
Num desrespeito à toda
a prova, os mentores po
líticos do PSD, usando el

I a�us�ndo da adrnlnlsrra
çao tareguaense, passam
agora, num franco aten

I tado aos nossos foros
================�============-=-==;:===-======================I de cidade cu.Jta, a abusar

JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 21lde MAIO de ,1960' N°, 2085 das propriedádes alheias.
Quarta feira. última, a

cidade amanheceu' cober
ta de propaganda do PSD,
concitando o povo a vo
tar no Mal. Teixeira- Lorr,
João Goulart, Celso Ra
mos e Erich Baptista, Até
aí nada de novo. .É um

direito. Mas esse direito
não pode atingir as pro
priedades alheias. Existem
postes da Empresul em

número suficiente pera re
ceberem os candidatos
apregoddos 'pelas facções
polítiCãS:P que, no entan
to se deu, não passa de
meis um átd'fselvagem, .su
lendo portas e janelas de
residências e casas comer

claís, sem olhar o que de
indigno isso representa. O
PSD, apregoando paz po
lítica, faz na realidade o

contrário, ernplastrandô
com desusada preferência
as casas de residentes
slrnpétícos .à UDN. Valê
dizer maís uma vez qúe
propaganda desse naipe é
o que de maia nojento se

poude conceber e temos
certeza que propeganda
assim realizada só pode
rá conduzir esse partido
ao meís completo fracas
so em franca publicidade
pare os demais.
Que os responsáveis pe-

)0 PSD de Bem abram os

olhos e atentem pera os

bons -COstumes de
-

nossã"
cidade, porque emendemos
que' a educação deve vir
de casa.

u-
I

Orgão" de rnator penetração no interior
I..

Diretor:Fundação:
Artur Müller

Ano XL
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BUGÊNIO VITOR SCHMOCKBL

nordeste catarinense

Impresso na:

SocjeJIIJe Gráficil AveniJII LtJII.

Novo Diretório Municipal da· U. D. N.
Eleita por unanimidade a nova mêsa diretora

Novos membros do Diretório
SQb intensa animação IOidade e do interior se colhidos os conven '0-

e ,fj�nco senti�ento pa- fizeram representar, e�- nais qu� ir�o. repres��
triötíco, realizaram-se prestando ao aconteci- tar o Diretório Munici
domingo último as elei- mento um aspecto oivioo. pal nas convenções Re
ções danova mêsa dire- Após a conferência das gionais e os novos mem-

'torá, dos membros efeti- assinaturas no livro de bros efetivos e suplen
vos el' suplentes do par- presença, deu-se início tes -do Partido. Note-sé
tidu.do delegado de par- aos trabalhos da reu- que a escolha da Mêsa
tido e dos oonvencío- nião, previamente con- Diretora recaiu em pes
nais. Apesar da reni- vocada por edital publi- sôas de profissão liberal,
tente chuva que desa- cado na imprensa, pro- dos que participam e

bava sôbre o Município, cedendo-se a chamada militam no comércio e

desde o sábado, os mem- dos presentes para a na indústria jaraguaen
bros e simpatizantes da eleição da mêsa. Feita ses, na qual tanto os

«» : ,. � a apuração, constatou-se mais idosos, e os mais
a unanimidade da se- moços, emprestam a

I guinte chapa: Presiden- sua contribuição à vida
te d e Honra: OUo política do nosso Muni
Schneider, Presidente: cípio. Diversos oradores
Eugênio Vitor Schmö- se fizeram ouvir, pro-
ekel, 1. Vice: João Lú- pondo-se c o n s tas se JOÃO LÚCIO DA COST:il
cio da Costa, 2. Vice: AI- em ata um voto de
brecht Gumz, 3. Vice: louvor a antiga mêsa convívio partidário, ekel, que em comovi
Victor Bauer, Seoretário diretôra, hornenage- ceifados pela impla- das palavras agrade
Geral: José Narloch,j ando-se a figura in- cável morte. Entre os ceram as preferências
Sub-secretário: Alvaro confundivel de Artur I oradores an o t a m o s dos senhör-es conven

Severino Piazera. Para Müller e- de outros os sre, João Lúcio da eionais, fazendo pro
Delegado de Partido, a membros do partido Oosta.Dr.MurilloBar- fissão partidária e

escolha recaiu na pessôa que no d ecu rs o do reto de Azevedo e Eu- enaltecendo os gran
do provecto advogado no fôro de biênio deixaram o gênio Vitor Schmö- des vultos do partido,
Jaraguá do Sul, sr. Dr. mui tos dos==============
Murillo Barret? de Aze- quais levanta.

- EUGÊNIO V. SCHMÖCKBL vedo. Foram amda es- rão estrondo.
�

í. _
'"

\
•

Jubileu de Praia
. do Grupo Esc. Abdon Batista

Nos días
'

28 e 29 do dades serão abrílhanta
corrente, realízar-se-ão das pela banda do 13 B.C.
as festividades do jubileu da' vizinha cidade de
de prata" do tradicional Joinville. O resultado da
estabelecimento de ensí- festividade reverterá em

nó jaraguàense. Grandes beneficio da Caixa Es
festividades estão sendo <rolar daquele v�nerando
organizadas, contando-se estabelecimento. Nenhum
a presença de S. Excia. jaraguàense e ex-aluno
o Governador do Estado deveria faltar com a sua

e de D.' Gregório War- presença a esse aconte
meling, 'Blspo da,Diocese cimento de relevo da.
de Joínvílle. As Iestiví- sociedade local.'

sas vitórias
nas eleições de
outubro próxi
mo.

Um aeonte
cimento digno
de um grande ,

partido.

A Propaganda
Pessedista

ALBRBCHT GUMZ JOSÉ NARLOCH VICTOR BAUBR

•

Depois de regular omissão da politica jara-" ' '

a instalação de Luz e que deveria haver inde-
guaense nos programas do PSD, volta a apresen- A 'PROPOSITO DE nlzação ao índustríal Wolfgang Weege. Não 'en

taçäo dominical daquela agremiação partidária, ' tendia efetivamente do assunto, como não enten-
a trilhar o antigo e inglório caminho da mentira,

INAUG'URA'
.

C0- ,ES
dem os mentores pessedístas, ávidos por trans-

da intriga e da mistificação. Esperava-se, como formar em caso político, um assunto particular
de resto todo o povo, que a contenda que se

I avizinha de um seu correligionário. Nã&1lisse da legalidade
viria de ser tratada num caminho elevado, sem descer da rêde particular de luz, numa zona de concessão
os degraus da maledicência. Lamentavelmente, tal da Empresul, não disse das advertências- ao

prognostico ralhou na sua primeira tentativa e
homem que - já tem histórias 'em todos os lugares industrial mesmo antes qe construi-la, não disse

graças à ínícíatíva do PSD, não pode a UDN ser por que passou, como ave de arribação, que que era só para uso proprío do índusteíal, não
acusadár de fomentadora da discórdia no Muni- muitos udenistas já tentaram ajudar em momentos disse que era só para luz e que,motores não podiam,
cípío, Se de um lado reconhecemos o direito da dificeis e qt;Ie atualmen�e desempe.nha o papel ser )igados ao sistema, nem mesmo, um Ierro
apresentação de um programa politico, de outro de Secret�rIO da ;;efeltur.a, e rIdl.�ul? eseríba elétrico, não disse que, assim não podia haver
lado nos assegura o indeclinável dever de comeu- dos programas do .. SD, fe�tos na .Bíblletéca da

.progresso com um tal sistema de eletrificação
ta lo e 4e dizer ao eleitorado esclarecido o �refeltur�, em pleno expe�I.ente. Talves por essas na ricQ zona de Rio da Luz, que.não p,oderiam
quanto têm êle de mentiroso, de falta de base, Irreg.ulandades 9ue tenha �ldo chuta?o das hostes se·,estabelecer novas indústrias, Que a rêde é difi
qe leviano e de irresponsável nas suas afirmações. ude,D;Istas, . J?ar!ldo acostumado à lImpesa e a ciente, tecnicamen,e, não disse que já existiam,

,

: ' .'. .

medidas higlemzantes. Apresentou.o. <? programa projetós de data e que agora pUderam ser aproAssIm, o programa pesRedl,sta travestido em hossa do P,SD para. um� reportagem pohtIca co� o veitados, com a ampliaçãQ da capacidade de
,nova, re�olve p.or ,sua ,alta recreação, abord�r De�utado. Pessedlsta. Waldemar Salles, nosso produçã() de energia, n�o disse uma porção de
assun.tos Já mastI�ados e. sep,�ltados na memórI� a�Illgo e a �uem admIramos pela c�ltur� e ent�n7, CO'\lsas que só inte�essam mesmo ao industrial.
de leltor_es e ouvmtes e mC��Ir na programação dlme!lto. VelO o deputad? para explIcaçoes,. l!0,ra Limitou-se a citàr' Rio Cerro e Garibaldi. :Mas
p��rsonalI.dades que. a todo preço r�sguar�av.am?s convld8:do para uma vls�ta aOADossO MUIll.CIpIO" esqueceu.se de dizer que essas localidades como
CItar o� lIgar à politIca. Mas, como, Já se. secCIon�u Aproveltara_m-no para opmar. 'sobre materla da :muitas outras, no seu devido tempo,< tambem'
a maça, vamos s!lb�r�á ,la. Para a apr�sent�çao qual,'por nao .ser nO.8so re�resentante, nada en· receberão os' beneficios que a energia eletrica
do programa, de�pr�vlcto de .verdade, mclUlram tend� e mal gUIado fOI pelos mteressados mentores oferece e que o Estado por seus departamentos
no m.ediocre falatórIO pessedlsta, à falta de outro, do PSD. E lhe formularam perguntas. E as res-

'

mais esclarecido, a figura cher.eta e, iDfeli� �e um postas vieram. Disse ,9ue o governo errara com (CONTINUA NA õa. PÁOI�A)
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Edital N. 4.845, de 10·560

EDITAL
COIlllllIDIlIDn�21�e !gJfnC�
A Cultura do Milho IEmprêsa/ jornalística

"Correio do Povo" Uda.
o 1960 o

Diretor: ..

Eugênio Vitor Schmöckel ,

Cobrança:
Bruno Henn

'Registro ,Civil
I

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o qvil do
x(l. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado Qe

Santa Catarina; Brasil.
, faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

,

casar-se:

Pelo presente, t o r n o p útil i c o, que o Sr.
AL'FREDO CARLOS HANEMANN, requereu a êste
Conselho o registro a Título Precário como Cons
trutor, para o Município de Iaragué do ôúl, de acôr
do com o parágrafo único do Art. 5°; do . Decreto
n. 23.569 de 11 de dezembro de 1933.

Ficam, pois" convidados os profissionais ínte
ressadoe já registrados neste Conselho, a se pro
nuuclarern a respeito pera o que lhes é concedido o

prazo de 30 dias, a contar da publicação. do pre
sente edital.

"

CORRflO DO POUO
"

(Fundação: Arturmüller - 1919)

Vale Cr$. 350 mil
Edital N� 4.847, de 11·5·60

Affonso Manske e

Renata Piske

Sociedade de Atiradores PROGRESSO

Edital de Convocação

Nas Reuniões de Comunidade que foram reali
zadas, o milho mereceu um estudo especial. Como a

principal cultura que se faz no municipio, não apre
senta, entretanto, a média de produtividade por hec
tare que se desejaria. A média brasileira que é de 20
sacos ou 1.500 quilos por Hectare, é um contraste
com a média de outros paises como por exemplo os
Estados Unidos, cuja produção. normal ultrapass� 4
mil, quilos por Hectare. Apesar de baixíssima a mé
dia brasileira, o Estudo da Área do município de Ja
raguá do Sul veio patentear uma outra realidade.
Aquí a média encontrada foi de apenas 26 sacos ou

seja, 1.300 quilos por Hectare ou por 4 morgãos.
Claro está que existem problemas, séríssimos na cul
rura do Milho, em nosso Município, problemas êsses
que

_

os próprios lavradores conhecem e os quais en
rrerao por ISSO mesmo, no .Programe de Trabalho
da AC�R.E.SC pare o novo ano Agrícola de 19601
1961 a micrar-se a 1°. de Junho próximo. Podemos
mencionar como alguns dêsses problemas os seguin
tes: o esgotamento do solo enfraquecido pelo des.
gaste contínuo das culturas; o desconhecimento'
quase total das préticas de Conservação do Solo e
da Rotaç�o de Culturas; o não emprego de Semen
tes ôelecionades para plantio, a não adubação t do
t�rreno e o não combate ás pragas e doenças 'que
rao comuf!1ente at�cam as nossas lavouras de Milho.
Claro esta que existem outros problemas não menos
sérios que infelizmente não podem ser controlados
como a chuva, sêce, ventos, granizo, etc.

'

. Dos problemas acima menclonados e todos êle;
referentes à cultura do Milho, a Semente é talvez o

que poderá ajudar em grande parle, no �umento da
produção por ,área. O chamado Milho Híbrido já
muito �onhecido em outros países, vem t�ndo
no Brasil, uma grande aceitação, pois tem permitido
aos lavradores que os plantam, um aumento da oro
dem de 20 a 30 por cento. _ Em nosso próximo ar

tigo, falaremos,. �ôbre: O Milho Híbrido, o que é, e
como se poderé lntroduzf-lo experimentalmente nês-
re Município.

'

ECONOMIA DOMÉSTICA

•

Ingo Hornburg
.

e

Nilsa Krueger
: Ele, brasileiro, solteiro, . .

'

�������r�e��:iâ�����,e �� I Sociedade Cultura Artística
Rio, da Luz, filho de Leo- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
poldo Hornburg e de Te- _

ela Hoffmann Hornburg. Convocaçao
Ela; brasileira, solteira, São convidados os senh�res associados pare

doméstica, domiciliada e pertlcíparern da Assembléia Geral Ordinária à reell
residente neste distrito, em zar-se no dia 2 de junho p, vindouro' (Quíníe-Ieira)
Rio da Luz, filha de Eml- às 20 horas, no Salão da ComuÍüdade Evangélica,
lio Krueger e de Paula com a seguinte ordem do Dia:

I

Koch Krueger.
I

1. _ Prestação de contas.
Edital N. 4.846, de 1 t .5060 2. _ Eleição de nove diretoria.

3. - Assuntos diversos.

Engo. Civil - Celso Ramos Filho
Presidente do CREA da 10a• Região

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e laca
lidades doMunicípio. Corres
pondentes em todas as cidade ..
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em'artigos de seus cola
boradores.

Orglo de maior penetraçlo
no Interior do nordéste

catarinense.

Harry Gutz e

Erica Kreutzfeldt. Nóta: Não havendo número legal, realizar-se-a
a Assembléia, 30 (trinta) minutos após com qualquer
número de sócios presente.

Jaraguá do Sul, 20 de Maio de 1960.

DR. ERICH KAUFMANN - Presidente

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Ribeirão Grande da Luz,
Iilhç de Erwin Gutz e de

'

Bertha Mahs Gutz. o

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domictlíeda e

residente nesre distrito, em
Garibaldi, filha de Linus
Kreutzfeldt e de Ema Ka
nis Kreutzfeldt. Pelo presente edital, ficam convidados os Se

nhores Associados desta Sociedade, afim de compa
recerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a se

realizar, em sua séde social (Salão Doering), no dia
29 do corrente, ás 9 horas, afim de tratar da seguin
te ordem do dia:

Informações nesta
"redação.

Ele, brasileiro, solteiro,
V END E - S E, uma comerciante, domiciliado e t· - Prestação de Contas

propriedade com c a s a residente nesre distrito, em 2. - Eleição da nove Diretoria CARNES DE AVES: As 'carnes de aves são

por 250 mil, com 50 mil Itepocusínho, filho deGuí- 3. - Assuntos de Interesse Social. d.e grande importância pare a bôa alimentação. São
de entrada, 100' mil em Iherme Manske e de IIse I

ricas em proteínas, sais minerais e vitaminas e de
fins de novembro e 100 BIoedorn Manske. Não havendo número legal de associados, na ótimo aproveitamento pelo organismo. Devem, pois,
mil para fins de maio Ela, brasileira, solteira, primeira convocação de acôrdo com o artigo 16 dos participar mais normalmente, das refeições comuns.

de 1961. doméstica, domiciliada e dlsposltívos estatutários, realizar-se-á a segunda, Ao contr�ri� do ,que muita gente pense, não é ali
residente neste distrito em

meia hora após, com .qualquer número de associados meato propno somente pera ·pessoas doentes. Espe-
Três Rios do Norte, filha quites presentes. cial pare conservar a saúde, de exelentes qualidades,'
de Arnoldo Plske e de Hll- Ieragué do Sul, 10 de Maio de 1960. as carnes de aves podem substituir as chmadas car-
da Wallow Piske. .

nes vermelhas, ("de gado") e não repr'eseritàr, ape-
(Ass.) Alfredo Mohr - Presidente nas, um "prato especial dos domingos" e dias fes-

Edital N. 4.848, de 13-5-60 Reinl Bartel - 10. Secretário tivos. Nos regimes ou dietas especiais de emagreci-
Eurico Liesenberg e 1:----------------------- mento, sua indicação é neoessária para fortalecer a

.Erna Bachmann pe�soa que necessita. comer bem sem prejudicar sua

Ele, brasileiro, solteiro, VEN r'\E _5E- �:f���OQuando fatla�os dl.ehcarnes �e avebs não nos

lavrador, domiciliado e
L.:.I s, somen e, a Jifa 10 as,' mas lam ém paIos,

I residen,te
neste distrito, U I

marrecos, gansos, perus, pombos, etc.
m terreno com casa e insta aQão de GALETO AL PRIMO CANTO E'

.

em Ribeirão Molha, filho
- um chur-

água encanada, ha�endo pastos, ranchos, rasco feito co f b (de Paulo Liesenberg e de . m. rangos. em novos até um quilo)
lNdo em perfeito estado, com quase 3 mor- partIdos ao m Md'

Emilia Arndt Liesenberg.
elO. o ernamente, existem as chur-

Ela, 'brasileira, solteira,
gos de terra.

.

rasqueiras elétricas, mas as Ideals são as grelhas 50-
doméstica, domiciliada e Informaçõa.s na Fábrica de LEOPOLDO bre um ,braseiro de carvão. Quando este já es:iver

residente. neste distrito, em I
P. DA SILVA, Rua Eliza Stein, 667 - Fone, bem quente, cooloca':ß-se as metades do f.rango sQbre

Ribeirão Molha, filha de 310 - JARAGuÁ DO SUL. a grelha e vtll-se pmcelando sempre com o segUinte
Combate as' Roberto Bachmann e de =-- • 0....11

môlho �quaDtida�e para 5 frangos):
'rregularida- I Julia Fodi Bachmann.

t copo de agua; 1 copo de vinagre bom; 250
.

es das fun- I
grs. de manteiga; Sal; Louro.

.

"""'_..l....V- E para que chegue ao co·

O
-'

H BOHN" I .

Vai-se virando sempre, e molhando,. até ficar
. _. o ções periõdio nhecimento de todos, mandei rgaos e armonios" maCIO, o que. leya uns 40 a 50 minulos.

- o- -���-:�,. cas das senhoras. passar o presente edital que
• . É calmante e re- será· publicado pela impren-.

giJlado( dessas ·1unçõ-es. . ·sa e ·.em .cartório dnde .será,
atixado durante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

peàimento' acuse-o para os

fins legais.
AUREAMÜLLERGRUBBA

Olicial

Acabamento perfeito ACABESC'·
Sonoridade agradavel .

SERVIÇO DE EXTENSÃO RURA.L
Preços modicQs

� BSCRITÓRIO LOC�L DE JARÀG�Á DO SUL

Harmonios: 12 modelos, ·F;::::::::::::':=E=::::::::'''::::::::=''.=:::::'"';:::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::'�especiais para viagem, .. , , .

C apelas e Igrejas !!.8 II II • e ·'1 a' lieS ,fr. u'.... ii
Óruä.os: São construidos ir li .

em 7 disposições a !ll
- JARAGUÁ. DO SUL ._ II

escolha dos interessados . ii ii
Catalogos Gratis I: Medicamentos e Perfumarias II

D 'iii Simbolo de Honestidade :':'emais iniormacões
:; Oonfiança e Presteza ::

com o Representante:. A Ih h
II

Geral para'os Estadm: li que ,me or I é. atende ii
de S. Catarina e Paraná I! e pelo� menores preços

. ii
\6 . ::

PAULO KQBS � ex. Posta1, 39 - São Bento do Sul :::::::::::::::===:::===:==::::::::::::::::::==::::::::::::&

Estado de Santa Catarina

,
.

.
.

_. ayó,;:5Mãe� Filha.
.

�' . Tod3S".déveÓl usar.- c.

�. a:flUIO-5EDITINA! ':
LI

SER'VIÇO M;t:LITAR

"C8mPIOfia . do ßlist8mento Militar em 1960
u

"J�vem, :você' já
para o Ser'viço

ATENÇÃO ESTUDANTES'! - A Lei ·do Ser. l;:::::::::::::::::::-'::::::::'::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::-':::::::::::-'::::=::::::::::::=:-.:.,., .

viço Militar em seu artigo" 140 diz que, nenhum ii iibrasileiro, entre 17 e 45 anos de idade, -,poderá, n �
-

fi r fi F' �
..

sem fazer prova de que "está em dia" com suas II!II! ri UI o o rn an o .1 Q n o r il!�I:obrigações militares "MATRICULAR·SE ou PRBSTAR lJ O lJ (j
BXAMB EM QnALQUBR BSTABBLBCIMENTO DB BNSINO."!! �.. - 'D t' t

li,
n 'l-Irurglao en IS a '!l

Portanto, urge que te alistes para o serviçoMilitar I' '
I.

se já completas-te 17 anos de idade. .

' ii Clinica Cirurgia � Prótes� - Raios X !!
Os Diretores dos Estabelecimentos de Ensin'o" . .'" .

.

1 li
em todo o Brasil, por ocasião das matriculas são II Consultório: Rua· Artur Müller, no. 142. .

; II O o n s u It 6 r i o _ Av. Mal. Deodoro, 1014.
obrigados à exigência dessa prescrição da .Lei do '11 Próximo à Estaçã� Rodoviária.

, li Das 9-12 e das 15�18 horas. _ Fone, 384.
Serviço Militar. �::::::=:::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::'�:::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::--==..d) �-======---===--=="__===d!

se alistou
Militar?"

..

OIRURGIA DO ESTÖMAOO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA- DE SENHORAS.

DiagnóstiCO . pr�coce do Cancer nas senhoras

.

Dr. fernando n. Xpringmann
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, I

O Clube.de T-iro" Ca,ça 'e Pesca "Mal. RODdon"�
povôa o Bio, Ilapo'cq com' 'D.óvas espécies
de peixes � 'Proibida a pesca 'DO' RiQ Itapocu

,
'

,

•

, I

Batalhando pelo esporte, qualidade tilápia, peixe ês- ram lançados ao rio Ira- mendís, serem colocados
temos acompanhado de se que tem sua origem no pocú, nas imediações da, no río, em dia que será
perto a campanha encetada Congo -Belga, ou seja no Ilha da Figueira. prévlamenre anunciado.
pelo Clube de Tiro, Caça continente African,? ôe- Já possue o Clube, nes- Para que tal medida alcan
e Pesca, "Marechal Ron- gundo dados tecnicos, ta cidade, vários espécl- ce pleno êxito, houve por
don" desta cidade, no sen- obtidos em revistas espe- mes de Mandí, peixe que bem a Diretoria de Caça
'tido de repovoar os nos- cializadas, soubemos que chega atingir, também 2 e .Pesca dêste Estado,
sos rios com. peixes orí- se trata de uma espécie de qutlos, e que foram trazt- baixar portaria, regula
undos de outras plagas. grande capacidade de re- dos do município de Rio menrendo a pesca no rio
Não podíamos ficar produção, chegando cada do Sul, pelo associado Itapocú. ,

alheios a tão grande em- fêmea da tilápia a produ- Luiz Kienen Ir. ,I Para conhecimento dos
preendimento encabeçado zlr, em média, cêrca de Õ, Aguarda a dtretorta do caros leitores, passaremos
pelo Clube dos caçadores mil alevinos ou filhotes. Clube apenas a vinda de a publicar referida por
e pescadores de Jaraguá, As primeiras tilápias, vln- novos elevínos de tilápia, taría, öra em vigôr em
uma vez que tal medida é das da África, em 19M, para, juntamente com os nosso município:
.ínédlta no Estado de S. para S. Paulo, em mime- \

Catarína e virá beneficiar ro de 40, sendo que 10 EDITAL Nr. 12sobremodo aos adeptos da exemplares foram envlados
pesca, esporte tão em vo- ao D. Federal, em 5 anos Regulamentação da Pesca no Rio' Itapoeú
ga em todos os países, e transformaram-se em 400 JARAGUÁ DO SUL •

Que conta entre nós com mil, segundo dados Iorne
'um grande número de afio' cidos pela Divisão de Ca
cionados. ça e Pesca da Secretaria
Sem o' peixe tal esporte da Agricultura daquêle Es

desaparece, não há dúvida, redo.
e o que temos, visto nesta Peixe essencialmente
nossa esportiva Jaraguá é herbivoro, inclue em sua

Que o elemento base de eltmenreçäo plantas aqué
tão popular, esporte, ou se- tíeas em geral, folhas de
ja, o peixe, já se tem ror- alface, couve repolho, ba
nado bem escaço em DOS- reta doce, de mandioca,
sos rios. milho, feijão, bananeira e

Não tem o Clube "Mal. capim, chegando.ela atingir
Rondon", poupado esfor- 40 centlmetros de cumpri
ços pera trazer a esta cí- menro e pesar até 2 quilos.
dade alevinos de peixes Dos 200 exernplares con
de espécies diversas das seguidos, 60 foram Intro
encontradas nos rios que duzidos numa lagôa par
banham o nosso munící- ttculer, sendo que os de
pio; Nêsse sentido, conse-I male, por força de um pe-lguiram 200 exernplares da queno contratempo, já fo-

,

O Diretor da D. C. P. e Executor do Acôrdo de
Caça e Pesca no Estado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições e atendendo a necessidade de
proteção ao peixamento que será realizado pelo Clu
be de Tito, Caça e Pesca "Marechal Rondon", da
cidade de Jaraguá do Sul, com Tilápias, faz saber
aos interessados que fica regulamentada a pesca no

Rio Itapocú, restrita sua pratíca ,a seguinte restrição:
A) - PICA PROIBIDO por (2) anos, a pratica

da pesca de qualquer espécie no Rio Itapocú, no tre
cho compreendido entre a PONTE DA ESTRADA
DE FERRO e a PONTE peNSlL, Três Rios do Sul.

B) - Os infrarores serão rigorosamente punidos
e responsabilizados pelos danos, de conformidade
com a lei.

Florianopolis, 14 de maio de 1960.
SBRAPHIM FAUSTO FAUCZ

Diretor
ADALBBRTO DA LUZ ANDRADB

Inspetor de Pesca

-

•

Viuva Rubini Filhose MUDAS
OE PESSOAS ltll USAeo co.
BOM RESULTADO o PlflULM

0EPU8AT1V8

sensibilizados pelas comoventes demonstrações
de pesar, recebidas ao ensejo do falecimento do
inesquecível Espôso e Pai, ANGELO RUBINI,
vêm agradecer a Ibdos quantos os conforfaram
neste doloroso transe.

Agradeçem muito parlicularmente ao Revmo. Pe."
Aloísio, aos ilustres representantes do sr., Prefei
to Municipal e da Câmara de vereadores, aos Rev
mos. Irmãos Maristas do Ginásio São Lufs, às
Revmas. Irmãs da Divina Providência, às Revmas:
Irmãs Catequistas, e ao snr_ Vitor Schmöckel pe

.

Ias amigas e sentidas palavras de despedida
pronunciadas junto ao túmulo:

FI'utiferas e

OrnamentaisELIXIR 914
• SIfU .,. lHI • IIIIIIS.
0.,....... __.0�.
EdOmeIO. " Pulm6ee, • P...
ftNd_ 00.... ...Onoe. 1Ieu....
........ CepeIra. Qu.... .,. CIabe-
Ie ............ Abort...

Ccnau"'o�
• .... o pop.'.r cI.purallv.

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir08, Maci
eiras, Jabotica
beiras; etc.' Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

!Jeçam Catálo- I
go lIuslrado

ILeopoldo Seidel
,

. Corupà
-----== =-

R. I. P.

ELIXIR '914
� .. erp""".A.......
... COfßO .... U.or. Aprovado co

........Uar '"' tratenMnto de S 1-
Flus. REUMAraSMO d. m..
•• or..... pelo D .... S. P.

'Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Distribuidores em :' Jaragut do Sul, S. Bento do Sol,
Rio Regrinhq, Mafra, Bio legro,.Lapa, Tijucas e Camboriú.

Oferecem por pr,eços de concorrência:
LUSTRES, GLOBO S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS ,DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
'FORCA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.

Rua Preso Epitácio Pessôa, 172 - Fone: 264
JARAGUA' DO SUL

ções com a Firma

Max Wil"elm S/A,

Precisa- se"Correio do Povo"·�'f'
um jornal a

serviço do povo
. UM COMPETENTE

MECÂNICO
SERÄLHEIRO

/

I
II IJ II

'I.,
Com escritório nésta cidade à Av. Mâi'echal- Deodoro

I Jaraguaense!da Fonseca n°. 122, para melhor servir seus clien:t�s;
mantêm estreito intercâmbio ]'udiciário com os Escritórios I Quem dá aos pobres,

I empresta a DEUS. ,.

de Advogachi' PR. HERCILIO ALEXANDRE DA

IJUZ"II da'seAjaJAtNaD1"beemp'roScÓuCriOe"

100m
séde em JoinviÚe e' São Francisco do Sal; está em

. encaminhar á mesma;condições de, também, aceItar çaus'a:s p�ra aquelas Co· , todo pedinte que en-

marCI;iB, sem maiores onus pa.ra seus constitufntes. ' con'tra,r em busca de '

.

.

.

caridade públi'ca;
EIl

; ! li; II!IiIIIIIiIIliZF '=='1 'I' • ,_ --�--......,...

Páglna ;1
/

I

t
Angelo RuI'ini

,
.

I
I

Barra do' Rio Cerro, berço de uma
.

das
.

mals tradicionais ,familias Iaraguaenaes, cobriu
.se domingo último do mais sentido luto, com
o deeapareclmento da veneranda figura de An
gelo Rubini. Homem justo, profundamente re

ligioso, toda a vida dedicada ao trabalho, não
passava um dia siquer sern ouvlr o ruido cerac
terlstíco dos motores e da roda d'água, produto
de sua críação e que os seus filhos, aos poucos
foram subsürutádo, ante a implacável marcha
da idade. Assim mesmo, contando quasi 83
anos 'não deixava de-mexer na ferramenta que
lhe engrandeceu a sua, trajetória na vida. Sen-
tia uma profunda paz de espírito, e a noção
perfeita do dever cumprido, marchar com

.. os
seus familiares na faina diária, na obtenção do
pão de cada dia. Realizara-se na vida, vence-
ra a luta incessante pela sobrevivência, a Ba..-
ra do Rio Cerro hoje transformada num recan-
to progressista e agradável da gleba Ieragua
ense, a aspiração máxima de um ancião. An
gelo Rubini conheceu uma outra Barra dó Rio
Cerro. ele mesmo contava as proezes, os ma-

'

labarismos dos antigos colonizadores, dos quais
fizera parte, para dotar o seu torrão de condi
ções mínimas de habitabilidade. Os esforços
eram hercúleos para sobreviver à natureza
agressiva e empiedosa. Único filho homem do
casal Pedro e Bertola Sartori Rubini, os seus

pais sentirem na velha Ualia uma írreststível

Iatração pelo Brasil, sonho Que tornaram rea
lidade quando Angelo Rubini rinlieJ 14 anos,
desembarcando na Barra do Itajaí e rumando
numa barca à Blumenau. Estabeleceu se Ange-

, lo com seus familiares na localidade de .Rio
do Cerro. Casou-se na localidade de Rodeio.'
Sempre a procura de um lugar aprazivel, tan
to procurou até chegar à Jaraguá, vindo por
picadão de Garibaldi-S. Pedro. Aqui achou o
seu verdadeiro emblenre, possivelmente uma

tênue lembrança e reprodução topográfica de
sua rerra natal. Ambientou se às ,condições lo
cais, amou e viveu imensamente. Por ocasião
da revolução federalista, participou erívámenre
do movimento, empunhando o seu "píce-péu",
ao lado de Henrique Piazera, Augusto Stin
gher e outros. Já se considerava brasileiro,
condição que veio mais larde ratificar com a

sua naturalização, passando, então a partici.
par dos movimentos cívicos como eleitor e,
graças a5 suas incomparáveis qualidades, co
mo lider' aUlêntico, lhe confiaram, de par com
a sua atividade, absorvente, os cargos de ins
petor de quarteirão, delegado de poliCia e juiz
de, paz. Serviu o Brasil com todas as suas

fôrças de patrióta. Seus filhos, muitos, deles
seguindo a vocação religiosa, hoje representam
orgulho ao povo jaraguaense. Outros, fizeram
se dignos, ingressando nas atividades comer
ciais e industriais. Seus netos tambem com

preenderam o exemplo do q,uerido "Nono",
envergando a farda para garantir a paz mun

dial, seguindo com o Batalhão Suez para in
tegra,r as forças estacionadas sob a bandeira
das Nações Unidas. Soube conduzir a sua c1ãn
no cumprimento de seus deveres de acôrdo com
a' �ocação 'de cada um. A sua familia tornou
se, por isso, respeitada e admirada. A 9 de
março' de 1959, o desbravador Angelo Rubini,
nascido n.a ltalia, aos 22 de Julho de 1876,
comemorava' em meio da mais sã alegria çom
a sua espôsa Maria Satler Rubini. as bodas
de diamante: Foi um justo. Foi um exemplo.
Foi um motieIo para os seus semelhantes. Do'
consorcio nasceram os seguintes filhos: Vergi
Iio, casado com Emilia Piazera; juliano, casa
do com ,Maria Piazera (falecida); Amábile,
casada com José Andreatra; Natália (falecida'),
casada com Cam.ilIo Andreatta; Horácio, ca
sado com Paula Stahl; Faustino, casado com
Lida Schlichting; Benedita, 'casada com Ar
thur Bork; Otilia, casada com Selmiro Nico
:Iodelli; Constantino,' casado com Maria
Hrusçhka; Irmão Ático, religioso e Irmã Luiza,
religiosa. 67 netos e 21 bi8netos,Jormam as de
mais, gerações.,{undadas por Angelo Rubini. '

Que descan'ce em paz mais este pioneiro
de Jaraguá do Sul.

•
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. Deutsche Bundesregierung protestiert
gegen Zwangskollektivi'erung
in 'der SBZ
'BONN -'- Die Bundes

regieruur hat sich in Ka
binettsitzung vom'30.März
auf Grund eines Berichts
'des Bundesministers fuer
g�samt deutsche Fragen
erneut mit den Zwangs
massnahmen der Panko
wer' Machthaber gegen
die noch selbstaendigen
Bauern. in der' sowjeti
schen Besatzungszone
befasst Und stellt fest:
der jetz'ige kampf gegen
die, freien' Bauern ist nur
ein Glied in der Kette
jahrelanger Massnahmen
der sowjetzonalen Funk
tionaere zur totalen un

terwerfung der gesamten
freien Wirtschaft in der
SBZ-unter' die politische
Diktatur. Die bei der
Zwangskollektivierung
der Landwirtschaft' in
den letzte Mona ten und
Wo c h e n augewand ten
Massnahmen und Metho
den stellen eine beson
ders krase Verletzung der
Menschenrechte dar. Die
Bundesregierung' protes
tiert gegen diese brutale
Vergewaltigung f r e i e n
Bauerntums Bíe wird sur

objektiven Unterrichtung
der "Oetfentlioh keit ein
Weissbuch vorlegen, in
dem das brutale Vorge
hen gegen die Bauern in
der SBZ anhand von do
kumentarischen Beweisen
festgestellt wird. Die Bun
desregierung wird nicht
aufhoeren, vor aller Welt
den Terror und die Un
menschlichkeit anzupran
gern, die in der SBZ um

der Macht einer kleinen
kommunistischen Minder
heit willen gegenueber
wehrlosen Menschen an

gewandt werden.
.

,

"Na, Dímptlmoser, was

w u e r den Sie machen,
wenn Sie von einem toll
wuetigeu Hund gebisen
wuerden?" ,I

DR. JORN' SOELTER
I CfRURGffio DENTfSTIi I

A Diretoria

\ .

ZUR VE-ROEFFENTLI-
CHUNd DES WEISS
BUOHES DER DEUT
SOHE BUNDESRE·
GIERUNG

"Ich wuerde sofort Pa
pier und Bleistift verlan
gen!"
"Warum, wollen Sie

dann Ihr Testament ma

chen '?"
,

"Nein", erwidert Dimpf
moser seelenruhig, "ich

BONN - Wie ein Re- wuerde mir bloss alle
gierungsspreoher am

30'1
Namen notieren 'fon den

Mrerz vor der Prese mit- Leuten, die ich beisen
teilte, wird das Weissbuch will". -

,

\

Empresa Sul �rasileira de
Eletricidade S. A.

·A VIS'O

Apotheke "Scbulz"
JARAGUA DO SUL

I
Il

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN II
II

ii Sub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu ii
II.' liDas Symbol der Rechtschaffenheit, des J T t d teí P ,.

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie H
- eeps - ra 0:e8 e es eira e neu. ii

am besten zu den gering8ten Preisen bedient. ii Finaneiados para 3 anos: Pronta. Entrega II
\. I. '. II

==,.....==============�==l1 �:::::::::::::::::::...�::::::=:::::::::-.:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::==.Ji ======================'

II
=-��j?"p.A /.-«. I I u II

li ' 1--=7--� iii OLíNICA \- CIRURGIA
ii' ENGENHARIA OIVIL ii

II .. "f�
9,5 pés-pôlicolorido-1960 II .

LABORATÓRIO �� PRÓTESE III MUROS PRÉ-FABRIOADOS li
IV ' >h ILOTHA,R SONNEN�OHL III . RAIOS X

'Irs
,! - INDÚiTRIA DE'CALQADOS i!

ii, , r
. :Av, Mallchal DeodDrodafoaslca,84/88 ii _

ii Informaçoes: GOSCH IRMÃOS S/A. II
II JAlA6UÁ DO SUL Est. de Sla, (ala!lna

r.
l! I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 ii li

li . 1111 II �r. Frederico Moeller i;
I! .

'

. li JARAGUÃ DO SUL

1111 I sr. Hermann Schütze 5i
I

.

II \ II li
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la•.Exposição flgr9-Pea�áriC'. da Assoaiação· Rural
COLONO' Mostre a pulanç�,:det .tu��l��l�ba",�pondo os teus. produtos na '7a. Exposição dê

.

'1960, no Pôsto .A�ro-P�9:Uarlo' "Joao_ Cleophas".
.
", J ,., ,

.

'
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de 'Citação

t, indicado
DOe cuos de
fraqi1ella. paU
,deli, magreza e

fastio.
Em Ílua f6r'

mula entrap,
Vanadatou de

r:::::::::::::::::::::::::::::':::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::=C:::::::::::::::::�, 1IÕdio. 'Licitina,' Glicerof�rBtolt,

II l[))lo IElllC1BI IAlITIFlWANN li :=�D:\d:fi:=la�o:tc�8:
ti _ÉDIC}O CIBURGIA.O ii de fraqueza e neurastenias. Vana-
::

I' �ÖI ê indicado para homeDl!- mu-H Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II ,lherea e crianças. Bendo cua f6r-

,il sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre li mula IiceDciada pela Sadde 'PIl-',
.1 ii büca.
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B' II '

ii CLINICA OERAL ii .,::!!:=:::::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::�-::::::::::.:::::::=:".::::�II II ii
Ir lkl' iili (longa prática em Hospitais ,Europeus II �1S888 iIE _ !II! !!II! __�dl!i88� l!M liIi! liIi!�� !I�I: 11)) ro Gr ll1l n d@\UralSClUlOIIII Consultório e residên�ia: II' I!i Tel. 244 - Rua Preso Epitácio' Pessôa, 405 II FOTO PIAZERA I! IIj. II

,

II 4)lrurgião - Denüs&a
::l! CONSULTAS: ii, DBF'RONTB Á PRBF'BITURA - IARAOUA DO SUL

:.

II:! II ',i.11 CLíNICA � PRÓTESE CIRURGIA ii:I h d 8 1/2' 11 h Fotografias em Geral - Fotocopias de Documeutos -
•�ii I Pela man ã: as as oras llil Filmes e Material Foto _ Aparelhos e Acessórios ii � iiII. Pela tarde'. das 'lA 1/2 a's 17 1/2 horas II :i' III � i· AV. Marechal Deodoro, 587 - lAR'AOUA' DO SUL
..ii, ,! A pedido. atende a domicUio e tambem ii on

•• iiii Atende chamados tambem à Noite i!, ,

em lot.::alidades vizinhas I' ,i! Defronte a Igre_l�_M_a_t_"r.I..z__l •••__•__ ....u�
, _JJ .- -�==""""iZCCD- �.."._.". __._ _._ _�= ',_ ;.'-.- -----.-.----- -� 'e_l6BlIiB__ .hv a =-= 2ll &L&& .....,. "" _ __ __ _ __ _... """ • • .._ .::;:::�=:::====::::-.:=:-.:::::::= .•..••_._--...__.•••_ ..._-_ .•._--:'"'
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o Dep. Waldemar Salles e o.
, \ "

(Continuação da última página)

•

,

6ra são carradas de areia, saibro, mão de 6bra,
de Iímpesas de testada e, tantas outras coisas
impossiveis de enumerar-se, sem que os antigos
Prefeitos ou o a tual, por sí ou por seus corre

ligionários, viessem tornar público aqueles au
xílios. #Foram benefícios para (> NOS80 Clube
e para NOSSA Jaraguá. '

, Igàöra o Deputado Waldemar Salles, que
ainda ha bem pouco tempo, a Prefeitura Muni
cipal, com um de seus tratores e motonivela
dora, fez parte da terraplanagem do novo Es
tádio dOI Baependi, sem que o Prefei\to ou s��s
correligionários, fizessem propaganda do auxilio
prestado. Foi um benefício para o NOSSO,
Clube e para NOSSA Jaraguá.

,
,

Ignora o Deputado Waldemar Salles, que
o Govêrno do Estado, contribuíu com uma

Motoniveladora, para terraplanagem de parta
do futuro Estádio do Baepsndi, som que se

tivesse, feito qualquer propaganda dêste auxilio,
quer por parte de pessôas que o conseguiram,
quer por parte do Govêrno. Foi um benefício
para o NOSSO Clube e para NOSSA Jaraguä.

Ignöra o Deputado Waldemar Salles, que
o Baependi, adquiriu uma grande área, e que
está tratando de construir o seu futuro Estádio,
e que, por certo, ainda virá precisar de outros
e mais variados auxllíos dos que já recebeu,
,e como Clube póbre irá recorrer ao Govêrno
da União, do Estado e do Município, por inter
médio de seus associados que por ventura
tenham influência naqueles setõres adminis
tratívos, mas NINGUEM, tenho certeza, irá
procurar FAZER CARTAZ, com o conseguido,
pois SERÃO BENEFICIADOS O NOSSO CLUBE
ß A NOSSA JÁRAGUA. '

'Deputado Waldemar Salles! O Clube
Atlético Baependi precisa do Govêrno Federal,
Estadual e Municipal, não importando ao NOSSO
Clube, se êstes Govêrnos são da UDN, do PSD,
do PTB, do PRP ou PSP.

.

Deputado Waldemar Salles! O Baependí,
tem gloriosas tradições, tem patrimônio e pres
tígio, 'seus \associados p�rtenc�m a tod�� as

facções políticas. Os governos e os pOlItiCOS
passam mas o Clube Atlético Baependi, per
manecerá pois as suas glórias, vitórias, tradi
ções, patrimônio' e prestigio, não pertencem a

qualquer associado politico, mas sim a TODOS
OS BAEPEND1ANOS e a JARAGUA DO SUL.

- Deputado.Waldemar Saltes! Venha à Ja
raguá, passear, descansar, lazer politica ou

demagogia, mas por favor, não envolva o nome

do CLUBB ATLÉTICO BABPBNDI na política, porque,
graças à Deus, até hoje o nosso Baepe.adi,
nunca foi cabo eleitoral de quem quer que
seja, nunca ninguem se elegeu às custas do
NOSSO Clube e nem se elegerá. ,

Nenhum jaraguàense tem, o direit� d.e I

envolver o Baependi em POLITICA, preJudI
cando seus interesses, criando choques entre
,seus associados, _trazen_dQ i_Qtranq�il!ºa_d�__ �
aprensões à Diretoria, semeando a ,discórdia
e a intriga ,no seio do Clube, muito menos o

Deputado Waldemar Salles, que não é jara
guàense, que aqui nunca residiu e que nunca

foi sócio do Baépendi. '

Tenha dó Deputado Waldemar Salles. Não
se meta com o Clube Atlético Baependi, êle
não dá CARTAZ para ninguem.

,

FALSETE'

i
Dr. Waldà:niro Mazureehen

(}A§A DE SAUDE
Rua Presidente Epitácio, Pesôas N°. 704

(antiga residênéia de EmanúeCEli)ers)
Clínica geral médico - cirurgia de adukos e crianças
- Parto� . Diathermia Ondas curtas, e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

• •
'PROPOSITO DE .; Ed ital

(Continuação da la. página) O Doutor Ayres Gama Perreira de Mello,' juiz
especializados, se esforça em dotar de eletricidade de Direito da Comarca de IJaraguá do Sul, Estado,
'na marcha rumo ao progresso. Não disse o Depu- de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc ....•
tado Pessedista Waldeoiàr Salles, nosso amigo e FAZ SABER eos que o presente edital de cita-
'a quem muito a�mir'amos, porque lpal orie�tado çá , com o pràzo de trinta (30) dias, virem ou dêle
estava, da incúria das admínístrações anteriores conhecimento liverem, que por parte de LOTHAR
.que não previram no devido tempo, o colapso CARLOS ERNESTO SONNENHOHL, lhe foi dirigi
das estações geradores, com a crescente I!rocura da a petição do teôr seguinte: PETiÇÃO: Exmo. Snr.
desse elemento propulsor de engrandecímento. Dr. juiz de Direito da Comarca de jaraguá do Sul.
Não disse .que a atual administração trabalha e Diz, LOTHAR CARLOS ERNI;STO SONNENHOHL '

que as inaugurações de Ri? do .Testo, R�o da brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado
Luz, Benjamin Constant, USlOa DIesel � RIO �o nesta cidade e Comarca, por seu basrante procurador
Julho são o fruto do trabalho construtivo. Nao advogado abaixo assinado: 1°. - Que vem possu
ínteressava, porque era oposição. Porque oposição' indo, ha mais de 13 anos, mansa e pacificamente, sern
assim preciza falar. Não disse que o Prefeito ou interrupção, nem oposição, um terreno com a área de
seu representante faltara à inauguração, numa 1.104 mts2., medindo de frente ne Rua jaraguá Fun
demonstração de franca hostilidade ao Governo dos em rua' projetada 24 metros, e com igual merra
do Estado. gern de fundos em outra rua prolerada, confrontando.

Preferiu falar num assunto já gasto de se de um lado com 46 metros em terras de ELSA
velho, - a criação da bibliotéca infanto-juvenil HERTEL (Esposa de Walter Herrel) e de outro lado
do Clube Atlético Baependí. Mal orientado o em rua projetada, n] cidade. 2b• - - Que, dito terreno,
deputado' pessedista pelos politiqueiros que -ínte- anteriormente a sua posse, foi de Pranz Becker e sua

gram o PSD local, d.eu a .en�endel· que no ve��- mulher Helena Becker, que o adquiriu de l:eopoldorando Olupe não 'existe bíblíotêca e que o aUXIlIo Iensen e sua espôsa Dona Teresa Iensen, e Itnalmen
se destinava' a construção da citada e já existente te foi posse de João Planinscheck.e sua espôsa, de
bibliotéca, comprometendo-se, inclusive, por su� quem o períclonérto adquirlu a posse, Como não
conta e risco, registrar o Clube Atlético Baependí possua título de posse e dominio, quer perante V.
no Instituto Nacional. do Livro. Faça-se politica, Excía., provar a posse sua, e de seus antecessores,
que nada temos a opor. Mas chegar ao desplan!e segundo o dispôsto no Art. 552 do Código de Pro
de influir no racíocínío de um deputado e expor cesso Civil, pera due na forma do Art. 550 e seguiu
o mesmo ao rídículo, já chega a ser caraduri�mo tes do Código Civil, lhe, seja decarado com seu, pera
do maís deslavado, notadamente quando a orten- que com a respeítavel sentença seja transcrito no
tação parte de companheiros e de -correlígío- Registro de Imóveis da Comarca o mencionado terre
näríos, E como mentira que tem perna curta, no, regularizando-se assim esta situação. Assim sendo
vamos a�s fátos. O C. A. Baependi, de longa requer de V. Excia. que, na forma do Art. 455 e
data, possui uma das maís ricas, bíbltotécas do seguintes do Código de Processo Civil, se proceda
'Município. Si ela funciona ou não, si ela está em dia e hora designados, com as devidas citações
organizada ou não, si o clube têm ou não orten- do Representante do Ministério Público da Comarca,
tação de pessôas de um grupo politico ou outro, da confrontante ELSA HERTEL, e dos tnreressados
não interessa. O Iáto é que a bibliotéca existe incertos por Edital de 30 dias, a Iusrlflcação initio

I não só para crianças, como para adultos. O IlitiS, com o depoimento das restemuhas 'abaixo arro
segundo registro no Instituto Nacional do .Livro Iadas, para due depois de julgada procedente a lus
é perfeitamente dispensável e disto gostartamos tificação, sejam citados os confrontantes, pera coutes-
que o nosso Amigo, Deputado Waldemar Salles tarem o pedido, dentro do prazo de 10 dias, que se
o soubesse, para não realizar viagem em vão, seguirem ao término do präzo do edital, prosseguin
porquanto o Clube Atlético Baependi já está do se no feito como fôr de direito, alé final sentença.
registrado nesse Institudo desde o ano de 1944, Dá.se a causa pra os efeitos fiscais o valor de
Não é, como se vê, tão fácil ludibriar o pacato Cr$ 5.000,00, juntando-se a prova do pagamento da
povo jaraguaense com palestras radiofônicas, taxa judiciária. Nêstes Têrmos P. B. ,Deferimento,valendo-se de deputados para impressionar os jaraguá do Sul, 26 de outubro de 1959. (sôbremais incautos. Que fique o PSD. por seus men- estampilhas estaduais no valor de Cr$ 4,00, devida
tores ou quem as suas vezes o faça, com a ver- mente inutilizadas o
dade e aqui estaremos para aplaudir as criticas seguinte): jaraguá do Sul, 26 de outubro de 1959.
sãs e construtivas. Mas não digam bobagens, (a) Murillo Barreto de Azevedo - Testemunhas:
por favor.

.

JOÃO PLANINSCHECK, LEOPOLDO jANSEN,'

EVI SINSVAL STBFANO HORTl ou ORDI, todos residentes e
domiciliados nesta cidade e Comar(;a. - SENTENÇA:
Vistos,

'

etc. .. Julgo, por. sentença, a justificação, deDr. Francisco Antonio Piccione fls., para que pr()duza seus jurídicos e legais efeitos.
JH:�DICO Façam-se as citações requeridas. Expeça-se carta

Çirurgia Geral de adultos e criança!, Cli.,. - precatória a fim de Que seja citado, em Florian6polis,nica Geral - Partos - Operaçoes -

o representa"nle do Domínio da União. Citem-se, comMoléstias de Senhoras e Homens. o prazo de trinta (30) dias, os interessados incertos,
Especialisla em doenças de crianças por edital, a ser afixado no local do costume, e

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS publicado uma (1) vez no Diário Oficial do Estado,(Clara�Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL e duas (2) vêzes, no jornal local. Custas pelo justi,;JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. , ficante. P.R.I. Jaraguá do Sul, 25 de abril d� 1960.
c OH. 'I:!'PA - SANTA CAlrAJIiIt][NA (a) Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direito.

Em virtude do que cita e chama a todos quantos
interessar possa e direito tenha sôbre o imóvel re
querido, a virem no prazo legal, alegarem o que
julgarem a bem dos seus direitos. E para que chegue.
ao conhecimento de todos e nioguem alegue igno
rância, manda expedir o presente edital, que será
afixado no lugar de costume, publicado pela imprensa

I, local e o Diário Oficial do Estado. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos cinco dias do
mês de maio do ano de mit novecentos e sessenta.
Eu, AMADEU MAHFUD, Escrivão, o subscreví. - (a)
AYRES GAMA FERREIRA DE MELLO - Juiz de
DireHt); -A presente, cópia, confere com o original;
dou fé.

'

jaraguá do Sul, 5' de mcHo, de 1960.
O Escrivão - AMADEU MAHFUD

•
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VOZES DA' CIDADE'

c Dep. 'W'aldemar Salles e
o Clube Atlético Baependi

ri' \' /

C O R R E ':'1 0, "O O 'p O V O'
JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARiNA)' '1 -

" S�BAt'O, 2,1 ,DB "MAIO DB 1960
,�

ANO XL

Vei,o, o Deputado' Walclemar Salles (psf>
TUBARÃO) passar o. fim de semana em

Jaraguã, visitar seu cunhado e amigos, apro
veitando a oportunidade para fazer política,
demagogía e semear disc6rdia no seio denössa
sociedade, o Clube 'Atléticd Baepsndi.

'

Político que é, que faça "política e dema
gogia" está muito certo, mas que venha pro
vocar mal estar, ressentimentos, intrigas, dis- _' De acôrdo com a nota localidade de Rio da Luz Germano dos Santos e

oõrdia e prejuizos . ao nosso Baependi - de inserida em nossa última preparou para recepeío- finalmente o governador,
onde nem' sõoio é - não podemos em absoluto, edição, realizaram em nar condignamente o go· sr. Heriberto Hülse, di
concordar., meio de grande satlsta- vernador do Estado, o zendo-se agradecido pe-

Que fale mal das estradas, das inaugura- ção do povo local, säba- primeiro dos governa- las homenagens recebi- A 25 do corrente come-

ções, Que critique' o Govêrno, vá lã, é -polttíco do últimozas Iestívídades dores a visitar a rica das e que, apesar de mera-se o 1°. centenário de
de oposição. I' que assinalaram a lnau- região de Jaraguá. De acometido de torre gripe Lages. O acontecimento

Que diga e reafirme SER DESCENDEN-' guraçäo
'

de 11 km. da fáto, uma massa compacta e à despeito dos conse- vem despertando ii curio
TE DE' .A:LEMÃES para gran'gear as simpatias rede de dístríbuíção de de lavradores e índustrí- lhos médicos, não podia sidede de todo o Estado,
dos alemães e tautos 'por aqui residentes em luz e fôrça na localidade aís daquela zona, aguar- deixar de, cumprir esta uma vez que as féstívíde
grande numero, vã lá, é demagôgo - eleito de Rio da Luz. Segundo davamdesde as primeiras promessa ao povo de Rio I

des da centenária cidade
por Tubarão, onde o elemento "caboclo" é pre- ê do conhecimento geral, horas de sábado a vinda da Luz, visitando os no serão das mals brilhantes,
dominante, temos certeza, lá não apregôa a08 os reclamos da pacata do ilustre visitante, que dia em que haveriam de desrecendo-se diversas ex
quatro ventos sua descendência alemã, por coletividade do interior compareceu com nume- iniciar tambem a marcha posrçoes, agro, pecuária,

" motivos bem öbvíos.
. , já datavam de oito anos rosa comitiva, As home- do progresso, junto com industrlel, comercial, nu-

Mas que venha, em sua entrevísta ao' pro- e o /desenvolvímento in- nagens ao governador as demaislocalidades ca- mtsmétíca e filarélíce. Cor
grama do PSD na Rãdio local, «nvolver O nome dustríal naquelas para- catarinense foram das tarinenses, que formam reio do Povo, ao ensejo
do Clube Atlélico Baependi, na sua política gens de dificil solução. mals calorosas e em co o caldeirão da produção do grato econrectmento,
oposicionista e demagógica, é muita temeridade: Contudo, diversos estu- movida alegria os colo- e do progresso da terra cumprimenta o povo e eu-

,

° .Deputado Walderaar Salles, mal iníor- dos foram realizados 'pe_I nos agradeciam ao sr. barriga-verde. Oferecen rorldades Leleanas, alme
mado, ign6ra muitas coisas que diz=m respeito Ia Empresul, concessío- Heríberto Hülse o tão do o almoço, em nome lendo votos de constanre
bem de perto e em especial ao NOSSO Bae-' nária da dístribuíção de aguardado b e n e f 1 c i o. da população de Rio da progresso,
pendi,.� às éustas dêste Clube qua conheceu luz e Iörça besta Região. 'Saudando 'S. Excia. o Luz, usou da palavra o

em uma, de suas, viagens a Jaéaguä. -onde lã que agora se concretiza- governador ,falou em sr. Eugenio Vitor Schmö
compareceu como convidado, pois não é sõcio, ram, em consequencia �o nome de J�raguá do Sul, I ekel, Cinco Secretários
'quer fazer 'o SEU CARTAZ, a par de sua aumento do potencial o Dr. Murillo Barreto de de Estado - do Trabalho,
descendência alemã.

,

'

'.,', [eletríco, com a conclusão Azevedo assinalando a da Educação, da Saúde,
,

.

N6s, todos, söciös do, C. A.. Baspendi, das' das obras do Rio do Julho. importãn'cia da visita da Agricultura e da Via.
maís variadas correntes pclítícas '('CI�N, P�D, Assim é que, inaugu- governamental. Falaram ção e Obras públicà�,. o
PTB, PRP etc.) temos com ri0!3S0S conhscímen- rando o sr. Governador em seguida os Srs. Pedro c��andante da Polícia
tos à modesta influência política, conseguido diversas obras, no setor A. Oolín Presidente da Militar do Estado, Cél.
um sem número' ds beneffeios para" 'ö nOS80 eletricidade, nos Munící- Empresu'l, Romeu Sebas- Euclides Sim?es, Deputa
clube, que é soeíal, é um patrimônío culturale pios do Rio do Testo, tião Neves lider da VDN dos, Estaduais e outras AMMAN - Foi anuncia
desportivo, de Jaraguä e" que tem tradições, Jaraguá do Sul, Benjamin na Assembléia Legtslatí- autl)r�dade8, de�a':ll brio do pelas emlssôres desta
sem que NUNCA, ,t.ivessemoR (qualquer _

um da Oonstant e Joinville, a va do Estado, o protessor lhantísmo às Iestívídades, capital o talectmenro do

�i�� ;i�r�O J��a:���iC�o�����i:'q:i��a���sa�r:��� <F===:::::::::=::::::=:::==::::::::::::::::;;:::===::::;:=::::::::::�. i�e pSr�m�����ng:��� ,aJ: I Sheik Mohammed Kbalil
de cada um, ou de qualquer facção política 'i

'

, li domingo, debaixo do mais Abuhawk, de 144 anos, con

PSD ou UDN ou",:eT.B '.ou PRP" PJlTa TODOS 1,:11 Dr. Orlando Bernardino II intenso jubilo. O Sr. Go- siderado o homem mais
n6� o que' interessava éra o ben�fício para o vernador e C omit i v a velho do Oriente Próximo.
N,OSSO ,Clube, patii' "a, �OSSA, ,Jaraguá,:-,"" li Cirurgião-Dentista' H deixaram o local das

'

muito emb6ra; �gui residentes, .pupessemo:�, II R' X I f V Ih UI 1
.

festividades às 15 horas, De acôrdo com· a notícia,
vangloriar-mo-nos daquelas cQÍlquii:Has. ,II _al�Sr6t-::sen� C�::::a �-cirt��g�i� eta

dirigindo se à localidade o,Sheik deixa147 desceo-

Ign6ra o 'r�eputado Waldáníar' SaUes, que ii de Benjamin Coqstan�, dentes direlos. pertencentes
a atual SMe' tio Baependi, esteve lí:iurante a iI, no Munic1pi_0 de G�8ra· a 4 gerações. O Sheik
Guerra, fechada por ordem superior, e que, I:

H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos mirim. Jaraguá agradece
foram ele e t08 do PSD r (Y dos ao então .. segunda - feira) tão honrosa visl'ta, e <) gozou

de bôa saúde fôda

Intervento�Fnede�al, <> fále�id�sé'nàdor Ne'rêu !i' Das '7 às 12 e das a às 19 horas I beneficio recebido pela a sua vida e,oos últimos

'Ramos, que, conseguiram', com" s�u prestígio e "li ,Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) li tempos, ainda trabalhava
i'nf,luência, reabrir n6ssa'Séde. E, Dllncs aqueles' \�::::=====:::===�=====::,,:::==�===::::::=:::P (Cont.,Da 4a. página) em suas propriedades_
s6cios do Baependi, amigos' de Nere,u Ramos,
'se, t8agloriaram dó ben'efício que conseguiram
Piira a�SQciedade Jaraguàens6, para o Baependi

'

e par�- o, Município, como conquista' pessôal, ou
d,a agr:e�iação política a que pertenciam.. .

, Ign6ra o Deputado, Walp�ml;1r �al'l�s, que"
por ocasião ,da numinação ,'da quadra de Bas-;
:quete e Voleib61, o Govêrno do" Estad'o, por,
intermédiO da Empresul,"contribuiu de'maneirii
decisiva para ,�quele empreendimentÇl, forne
cendo toda a:mão de 6bra,' sem que, aqueles \

a,sBociados do Baependi, que consegu�ram aquela
ajuda, tive,8sem feito propaganda pessôal, ou

do partido a' que pertencem, o 'que se conse

'guiu foi em, qe,nefício, do NOSSO ,clube e de
NOSSA, Jaraguá. ,

Ign6ra o Deputado Waldemar Salles, que
ppr ,om.lsi�o da �ónstrução, das n6vä� canchas
de Boliche, ,o ,Go\lêrnö dó Estado, por inter-

'

médio do Oonseího R,egional de EsP()rié:s, QO�:)u
,

ao Baependi 150 (cento e cincoenta) sacös de
cimento" ,sem que' se tivesse feito propagallda
pessôal e pqlítica de quem junto ao ,Govêrno
conseguiu aquela doaQão. Foi um" benefício
para o N,OSSO Crabe e para NOSSA 'Jaraguá.

'

Ign6ra o Deputà:do Waldemar Salles, iqUe
por projéto de lei, apréSén'tado na Assemb)éia
Legislativa;: o 'C. A. Baependi foi considerado
de Utilidade ,Pública pelo Govêrno Estadual,
mas o Deputado que. apresentou o, projéto; não
fez propaganda 7pessôal ou partidária do con-,

seguido. Foi Um benefíício para � NOSSO
Clube e para NOSSA Jaraguã.

'

,
é

Ign6ra o Deputado Waldemar SaUes, que
o Baependi já' recebeu -verbas, do Ggvêrno Fe
deral, e que ag6ra para o Exercício de 1960,
foi contemplado com 150.000,OO� sem que os

Deputados Federais, 'que emendaram o Orça-
'mento, tivessem até' hojá, feito alarde qêste
f�ito, quer peslilôalmente, quer partidàriamente. ,

Foi um benefício' para o,, NOSSO "Clube iEÍ p�ra t .',
NOSSA Jaraguã. "

�
, i i)

Ign6ra o, Deputädo Waldemar Salles, qUê!';'
a Prefeitura Municipal, por seu atual Prefeito,;'
e por seus antecessores, nunca tem faltado,com' \,
Beu auxilio material e moral l>ara o Baependi,

,

JContinua na 5a� pAgina)

�naugurada ci ,',Rêclé dé '.Di5tribui�ão
de buz ,em RIO DA bUZ 'Centenário

r

,de, Lajes

Sheik jordanês
morre aos 144 anos

Um Acontecimento de Relevo: 5 Gerações Reunidas

I,

É .com a mais g�ata" �atisf�çãO }IU�: Ie:
: �úcio ,d� CosAta, industrial destacado, ex-preprodUZImos em nossas pagtnas, o chche que sldente da Camara' e que as correntes polí

reune 'cinco gerações 'de tradicibnal<familia
,

ticas, auscultam para candidato a Prefeito
de JaFaguá, do Sul. .,,:rI;ata-se,.,:d�s,' Fatp.!l}as M��ici�al nas' e�eições de outubro próximo;
Henschel-Costa, de .larga proJeçao na Vida a senhora Isoldé da Costa Behrendt e sua

sooial; econômica e polítioa . ,do ��icípio, \

fi'lhà Ninra' Roselle .'Behrendt. ,

Assim, vemos no \ clichê aciIria, a' Senhora ',,:1, )j" : ,\ "

,', ,,::
Alviria Heidprn 'Hehsch��', quê cQht�{ atual· ;,� f�As'}cihCO geraçõ�s� colhidas num ins-' "

mente cà'm '83 aJlös:; 'Wandâ; Hen�çhel da ��t� ,rarp�, de· suaS iidas" apresentámos, os
,Costa, com 65 anos de idade; ? sr. João nossos oumprimento�.·

, '

•
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