistas que o

votaram. EI-�a: 1°.) O Município realiza despesa
EM GERAL, especialmente m�m exercíc\p, para recuperá-lo depois de deter-
Gaitas e Acordeões mInado período. 2°.) Quem estuda com aproveita-
completo sortimento com 4 - 8 menta, melhora. com sua instrução os emprêgo�
- 12 - 24' - 48 - 80 e 120 baixos futuros, proporcIOnando melhor posição e salário.�

nacionais e estrangeiros 3°.)' A prática demonstra que os: que se valem dos
Pian'os - Harmonlos cofres públicos, nem sempre reconhecem o bene
Instrumentos

.

pI Orquestras ficio. re�ebido, �em como nem sempre' volta ao

Vio���sFliJt��:Bc�::t:�tas MUDlCípIO de origem para lhe beneficiar além do
Pistons _ Trombones _ Saxo- que, a

.

comodidade dos grandes centro� acabar.á
fones - Baixos e Baterias por absorvê-lo. 4°.) Evita que a concessão de

completas. .' bolsas gratuitas sejam objéto de exploração poli-
Metodos - Cordas - Palhetas tiea ou eleitoral. 5°.) Os alunos pobres, de acõrdo
EMFIM, TUDO QUE FOR DO' com t d t- I
.RAMO, V. S. encontrá para

os es u os que es ao sendo evadas a efeito

pronta entraga na.
no. �inistér�o da Educa.ção, pelo departaiDente de

.

O. resultado dos jogos do Campeonato Juvenil, Expedição "LYRA" MuSical Je PAULO KOBS EOSIno. MédIO, está. cogItando da criação- do seguro·
realisado domingo .último, são os seguiníes:. . SÃO ,BENT-O DO SUL _ �aixa Postal, 39 _ Sta. Catarina

de �nsIno, co�diQão que virá em abono do presen�e
Em. Nereu Ramos:

.
Estrela 1 x D.. Pedro II O; pt'oJeto de leI, de vez que, estando o aluno ao

em Guaramir,im: Seleto 4 x Baependi 4. 1;:;:::::::'::::::"::-':::::::'':::::=::::::::::=:::::::::::::::::-':::::::::=:::::::::::::::::;;;::::::::" desamparo dos pa.is, o reto'rno financeiro estará
'

Próxima rodada,. amanhã: na Rua Dr. Abdon ;;
.

:: a.ssegurado ao Município.
Batista: Baependi x D. Pedro 'II; em Nereu Ramos: II Representações Vitória li A educação é um direito de tod�s c�mo é
estrela � Seleto.

\

ii
. li �ireito que aqueles que se beneficiam, �m permi-

_____ ii DE
.

ii tlr que outros, em idênticas condições financeiras

H
.

ti IIAlt i'IM • I�II." li possam valer-se do�' mesm�s recursos e de outro�
arri.· Lietz,-· deixa o' apito. il j! para completar o clclo,de conhecimentos, perp�-

U Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 ii tuando a expressão - "Ajuda teu .irmão'�.
Segundo informa,çóes de última hora, o apitador ii JARAGUÁ DO SUL Santa Oatarina ii O resto é conversa fiada... é demagogia

Hdrri Lietz, deixou'o quadro de árbitros da L.J.D., ii !' barata e interesseira. FIM ..

· para ocupar o cargo.<Je técnico do Clube Agua Verde. ii II' .
'

Um desf�lq.ue no nosso. quadro 'de árbifi'os, 'pois ii. II --:---.--:-----o::-,---__;�.-_:___::-...:.
Lietz era juiz de renome em t'9dO o Estado. H ii l!.·..:i/.::=::::::::::::� ..:::::'.:::�=::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;::::::=:::=:::;;;;:�·."'1'"Cremos que as injurias e a má acolhida, por l! ii

r:r;��odc�::�iSá��f�:�a:: ���:\rTI�.:�ram ra'or.s d. II !! II Dr,. G u i d o f e r n a n do f i s c � e r li
Por o�tro lado o AgUa Verde, está: de parabens, ii !l li c· '.;'.!pois terá um ótimo preparador para a su� equipe. , ii !i li ,Irur'g,ião Dentista

li

�_-....- .....__.__........_...,. _____........_.�
Il II li Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X ii

��.
.

7 de' Fevereiro I II Rub-agentes da F.,N.M. - Alfa Romeu II11 Consultório: lIu� Ar.ur 'Müll.!, no. 142.
. . . II

\

O.' d li
'

"

,. I ti Jeeps T to d t' P 1= iI Proxlmo a Bstaçao l?odovlarta. !!
,

Iii' OI" ríllno�
ii

- -, ra res e es eIra e neu. li ii' .:' .

.

li

.» L.I 'i!' .

.,

II ii A partir do dia 15 de fevereiro fI.

! �"'-_! l:::::::::�:�=:::=::'=�:=::::J t::,,:��:��,::::�:�=�=�

É a seguinte a classificação d�s Artilheiros,
classtüceção final, porquanto os artilheiros da "Me
lhor de Três", serão tomados em separado.

Assim é que em primeiro lugar classificou-se o

atleta Dalmo, valoroso defensor das cores do Estrela
de Nereu Ramos, sendo pois, Dalmo, o artilheiro do
Torneio Preso Eugênio Vilar ôchmöckel, com 8 tentos.

Em segundo lugar claaslficerern-se . Acácio, do

Boraíogo, uni dos mais lutadores na linha do time
da Barra; e Virgilio, do Paraná, um baluarte no time,
e emplo edificante de jogador que pratica o futeból
por amor ao esporte. Acéclo e Virgilio marcaram.
cada um, 6 tentos.

Ern terceiro lugar Antoníoho, do Botatogo, outro
ótimo elemento de linha, formando com Acácio uma

dupla excelente; Valérlo, do Estrela, Valério é um

veterano do Estrela, que movido pelo ardor que aca

lenla os verdadeiros desportistas, ainda é elemento
de prôa no time; Nique, também do Bstrela, elemento
esforçado, possuidor de um futebol bastante bom,
des�nvolvido a base de jógo rápido, se bem que um

tanto pesado; todos com 4 lentos.
Em quarto lugar Renato, do Botafogo, atleta

jovem e promissor e Henrique, do Paraná, vindo do
D. PE!dro II, foi um ótimo reforço para a linha ata·
cante do time de Alidio, todos com Õ tentos.

Em 'Quinto lugar Getulio, do Agua Verde; Ger
vasio, do Estrela; Donini, .do Agua Verde; Ziéo, do

Borafogo'; Jaime, do Estrela; Tarcieio, do Botafogo;
e Darei, do Agua Verde, todos' com 2 tentos.

Bm sexto lugar, Célio, do Paraná; Grimm, do
Agua Verde; Fidelis. do Paraná; Ivo, do Estrela;
fidelis, do Agua Verde; Krueger, do Botafogo; Pe

reira, do Agua Verde; Caetélno, do Estrela; Jorge,
do Agua Verde; Eloi, do Paraná e Betling, do

Balafogo, todos com 1 tenlo.

Campeonato Juvenil

.'

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



CORREIO DO POVO SABADO DIA 30-1-1960

.Millon pede vassoura

para limpar o Brasil

o sr. Jân.io Quadros foi
saudado em-Dome da UDN,
nessa ocasião, pelo sena

dor Milton Campos, lam
bem muito aplaudido. Fa ...

leram ainda os srs. Ermlio
Carlos, que' trouxe prêse
de atenção tôda a rnesse

popular, ante sua dialélica
moderna ; AbglIr ReDauJr,
pelo PL; Anuar Peres,
pelo PDC; o estudante
Carlos Gomes e o lerne
,lista Orlando Vaz.

O senador Milton Cem
pos entre outras coisas
acentuou: "Como por todo
o Bresíl também por aqui
há cansaço' e decepção.
Nosso I' a í e mergulhou
profundamente na corrup
ção, tão ostentoses são
as tortunes obtidas erre-

Com-b-ate as

,

. Teqttl-afl{! a-
-...___.._..--

.

>s daß too-
_ _ r.' coes peúód�

- . -�-:-:-- (as das sesaoras.
(alnklnte e re

gukldor dessas hmções.

Todesanziege und
D.anksagung

Hierdurch teilein wir allen Verwandten,
Freuden und Bekanten die traurige Naoh
richt mit das es GoU den' Almaechtigen ge
fallen hat, an 14ien. Januar 1960 meinen l�e·
ben Vater, Grossvater und Uhrgrosnater

Ferdlnand Stelnert

im Alter von 78 jahren, 5 monate und 14
tagen, in die Ewigkeit ,abzurufen.

Gleichzeitlich danken wir allen die uns

in diese Stunde hilfsreieh 'zur 'Seite Standen
besonders Hérrn' Pastor' Ghering fuer seine
trostreiche Worte im Hause und am Grabe
und alle die den Sarg und Grab mit Blumen,
schmückten und ih�zur letzten Ruhestätte
begleiteten.

'.

Apotheke' "Sobulz"
JABAGuA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtsçhaffeoheit, des
Vertrauens und der I>ieD8lbarkeir, die Sie

am besten :zú den geringMen Preisen bedient.

indústria nacional

policolorido

• o maior congelador existente, onde cab. um leitão

ou um peru, 'inteiros (32.200 cm3) I' "

• Ampla gavetÇl pl6stic:a ("Quick Freuer'') para ó

rápido congelamento de Carnes e peixils.

• Possan e. e silencioso compressor P·91, econômico It

de alto rendimento, fabricado sob I i c e n ç a da .

TIJcumseh Products Co. CU. S. A)

o mais eficiente auxiliar 'do Economia Doméstico!

LOIHIR SONNEIHOHl
Av.Marecha.1 Deodoro da. Fonseca.,S4/SS

�ARAGUÁ DO SUL

!2S - ;; .L 2 L_ 22J4 ,. __ LL::-

Vitória da UDN é certa no Norte:

JâniQ e Leandro'
empolgam Amazonas

,
.

.
<;::=:::==:::::== =:::::::::..-::::--======:::�� �

ii lI}lo lElltlClIll IAlUfMrANN �
H 51�DICO CllllJBGIA.O. II
II II

li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii,
n u

ii . sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre U
II II

ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS -:- CRIANÇAS B ii
u r
ii CLINICA OERAL li
" �
II Loaga praltle. em HospitalS .Europeus n
'1 ;;

[, Consultório e residência: ii
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 n
r H

II CONSULTAS: ii
q fi
II PiII Pelà manhã: das 8 1/2 ás 11 horas -I:
fi Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas' ii
U Atende chamados tambem à Noit. ii
'b===--=::::=========.dj

CÃCERES, Ma:o Gros
so (De Rafael Adauto, en
viado especial) - Cheg-a
mos a Céceres, extremo
nordeste de Mato Grosso
(5 mil habnenres), às 7
horas da manhã, proce
dentes de Cuíebé, com

quase töde a população
esperando os cendrdetos
da Oposição no campo
de pouso.

MANAUS (Rafael Adau- =========

BELO HORIZONTE Na presença de mais de oito lo, enviado especlel) - A
, - caravana do deputado Jâ·

mil pessôas e em ambiente de intensa vibração, o sr. Jânio Qua- nlo Quadros e sr. Leandro
Maciel, ceudldatos da UDN

dros disse, no auditório da Secretaria de Saúde e Assistência, à presidência e více-pre
sldência da República, e

que, se eleito, moralizará, a qualquer preço, a coisa pública.' mais uma dezena de líde-
,

. res polítlcos que os apóiam
vés das funções públicas, está empolgando o norte

I
que parece hever se criado • iii

do pa.fs.
uma nove Písica, baseada

I
Por onde pessem 08

na aplicação à política de O R J P\ RN' SO E LT E R d
.

t b Ih
um novo princípio de Ar- • v u erns as o tra a o para

quimedes: dai- rne um car- I CIRURGJ/iO DENTISTIi I ternporàrlemente e o povo

so público e um ponto de

I
diÍ ii Iânio e Leendro d

apoio no Tesauro, que, Dentaduras simples e funcionais
eu levantarei um petrlmô- Cirurgia e Moléstias da Boca quer cendtdatoe já tiveram.
nio. A aspiração popular, D"

.

d·
,.

na atualidade brestleirevé lagnostlco precoce a_ piorrera

1- D� pequenas eidedes até
prescrever essa distinção

-

às cepltats, o senlimento
do princípio' pare irnplan-

L:0nsUllófiO:
Av. Getulio Véilrga�, 198 popular é um só: 08 can-

tar outra versão que se . J A R A G U Á. DOS U L

I
dldaros dernocréticoe terão

concretizará por vosso in- votação rnacíçq no norte

termédio: dai-me uma ves- l:m' W ' lll!E!". e centro do país nas elel-
soure e um pODIO de apôlo çöes de õ de outubro.
na decisão do povo, e eu 0==;;:::::-';:::':===-:-:::=:::::'_-:::=::::::=::::::::;;;;::'-::::::::=::::',
limparei a �epública t !! ••••• e I • .... e II I 1.- - ii
E mais adiante: "A Re-I U Á

II
pública, p!!lra ser Repúbli- II

- JARAGU DO SUL II
ce, há de ser como a casa U ii

limpa, onde não hajd CÔ-!! '. Medicamentos e Perfumarias ,.I,i
modos escuros e desvãos li Simbolo de Honestidade ::

========== suspeitos para se instalo- II Oonfíança e Presteza • ii
rem 08 laboratórios destí- ii . A que melhor lhe atende I:

nados à íabrtceçêo doe li e pelos menores preços H
filtros .engandoeos da .de- �::::::::-.::===:::::-=:=:::=:::-.::=�::::::=,J)
megogra e os venenos .

mortais da corrupção. Só
assim. como casa limpo e

arejada, só asslm, como

habitação clara e aberta,
ela será como aquela cese
àe que fala o Evangelho:
a casa do meu pai fern Imuttas moradas. Aí, sim,
caberão todos 03 br.si
leiros, sem àesiw-u .. Idades
e sern discriminações, sem
opressão econômica ou

polític,a, na convivência
democrática, que resulta
d� prática da tolerância e

da implantação do bem
estar coletivo. E8sa caia

poderá ser a sede e o

ponto da democsecle: não
uma dernocraeia de textos

legais, de rara eparêacia,
mas uma democracia au

têntica e de verdadeira
substância" ::

MUDAS,
I .

Frut/feras e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Iabotíce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
nlteres, Palmei
ras, etc., etc ..

::>eçam Carélo
.

go llusrrado

Leu'lldo Sei�el

,Corupa

•

ESWNlGO, fíGADO [ UUE.OS

Pr.oporcionam bem-estar geral.
facilitam a díg6st�O, deS(()JP
gestionam o fígado, regytafi,.

zam as funções do �.

AVISO
O sr. Teodoro Wolf,

avila 08 ciclistas
.

em

geral que acaba de abrir
novamente a sua Oficina
de bicicletas na Av. Mal.
Deodoro, defronte ao

Bar PULJ, nesta cídade.

•

·MILHOES
OI PUSOaI Tb USADO co.
a. aESUL'TA08 o PaPOU.

DENUmo

ELIXIR 914
a stRUS Af&CA T8It e OBSAIIS&\t,
o Pipdc. 4' 8aQo. o Coraçao••
E� CM PulsaGas. a Pe'.
I ProClua DorNA"Ooos, fteuma.
tiHw.·c.� QuQda do Gabe- -

lo A..mla.. Aborta,
CGMuib Cl �ic»

.�. pepa ••r clepurauyo

ELIXIR 914
lfteteo.M .. orpamao. Airada.
"' e.oAItII '"" 1ka6f. A�ovado co

"'. Dlutllw AG tratamento da SI·
,.h,Js. REUMATISMO da mes

ma or4&... p"lo O. N S. F.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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� LiDER. ABSOLUTO EM ECONOMJ.A· r �lUllffin�at�e AgrnCdbi21
.� � Crie·' Galinhas· sem doenças
f: :J' Amigo lavrador:

l� � A ACARESC vem acompanhando com grande
.

. f: . _'-'-'- B interêsse a luta que os lavradores têm todos os anos

1: _� .�' para vencer as doenças que atacam as suas galinhas.
f�' � .

_-.,:._-'_ : As 'doenças causam sérios prejuízos, pois quase

f=·� =}
sempre determina a morte das aves. B muitas déssas

: �
-=== : doenças aparecem porque os criadores se esquecem

: \\ : de tomar pequenas' providências antes e durante a

l� I g criação. Criar galinhas é horn negócio, mas é precl-
{: B so conhecer as principais doenças e saber como

l� �l combatê - las. Observe as recomendações abaixo e

f: :J você terá sucesso na sua criação.
g É1 1,) ôe você vai iniciar uma criação de galinhas,
f: :l comece com os Pintos de um dia. Compre - os em

�� ÊJ granlas garantidas. 'O 'Escritório Local da ACARESC

f1 . .. . ...... . 1 poderá informar-lhe a respeito das granies que em

l \ ;:J]\ii\�if��::··� .....�*·/�4 l noss,? Estado e fora dêle, vendem PINfOS DE UM DIA.
_. .

. ,

�
.: t

• �� 1 CUlda��s��:O�e;iDIOS e franguinhos separados das

f: M��''()' 11
aves �.�uMa�que sempre vigilante. Logo que surgir

l .
.

MERCEDE E
: qualquer anormalidade na sua criação procure o

f!
.

: agrônomo da ACARESC ou o Serviço de Defesa

f� .

-

, '. �1 Animalda nossa cidade.

(.:.;.' 1:.']
DOENÇAS QUE ATACAM AS GALINHAS

� Baixo consumo de combustrvel e fácil manu- São as mais comuns, a Bouba, a Cólera, a

l.
tenção fazem diminuir dràsticamente tOdas as • Coccideose, a Doença de "New Cestle", a Pulorose

;.:. despesas dó Mercedes-Benz lP-321. Seu motor �: e a Coriza.
Diesel é,aperfeiçoado e mais seguro. O novo' B Hoje vamos falar apenas sôbre a BOUBA.

�.:: LP-321 foi feito para dar, ao seu proprietärio, �:l Ela é faei! de ser reconheclda pois aparecem
( ainda mais lucros no fim de cada viagem. l "pipocas" em várias par res do corpo, principalmente.

� :l
na cabeça. E' facíl de ser combatida. Basta vacíner

� E mais... � ststemêttcemenre os pintos pera livrar-se, dela. A
: • líder em confôrto ! vacina contra a- BOUBA é- muito simples de ser

(� • líder em :1 aplicada. Basta arrancar algumas peninhas da coxa

�: segurança B 'do pinto, fazer aí uns riscos que firam levemente a

g • lider em todos· os serviços Ii\ Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAEI, com sistema de com- =l pele e esfregar o Iíquído (vacina). A vacina deve ser

�: oó. técniça alemã eni cpminhões brasileiro" \!J t>ustão por antecOmara de allmentaçllo contInua.
. =l feita quando os . pintos tem vinte dies de- idade.

�:
..

(� COmblo de 5 marchas. totalmente sincronIzado. Mals fOrça Êi Depois de uma semana verificar se a veclna pegou.
:

.

fATÔRES DE ECONOMIA; CONFÔRTO E SEGURANÇA:
\eI no arranque e malar capa�ldade nas subidas. : O efeito da vacina só COIDE'çará. depois de 21 dias

: /'i\ Cabine com.novo desenho. tão confortóvel como um carro : da vacinação.
g � de passelol Possui ampla !�nela traseira, clnzejro, porta- B 'Em nosso próximo artigo falaremos sôbre e

f: luvas com tampa, ganchos-cabide, etc. :J PULOROSE das Aves.' Para maiores informações
�� _ERCEDES'':'BENZ DO BBASI:r;r-SJl.. � glprocure o Escritório Local da ACARESC. Avenida

�: _.

-'.
- .. ...,

�l
Gerulro Vargas; nv. 668 - Jaragu� do Sul.

f� (E_�.flICAIfTf.�.O_.l�.04111111HÃO 'BRÄSILEIR� PARA AS ESTRADAS
..Bf411EIR4.$/

I

�l ACARESC - Serviço de Extensão Rurál.

p qf� CONCESSIONÁRIO AutORIZADO, �.1.� COlnérció e Indúatria J

.� "8-•. � GERMANO STEIN S. A. iit� .

P1!!J1%., SECÇÃO MEROEDES BENZ r
t�. .

. .�'.. nJ?INVILLE - Rua Dr. João COIiD, 1214
.

� •.

�1
e�·.··.··D�� ·

...·':.:.:.:.:.:.:.::.··r:·.··.·��·+··.··.·':.�r ...·····.···-:;�t:-··.··.·':.�·:·.··tt·�·.··.··.:·.··.·c··�r ..•••••..,··.··.··:, .......�':o�:"····.·!.,·.,r!.,··.·!.,·�:"·.··..·.·,�

As.sociação
.

Rural de . Jaraguá do Sul '1Editc:'l' de Convocação IASS EM B L'É I A G E ia L o R D I N Á. R I À.

't indicado
,

DOS callOl de
fraqUeza. pali·
deli. �gre:.a It

fastio..
Em su. f6r

liIula e D l r ti. li.
ValU\daw de

sódio. Licitina, Glicero{08fIltOI.
·Pepsina, noz d�. Cola, etc. de

ação NC)nta e,eficaa DOS ossos

de fraq_ueza e neurastenias.' Vana
<Cliöl ê incfumdo parA homens, mU
·.here8 e crianças. aenoo aus fõr
,mulà Jice�eiad&' pela S"Ii� 'Pu
blica.

\,'MAGROS
!Iii'-

.

'. .• '

.•

��. . '�'��,
;ii'!' -

. .,!?�
Ii�' FRACOS ::��

:9ÄNADIOl1

Pelo presente ficam convidados os senhores
.

assoctedos desta Associação pare comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde
social, ao lado da Prefeitura Munlcipal, às 9 horas
do día 14· de Fevereiro de, t 960, .aflm de deltberar,
em 1 a. convoceção sôbre a seguinte ordem do dia:

a . ..,... Tomar conhecimenio do relafório' do Presiqente;
b' - Discutir e votar o parecer da Comissão Fiscal

sôbre o Balanço, contas e atas do eX"ercício
anferior;

c - Assuntos qa classe ou da Associação.
Não ha"endo número, realizar�se·á a ass�mb!éia

geral ordináriçr, em 2a .. convocação, no mesmo local,
no dia 28 de fevere�ro de 1960, funcion'ando com

qualquer número de associados presentes, cpm início
às 9 horas.

Pelo comparecimento, desde já agradece
A DIRETORIA

Jaraguá d.o Sul, 11 de. janejro de 1960 .
,

I

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL • 1° .. .$eeretário
Visto: ALBl\NO KANZLER � Presidente

Dr. Francisco
\
Antonio Píccíeae

:M:�.DICO
Oírurgla Geral de adultos e eríánças Clí

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de· crianças I
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JES:8S DE NAZARÉ das lã as 18 hs.

II c o:e. 'UD'P.A. -. S�N1rA. CATAJR][NA.

.'

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A ILOMBRIGUEIHA MINANCORA

. '.

V!!rmifugo suave e de pronto
eteito

.

Dispensa . purgante' e dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR': ��§ilB_ � snfiRI!J6��(j

ME o n. 1,2, 3 el4 \

FOTO, PIAZER.A
.' m

Proteja a saúde de seus tilbos e a �ua própria! i
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em DEFR?NTE Á. PREFEITURA - JARAGUÁ. DO SUL �

, remédios'
"

fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

'ICompre boje m��stllo uma l.OMBRIIJU�lRA

I
filmes e Material foto - Apàrelhos �. Acess�riosMINABORA .para o seu tilhinho. ,

E. u.m produto dos Laboratórios Minancora
A pedido. atende a domicUio e tambem

.

. em lc,=alida�es vizinhas
,

I,. - JOI'NVILLE '

� � �a8S88888S8� �(j
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ANO XL - JARAOUÁ. DO SUL (SANTA CATARINA) SÁ.BADO, 30 OB JANEIRO DE 1960

Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta
-- Pró t e s e - Clínica - D i r ur g i a -

H o r á r í o: na cidade todos os dias (menos

Previdência Social I
Av. Mal.

Não é a primeira vez, que o govêrno da de reforço nos recursos que os capacite a fazer I i'í'�""i!Wli$!llil!lEiI!!Iii.Sl��..:;:::u;mn!!JI ��!!
União anuncia a Iíquídação de suas obrigações frente a suspensão temporária ou detínítíva' do,

b
" _ . . I' com os Instítutos, a terça parte que empregadores trabalho normal, das doenças, dos repousos, das F'" r"'s

(Sezoes, M,alarI8S, ...

e empregados recolheram' e que a Fazenda Na- consultas médicas til dOI remédios de toda a es- ..,.., Impaludismo Icíonal, apesar do passar dos anos ainda não pagou. pécíe. Si com CrS 4.000,00. de salá.rio, sem doença, Maleitas, Tremedeira!liDesta vez, entretanto, está sendo elaborado o de- em plênn vigôr das forças a vída decente já é - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
ereto que' 10. de Fevereiro do correnre ano vai difícil, que dizer-se quando se acha enfermo e

"e
.

A' t·
'. íü

desfazer a mancha negra no sistema prevídencial recebendo apenas Or' 2.756,00, Com a atual regu- apsutas ; n ISeSOnlCaS !IJ
brasileiro. O débito que deve ultrapassar a casa 18men�aç�o dos In8titut�s e dial!te d.os recursos M inancora" 'Idos 60 bilhões de cruzeíros lerá 'pago proporcío- que díspõe, a "ordem" e essa: Nao deixar morrer, ._.

nalmente à divida que o governo mantem com mas também não deíxar viver. Triste realidade Ern Todas as Boas Farmácias mcada Instituto. O pagamento não será em espécie, para um pais que diz possuir uma das legislações , ,

.,.

em dinheiro. Será pago em ações de Emprêsea sociais mais avançadas ·do mundo. Os pebres ope- É um produto dos Laboratórios MINANOORA Hde Economia Mists. Troca-se um mal maior por räríos e empregados que o digam. As ,ações virão \
. . , -.

um mal menor, mas o mal continúa. As emprêsaa resolver o cruciante problema do trabalhador """7' Joinville - Sta. Catarina -. m
" nas quaís o poder público participa chama-se de brasíleíro? Virá, quando muito, dar lugar a espe-' fJ�!!!iE!Ul!Fi�;��'é*'=.ê",���
economia mista a, nas maís das vezes à sua díre- eulações por parte de grupos, que ebsorverão a

ção é confiada a prepostos do govêrno. Com ,far8s nata do prestavel, a o salão, quando as entidades Muros e Pas'se I- o'Sexceções, essas entidades não têm. conseguido se acharem em fase "de falência, será entregue
prosperar como prosperam as emprêsas de livre em forma de pagamento de beneficios aos' seus

iniciativa e capital particular. É que, com a cor-I filiados que, em' vendendo em última análise o Segundo noticiamos em raguaenses despertou geral
rução que lavra no sistema nacional do ínterven- seu capital não lograrão atingir a cotação nominal nossa últlma edição, a contentamento entre a po
cíonísmo estatal, criou-se uma nova mentalídaêe nas Bolsas de Valôres. As ações, assím, poderão Câmane Municipal aproo pulaçäo proprietéÍria, pois
brasileira de grupos que não se compõe iÓ de voltar ao govêrno e nesse circulo víctoso haverá vou unanimemente reque- vem de encontro aos seus
fanáticos aos quais não hã raciocínio que con- de ter realizado, por certo, uma transação econo- rimenro encaminhado à justos interesses.
vença, mas,' como diria. o Prof. Eugênio Gudim, mico-financeira da maís alta importância, a ssu Mêsa pelo vereador Eugê- Para orientação dos srs.
"também, de ambiciosos, isto é, daqueles qua favor e contra o empregado. O filiado se trans- nlo Vitor Schmöckel, 50- proprietários, noticiamos
assaltam posições "para as quaís nio tem a menor forma, consequentemente, em escravo de seu licitando ao sr, Prefeito hoje que o sr. Presidente
competência e que nunca conseguiram galgar no próprio destino. sustar o Edital que obriga da Câmara Municipal, ofi-
regime de adminístração e de iniciativa prlvadas, aos proprietários de treze ciou ao sr. Prefeito, em
onde é preciso cuidar da eficiência da ,produção ": ,DE FEVEREIRO I

vias urbanas, a consrru- data de 19 de Janeiro de
,

porque não se têm o Tesouro Nacional para papar çäo simulranea de muros 1960, pelo Oficio nÓ.5[60,
o preço da inexperiência ou da dísplíscêncía". Dl·a dos Gra'fl·COS e passeios, até a data de solicitando naquele escrito
Exemplos dessa incapacidade estão na Rêde Fer- 18 de Maio de 1960. A as medidas proposras e

rovíäría, no Transporte Marítimo, na Legião Bra- atitude dos vereadores íe- aprovadas pelo Legislativo.
sileíra de Assistência e, porque não dizer, na Vale dizer, na oportuníde-
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estão sujeitas ao .lp.ais completo tracasso. 'I'alvez t�:. '�:J nifestação íevorével de
eeja eise o motivo que leva o governo a desfa- { d 5 t C t

· J 5.267 eleitores que, con-
zer-se do pesado fardo para transferí-Io ao menos

(�::
e an a a arlna

E::·J sequeeremente, desapre-
indicado, os Institutos. O pagamento, embora 'Vize

J vem o áto baixado pela
. regularizar o govêrno _.com os Institutos, na realí-

t:E:. :i
PIefeit�ra Munici�al de

dada transfere o fruto. da inexperiência e da dis- Agora os -depó&lt.. populares E Jaragua do Sul, deles se

plicência aos empregados, que, com a medida a d
-

It" C .-II:: 500 000 00 : contando 2,578 votos ude-
ser .adotada virão ds ser os maior�s prejudicados. l:::.

pO erao r a e
. ro;p - , =1 Distas e 2.689 votos pes

E oatro não poderia ser, ,o· penlsmento, de vez f ---- w w -----.........._...�--.........,._-----.........,._........,- iJ sedistas. Diante do oficie
�ue, si as ações se fizessttm remunerar, o govêrno • O PRESIDENTE EM EXERCíCIO DA CAIXA ECONOMICA EI encaminhado,

é de se

preferia ficar com as açõei e com o fruto delsas E FEDERAL DE SANTA CATARINA, lIssndo d,al atribui�õe5 que lhe i I acreditar que o 'Prefeito
ações iria pagar os seus compr9missos. O pa2a- :

conferem o 'Decréto 2��427, de 19 de junho de 1953, e o Regimento :�::
Municipal porá a mão D�

mento preeonizado em nada fará alterar a situa-
Insterno, e cODsiderando os Termos da Instrução -no. '191). da Supe- consciência.

9io dos empregados filiados aos Inlltitutos, dos rintedênoia da Moeds e dó Crédito (SUMOC) e de acôrdo com a
pensionistas e dos "encostados", pois, admitalQos, Resolução do Conselho Administrativo, I resolve elevar para pr$..... :�enquanto � .Instituto fica contábi!mente. mais rie?, 500.000,00 o limite das contas de d�pó8ito8 populares. �J Lll'lrrarl� ��mos 'seus flliSdos, na contr�partIda, fICam maul

. , .,

:� lipobre. Mais· pobres, porque, ao envez de se inTer- F�orianopolIs, 4 de JaneIro de 1.960. E
t�� o produto da arrecadação. em beneficio dos OSNY DA GAMA LOBO d'EÇA .

' �
�� �atun�sfiliados, dos !lposentados, das VIúvas e dos �epen- f: Presidente em Exercicio E�

dentem, amplIando-lhes os recursos, o recolhImento ,g . :}passa a· ser motivo parca um empfeguismo sem e�· · ·· ·,:'\...·..·· ..�· ·.·v· · .. ·, ,
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H fQr ofertado, avisaraqueles, os aposentados e "encostados" (expressão li
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PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
iNflAMACOES,
C O C E I R A S,
FRIEiRAS,

, '

ESPINHAS, ETC.
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Exijanl O Sabão (marca Repstradl)
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o ideal para cozinha, lavan;deria e lavadeira, portanto não deve faltar em �asa algum·a'..
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


