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UDN --PDC e dissidências do PSD e PR� protestam, publicamente contra as' insólita, palavras proferidas pelo Prefeito Municipal de Jaraguá do

,

Sul . Roland H�röld Dornbusch -, num programa politico, na Rádio local, assacando centra ,homens de bem dé seus partidos, inscrítos como
candidatos a vereadores _' As palavras de ódio de baixo calão, são, à,:'demonstração de facciosidade do, Prefeito que não admite' que homens
de bôas

\

índole pleiteiem a sua eleição pelo, sufrágio popular, para moralização dos nossos' costumes políticos, corruptos e pervertidos" - Os
partidos que honram as tradições cristãs desta terra conclamam a que o povo repudie as palavras em estilo de moleque e cerrem fileiras em
'( tôrno de homens de bem que tanto temem numa -Câmara deoentee isenta de filhotismo.

'
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,
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,
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I

,I A"FALA DO

I P��!F��!�ma.
em desespero de causa
falou aquele que se de
nomina de Prefeito de
todos os Jaraguáenses.
Quem ouviu a "falação",
bem' estudada e decora
da, viu ínterromperse a
bonita gravacão, E,' de
pois, aconteceu o/pior.
Veio o Prefeito á esta
ção de Rádio para termí-

PARA CONHECIMENTO DO POVO ���o�-�:� ::t�ao!nieiado.
Nao estamos com o Pr e f e i to _, ���:t:� :d;tr��:����C�I�
E t!, (

"

tr a P Ie í

t acusar os Bancos Inco'

S. amos con' ra o' re elo. e Nacional do Comércio

PERREPISTAS, muita atenção! S�i� Wi���Ç�e d�a:!��:
, M:A,NIFESTO"',, para Joínvílle.aíndavdes-

ceu" do cargo para na
vala comum' chamar cí-Os -ebeíxo assinados, an'tigos lntegrallatas, hoje dadãos decentes, traba-

em divergência com o diretório estadual do P.R.P. Ihadores e honestos debem como com o diretório local do mesmo partido, "patítes", "vagabundos",recentemente reorganizado, não obstante fiéis doutrí- "sem vergonhas", porcosnàriamente, ao grande Iíder nacional .Pllnlo Salga<lo, e "baixos". E quem são
tornam público que apóiam e tndícerrr'ao eleitorado êles? _ Eugênio' Vitor'consciente dêste munlctplo o nome honrado do cidadão Scbmõckel, J9S� NarlochJOSÉ NARLOCH para vereador nas próximas eleições. (acusados de maior so-

José Narloch, pelo seu passado, pelas virtudes negador de imposto, pecristãs, pelo I eeu devotamento, a todas tiS causas lo Prefeito,' imaginen),nobres, pelo seu trabalho destntereasedo e consciente Oswaldo Heust, Victor
em favor das iniciativas de assistência social, da Bauer, FranciscoModro.instrução pública, em favor dos operérios e das clesses ck e Henrique Wolf. Es
rurais é a, garantia. de que na Câ�a�a Muni�ipal tá tudo gravado, Amigos.representara com altivez e, competêncía o povo Qualquer dia repetiremosIaregueense. ',.

I as malcríedíces- de um
Também, oe abaixo �sslDados epölem, indicam Prefeito eleito por acaso.

e recomendam para deputado estadual j o nome do' "

Dr. Mário Tavares d@...Cunha Mello. Nome por demats
connecido neste mun �plO e

�

em tõi:1oo EStaao e
Santa Catarina, o Dr. MÁUJO TAVARES DA CUNHA Hel tMELLO, pela sua lntellgêncie, pela' sua cultura, pela ' mo
sua coragem 'pessoal, pelos trabalhos já realizados
neste municfpio, é o CANDIDATO mais Indíeedo
pare representar JARAGUÁ DO SUL e os demais
munícípíoa cetertnenses na Assembléia do Estado.

.
,

Sua voz Iar-se-ä ouvir sempre que estiverem O Prefeito de Iotnvllle,
ein lõgo os ínteresses do povo jaraguaense e de tendo, em vtsta o destaquetodo o povo catarinensc.

'

'com que vem se condu
Ésre' povo" estamos certos,' não haverá de se ztndo o' a d v o g a d o, o

drrepeoder votando PARA DEPUTADO ESTADUAL vereador e acima de tudo,
- DR. MÁRIO TAVAU,ES DA CUNHA MELLO. o esportista completo com

que jaraguá do Sul semp�e
contou' pára os grandes
embates em.t e r r a s de

.

Santa Catarina, acaba ,de
�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;====;;;;;;;,;===�-t convidar o sr. Dr. Murillo

Barreto de Azevedo afim
de participar, em Joinville, ,

dos trabalhos iniciais dos
quartos jogos abertos de
,Santa Catarina.

Reproduzimos, abaixo,
o teôr o telegrama ende
reçado). ao ilustre homêm
público. de no&,sa terra:
cCónselho Técn ico

Quartos Jogos Abertos
Reuni-se Dia oito, quinze
horas, no Palácio dos,
Esportes. - Coôto 'com a

presença - do Amigo e
Membro do 'Conselh.o.
Helmur Fallgatter, Prefeito
de )oinviJle.»

, \
penetração no interior do nordeste catarinense

Diretor:
EUGENiO VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na :

Sociedade Grálica Avenid. LtdlJ.

Ano XLIII JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 8 de Setembro de 1962
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Adoertênaia ao Eleitor\

, "
' I

I, I
É costume dos ineptos; mau govêrno culpa antecessores,
Cá entre nós, qual Cristo, culpa-se a mlnorle dos vereadores;
Fácil, muito fácil jogar n'outros a culpa em desavergonhada falação,

, Deus é testemunha e não 'a Rádio, quem no fundo tem razão;
Falar mal de homens, de partidos opostoe, é trocar sole com amendoim,
Esqueceram que de trapaçàdas são herdeiros, dos bens fizeram trampolim;

(I)

Por isso o eleitor, 30 días das eleições,
Conhece dos lobos a roupagem e as feições;
Com o voto não se brinca, eleição nãô é fraude,
Candidato sái do 'povo, com 'a cédula o aplaude ;

Candidatos possuem de tipos vários,
De 14, seis dêles são govêrno, são funcionários;
Como podem e com que propósito legislar,
Si 9 bom povo, assim, nas leis não pode eonfiar ;

Bons candidatos existem no meio, é bem verdade,'
Trabalham, sem dúvida, mas terão Iodos- eapacldade ?

Candidares mesmo devem eaír do seio do povo,
Pàrçs :se poder respirar livre, de növo ;

Nãõ""ê: bonilö"e'n'ão-val , 'lfessa' ocesíêo, -

Usar do ,"galho" pa�a fazer preesäo ]
Si eleitos os candidatos presaíonlstas, vai ser o lnferno,
Daí 'não',respeitam mats nada. Não são. já do govêrno?

;:' '

, }", I' �

O povo, com vereadores assim não tem vez,
'Irão debochar do eleitor, que vereador oe fez;
Si tiverem maioria, val ter nôvo aumento de trnpôsro,
Não dizem nada na campanha, é claro. Poupe-se dêste desgôsto ;

Hoíe, alguns vereadores do govêrno, do Prefeito,
Pelo,�P?iO já 'lev'am �émp�e alguma coisa, no "peito";
Sab�;.,sé que o� .'b,enefícios, o que levam é suor do povo,

que ,�dianta 'reclamar,' si amanhã I governarão de nôvo?

Por' isso. ,vale, a pena chamar mais uma vez a atenção,
Pali,!, ,51épQjs nßo esfregarem o ieU rosto no barr,b, no chão;
Vais� ;e' la-m�ptar, vai� fazer muito chôro, ,

-

Os vereadores eleitos com teu voto, c,om o riso fazem côro;
• b�bochando v�Í(� diier: quem lJ1anda ser burro,
Depois' de eléitos, não adianta distribuir murro;

'Dos candidatos,' examina bem a lista,
Em pr�cura de "rabm(, fa,ça-te na pista;

,

,

Muita coisa vais na procura encontrar, ,

Fazendo o povo,' com seu' bom' senso, envergonhar �
r' ( . .1-

•

•
j

!.. -� •

Em geral" atrßz das cortinas, procuram desfazer as gentes
qqe sémpre pautar�m· ii vida :em, á.tös decentes;

)

,É cost)Jme ,dos i,lveqtureiros do, poder, ,

Pelo ca�inho escuso chegam se oferecer;
'",I

Não respeitam a lei, são- do golpe,
Só interessa' que a "pepineira" volte;

I

'Não viram como gozam com a perseguição?
, É forma de miitar. É for'ma de destruição; "

Carro público, gasoli'�éi, bravata e tudõ,
(

.

_.,: Y ,

Entra diréto no' bolso do descarado, como nUm tubo;'" '

,

,

• r '
'. I

,

Marmelada' Frut� comg 0 caramelo de, pJ:êç� é caro,
Quem �ofre na,estrada é o ,jipe, o p,neu" é o' aro;
\ .

." � .

êrianças. Nos carros' públicos" menorés� na _diréç,ão'.
Ninguém liga� Pouco caso. Ir!esponsávsl gozação;

J ,. '\ I'· • 4'

Os candidatos de um govêrno que assim tem apOIO,
Por favor, Amigos:, Separem o trigo- do _iôio; .

Reclamação é: ju�ta. 'GQvêrno quer d!zer que o povo manda,
Não' é botar. aproveit'adores que com a giente desanda;'"

. '""'\

já vamos longe, emb9�a haja mais que falar.
Trimquilize-se, Amigo: Na. próxima vou voltar.

I

."
'

l; VI

J

fallgatter
convida dr. Mbrillo

Jaraguá do Sul, 21 de' agôsto de 1962.

Os Anlikos Integralistas
(Seguem-se 89 assináturas)

Deputado, Federal

Lauro
, )

Car.neiro
"Ide

Loyolä
d'óravante poderão \ fazer
livremente às suas propa
ganda, que é a rít!Jlo gra

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���" cioso, já tendo o 'Juiz de
_ • '

Direito oficiado à direção
Atençao Leitores da R�dio Jaraguá; �ara

•
" ,que fixe os respectIvos

do "Correio do Peva" horários, q�e ser� de meia
.

(. \
,

' ,- hora por dIa, ate a elei-
,

De acôrdo, com' a nova 'A, medida tambem, se ções.
'

Jei eleitoral, todos os par.- ,estenderá à rádio local, 'o Ouçam, pois, os .JeHores
,tidos politicos, terão, 30 que ,I ,vale d!z�r .que ii pregação dos candida.
dias antes das eleições, o bs partidos que, até entãp, tos da UNIÄO DEMO,
direito de uso de um -es- não tinham acesso ao mi- CRÁTICA CRISTA, ex
paço fixado em estações ,ci'ofone, por birra, pura' e pressa I na palavra dos

, de rádio, para fazerem a simples ,ou por Ihe_s' exi- candidatos li' vereadores
propaganda' de seus, can- girem os olhos, da" cara, e a depurado, pelas legen- .-

didàros, gratuitamente., ,como a yDN e o P�C, das da U.D.N. e do P.D.C.,

A DI'CNIDAD,E NA
• • 1 ••

FUNÇAO PUBLI,C�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��c:;.:::.:;c:;.:::.:;� De acôrdo com as diretrizes baixadas pela� 1962 "

Reg.·stro CI·VI',' I Diretoria dó Serviço Militar, terá início nesta data,Diretor Aniversá.'rios uma Campanha de Publicidade, de âmbito nacionalEugênio Vitor 5chmõckel SE
I

voes Jara- sôbre a convocação pera o Serviço Militar, com o
.c. Aurea Müller Grubba, Oficial

guaense é MÚSICO, do R'e gis t r o Civil do 'Fazem anos hoje: objetivo Ide orientar todos os brasileiros nascidosnão daíixe de insere- d C f em '1944 e em anos anteriores, ainda em débito comI{l, Distrito a omarca ao' ,ver-ee na Sociedade' (aguá do Sul, Estado de O sr. Lonrínor Seiffert, o Serviço Militar.
de Cultura Artistica. Santa Catarina, Brasil. nesta cidade; JoV,em da Classe de 1944: Brastlelro ainda'Ela n e c e s s i-t a do faz saber que comparece-

- a sra. Elsa 'Müller, em débito com o Serviço Militar! O Certificado deconcurso de todos
.rarn DO cartório exibindo os espôsa do sr. Alfredo Reservista é imprescindível pare a concretização depara projetar a cul- documentos e�igidos pela lei Müller; .

I
tôdas 'as aspirações, da vida pública e privada dotura de nossa terra. ríirn de sei habilitarem par a

- O jovem Afonso, fí- cidadão;
casar-se: lho do sr. Erwin Erdmann, I ôe moras num dos Municípios abaixo citados,em Rio da Luz; epresenra-te nas datas e locais designados, a fim deI

Edital n.· 5.353, de �O 8 62 -, asra, Waly Friedel, seres inspecionado de saúde e selecionado pare oSalvador Oliveira e espôsa do sr. Bruno Frte- Serviço Militar: '

Lony Köpp del, residente 'em Três lr_ Massaranduba: dlas 20 e 21- de SE-Ele, brasileiro, solteiro, Rios d.o' Norte; TEMBRO vindouro, no Grupo Escolar de Guaramirim;mecanógra(o, domiciliado .

- o �ovem Nelson Am�. 2) __ Guaramirim: dias 22 e 23 de SETEM-e residenle nesta cidade, rrm, �Ilho d? sr. LUIZ
BRO vindouro, no 'Grupo Escolar da mesma cidade;filho de João Suprianos A�or�m,. restdeute em

Martins de Oiveira e de Joínville:
,

3) - Jaraguá do 5111: dlas 25 a 29 de SE
Maria Antonia de Oliveira. - a sra. �erezInha TEMBRO próximo, na séd e .do Clube Arlénco
Ela, brasileira, solteira, Hatermann, e�posa do sr. Beependl;

dcméstica, domiciliada e Eman';lel Pereira, Coletor 4� - Corupá: dias 30 de SETEMBRO e 1,°
residente nesta cidade, de Ibírama, de- OUTUBRO do correnre ano, na séde do Clubefilha de Ricardo Köpp e Atlético Baependi.

,/

de Terezia Laube Köpp. Eaeem anos amanhã:. ôe fores arrimo de família, de 'acôrdo com a lei,
Edital n. 5,354, de 3962 ALTINO PEREIRA providencias, logo o teu requerimento e dás entrada

na J A M de tua cidade. ôe tiveres alguma dúvidaJosé Rosa e \ f
�.

S' M'I' JFelicia Gomes Oliveira Tl'an�corr.e na data de com re erencra ao erviço I ttar, procures a unta
, amanha mais uma data de Alistamento Militar do teu Município, SEM IN-Ele, brasileiro, solteiro, natalícia do distinto cída- TERMEDIÁRIO, que serás atendido imediatamentelavrador, domlcíllado e dão, sr. Altino Pereira, com solicitude e gratuitamente,residente nesta cidade, Coletor das Rendas Fe-L I Ieregué do Sul, 22 de setembro de 1962.filho de Urbano Rosa e deraís em JaraguádoSuL MANOEL CARVALHO LOPESde Maria C�n�ida, . "Correío do Povo cum- Cep DeI 5� DREI�, . brasJ)elr�, .�olteJra, primenta o ilustre aní-doméstica, domlcillada e -versaríante com votos .-----...-----�

��h�denJ: J���t�s g��de� de perenes felicidades; Dr. Waldemiro Mazureehen
de Oliveira e de Matilde - o sr. Damásio Sch- CASA DE SAUDEda C. Gomes. mitt, residente à Estra- Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704da Blumenau;Edital n. 5,355, de 4-9.62, _ o sr. Waldemar

.

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Schmitt, residente' à Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Estrada Blumenau; - Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
- o sr. Albrecht Gumz, - lndutotermia - Bisturi-elétrico ,Flectro,cauterização

em Rio da Luz; - Râios Intra-vermelhos e azuis,
I- O sr, Hartwig Haue- •

mann;
'F=:::::::::==::::::__'c::::::---::::::=:::==:::::::::::,==:::�Ih;;-d� :��?l�r�it��nf!� ii ]))1. IEIHCIBI KAUfMANN 'ii- a sra. Maria Gonçal- II lives de Araujo, em Itapo- ii MEDICO CIBURGIAO II

cuzinho; � II
R· Id U k II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii- o sr. emo o c er, ii IIresidente em Nereu Ra- II sidaäes de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II

mos;
, II \ ii

_, a sra, Cecilia Pe'dri ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANCAS E II \

Papp. II CLINICA QERAL iiII .1
!l ,Longa prátiea em Hospitals Enrop1ms II
11 'Consultório .

e residência: II- a garotinha Maryza, Ij .

• II
filha do sr. Bertoldo Dö· ii

Tel. 244 - Rua Pres.. Epitacio Pessõ'a, 405
.. 11ring, residente ,em ·Estra-

;j CONSULTAS:
I!da Itapocú; ii

Pela manhã: das 8'1/2 ás 11 horas II
- a sra. Traudi, espô· li lisa ,do 8�. Arno Henschel, I il Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 �oras IInesta cIdade. .

Iii Atende �amados tambem à Noite "

liD,,'a lo'
1\
-------- -_}_;" ..", �--_._----------------_._---------

ASSINA1'URA:
f\nual . . , , Cr$ 350,00
Semestral . '. • Cr$ 180,00'
Avulso. . . :' Cr$ 10,00

� I!,

,ENDEREÇO': •

ICaixa Postal, 19
f\veni'da Mal, Deodoro, 210
Jaragua do Sul., S. Catarina

P r o i b i.ç ,ã o
Proibimos terminantemente a entrada de pes

.

soas estranhas em nossa propriedade sítuáda em

Guaraní-Mírím, cuja contém uma cacha d'água,
afim de pescar e causar outros danos.

Não nos responsabilízâmoa pelo que possa
ocor�er, .

THOMAZ RADWANSKI S/A. - Ind. e Com. e Agr.
II;-Ii

li_n_;I-!!!I!!!!_;=!!I!!EI;=-r!!!!!Jii!iiii5;!E!EiãlI�!
. ,

m DR. JORN SOELTER '

m I CIRURGllio DENTiSTfi I '

ii!

I� Moderníssimo "A/ROTOR" III
1,,- Reduz' o ternpo 'de traba lho 1:1'1', e/aumenta o conforto do CLIENTE. ,.'

I CL1iUCA :_ CIRURGIA - PRÓTESE
, ,IIII RAIOS X

I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 '1.

m '

(Anexo ao DepósitoJ da Antarctica) Ii;-i!i!!!J :iII!!!::::�;=:._.�i·=-ii!III1i!E!US!!E11II

Tobias Correia e

Santina Rosa

�

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:�.DICO

-Cirurgia Geral de adultos e 'crianças - Clí
nica Geral - .Partos - Operações .....

Moléstias de Senhoras e Homens,
,Ele, brasileiro, solteiro,Especialis.a em doenças de cf'ianças operário, domiciliado e

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS residente nesta cidade, fi·
(Clara Hru8chka), das :9 as 12 hs. HOSP1TAL

Ilho
de Seba�ti�oa Corr�ia.JErlrrS DE NAZARÉ d l5 a 18 hs. EI�, .brasllelra" �?lIelra,ou as s

, domestica, domiCIliada eCOB.UpA,. - SAN:rA CA�AH..INA 'residente nesta cidade, fi.---
Ihd de Jordelina Rosa.

fF==:::::::.c=::==.:.;,.;::::::===:::õ,;:::===::::::::'�
n •••••CI. "se ... I.·· IIfi li

II - JARAGUÁ DO SUL -- liii IIII n

II Medicamentos e Perfumarias II
ii Simbolo de Honestidade !!II \ Confiança e Presteza li
II '

!
III.i A que melhor lhe atende IIii' e pelos qlenores preços !!1\

,

' _--.:.__ .,,
=-.=__ .).1�._-------- ...._----------- ----�

E para que chegue ao co

nheciment9 ,de t�dos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren'
sa e em cartório onde será
atixado dUI ante I � dias, Si
'alguem souber de, algum im
pedimento acuse-o para o�

lins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

Dia 11:

I)P. Rein�ldo Murapa
====".=ADVOQAD�

DeclaraçãoI
.,

•

Ur. fer�ando D. lpnngmann
Pela. presente, o abaixo

assinado, declara para os
devidos fiinl( que" as

palavras injuriosas ditas· o sr.Waldemar Grubba,
contra o sr, AlviiJo Bayer, nesta cidade; .

.

residente Em Corupá, não - o menino Inácio Lem
são verdadeiras, devenào ke, filho do sr. Alwino
c o o s i d e r a r-se o dito Lemke, residente em Rio
Senhor como pessôa da Luz;
honesta e cu'mpridora de - a sra. Da. Elizabethe
seus deveres. Schmidt, espôsa do sr.

Corupá, 5 de setembro W;el)delim Schmidt, resi·
de 1962. dente em Jaraguàzinho.

Lauro Linzmayer',

CIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS· BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras
,/

Escritório ao, lado da Prefeitura
1 JAR�GUÁ DO SUL

���������������
Dia 13: ' ,

i,I_--'inI,!ro :==llllr''f-n·ii-:=í7rr�e7z�e;l 'co.tat S:r:'!:::=:: :: r:���:!1��:l�I llJ) IVll \\ll, iii Cunha Jacobi, em

!tapO-I
fotogr�fias em Geral - fotocopias

de_Document6�'-1II II
'

Ir III cuzinho; '. filmes e Material foto - Aparelhos e

AcessóriOS,I,·' ••".G"B. 1:'1'1' ,
Ires Pawlowsld, resi-

A pedido. atende a domicilio III tambem .II ..
'

. dente em Blumenau; 'em lo�alidadés Yizinhasiil'l: , 111111 in Alfredo Sckiba, resi-
(iMiliS8ll!fiSfi12fi .. llIII ol2fi(illõ&Yll1 1$2 ölt � I .... 8S�U 'DI dente em Curitiba;

I·,· Com escritório nésta cidade ,à Av. Marechal Deodoro I, - a sr�. IlseMey Duar- -

--Ida Fo�sec'a n°. 122, para 'melhor servir seus c I i ,e n te s ; - te, espô,sa do sr, Osmar A,potheke "8CbuIz"1"'1' ,

- III D�a,rt.e, residente, em..'
mantêm estreito, in'tercâmbio ]'udiciário com os Escrit,órios J 11 JA� '" 4:1UA D""" ,1!!i;I1I'''''liII de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, II

omVI e; ,

A\)nA._
_

- i:SIv ....U
I

1"-
. Dia 14: '

OII'
com séde em Joinville e São F�ancisco. do Sul; .está em MEDIKAMENTE UND PARF MERlEN

., condições de, rtambém, aceitar cáusas para aquelas Co- �i
O s�. s�.u���� �;:::f Das Symbol der Recht�chaffenheit,' dd, I

fi" marcas,' sem, maior,es anus par._a seus �o,ristituin, t,es. .

-

-IP - a sra. Vitória N�el, Vertrauens und der Dienstbark�it, die SieIII .

esposa do sr. Otto Nagel' am besteo" zu den geringsten, Preisen bedient.
ii!I-I·!!!!!!!!!!!!!·!===!f-ll!!!!II!!!I!!lf_I'-:'_!!_!'_f.........·-1J�·_I(-·,_!·....."_I--=.=1eJ residente em Retorcida.III==;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;==========;;;:;;;;'======lliül;;;;;;;;;.iiiiiiiiiii;._._Jiiiiiiiiiih_,�,,_ .�'I_' � lii&iiiiiliiiiiiiiii.a ;i�I�a-.; .

(

Co'nsuIt6rio - Rua Pres: Epitácio .Pessoa
Das' 9·12 e das 15-18- horàs. - Fone, 384.

'\ .
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Desvaloriza-se
'

o I D o Iair?
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz

.Oondensação de EMANUEL PÔRTO MACHADO Eleitoral da ,17a. Zona - Jaraguá do Sul, Estado de
Curitiba .ôenta Catarina, ne Forma da Lei, etc .. '. '. Senhoras donas de casa:

É quase certa a possibilidade de-uma: eventual
.

TORNA PÚBLICO, .PARA ADVERTr:NCIA Voltamos a falar hoje, sôbre as frutas. São
desvaloriaação do dólar, como medida financeira AOS ELEITORES, CANDIDATOS E PARTIDOS:

elas alimentos indispensáveis� ao bom funciona-
-obietívaudo o aumento das exportações da America . _

mento de nosso organismo, pois contêm sais mine-
'�o Nor�e, e assim finalizar 81 tendência para o . � . divulgação de. �ropaganda indivi�u.al ou rais e vitaminas, indispensáveis à nossa saúde.

'

I deficit' na balança .de pagamentos do EUA. Essa' partldérle, etraves do rádio, fora dos. horärlos .de Em Jaraguá .do Sul, a fruta mais comum,
possibilidade fundame�ta-se em 'dois importantes pr,?paganda g��tuífa de que tra,l� o paragrafo.3°. do abundante em .quass tôda época do ano é a banana.
,fäios: A queda das cotações das ações ,.indu.striaisl artIgo 11 da leí n. 4.115, devera cesear �o Clla. 7 �e Notamos, no entanto, que as nossas famílias não
.na Bolsa de New' York e a crescente safda de. ouro, setembro do.co�rente,_ress�l�ada apenas a tMnsmlssao es�ão dando a êste alimento o valor que m�rece.
.da n.aQ�q ncrteamericana. :B';sse,s dois fatos são bem o� �et!anS�I1I�sao, n�o �als de uf!la vez,

..
pe cada Nao se esqueçam que díãriamente' devemos nos

conheeldos, - porquanto s6 êste ano as reservas comf�lo públícó reelízado nos locais perm.tfldos pela alimentar .com uma n·uta. Para aproveitarmos todo
de ouro americanas diminuíram de US$ 455 milhões, aut�rldade compet�nle, na forma da l e i. (err., 11, o seu valor nutritivo devemos comê-Ia crua, sempre
atingindo a' quantia mais baixa dos últimos 23 anos. par.agrafo 1?, da lei n. 4.115). : que possIveI.. .

. .

com US$ 16,4 bilhões, quando em 1952 o total das A partir do' die 22 do corrente é proibida a·
.

É �rrado su�or que a banana é indigesta e
reservas era de US$ 23,3 bilfiões. De outro lado, divulgação, por qualquer forma, de resultados de imprópria para crranças. Os médicos especialistas
assíatiú-sa em fins de maio a uma queda brusca «prévias» ou tesres pré-eleitorais. (ert. 11, perãgrafo de crianças, aconselham o seu uso mesmo .oruas,
das cotações das ações na Bolsa de New York, que 14,. Lei n.4.1'15). bem amassadas, cozidas ou assadas.

'

levou a médla d� índice. industrial Dow-Jones a . Ao propaganda individual ou partidária, através A laranja e o mamão, cuja produção é também
560,28,pontos no dia 14 �� [unho ..�!llbora R balança do serviço de alto-falante, é permitida até o dia 28 alta, em' nossa zona' e não devem faltar na mesa
comercial al?resente um sup.er�vlt,' as. ço�tas. d.O� do corrente, no período entre as 14 e 22 horas,

de nossas famílias, pois contêm fonte importante
Est�dos Unides com o. �xterlor fecham em, deficit (art 11, parágrafo 13, da Lei n. 4.115 e artigo 151,

de vitamina O, índisperisävel para a saúde dos
devI,d.o aos 'gastos �11I�ares no estraugeiro e aos n. 2 do C. Eleitoral). ".

dentes, gengivas, dos ossos e músculos. ;

aaxílíos a outr�s paises. A ;?�lança de p8ga�en�os A propaganda, qualquer que seja a sua forma,
O uso da laranja é muito recomendável à

apre�entou" aS�I�", uma ',media de US$ 2 b.llhoe,s só poderá ser feile em língua nacional, sob pena de noite, à hora de deitar ou de manhã em jejum,
anuais de deficits nos últimos ,dez .ano�. EIS, ar, rrês � seis mêses de prisão, além da apreensão do para as pessoas que sofrem de prisão de ventre.

porq�e os rumores de uma desvalorização do dolar material empregado, (artigo 131 do C. Eleitoral).
Para êsse fim a fruta deve ser comida com bagaço,

at�av�s de um aumento do
A

preço do ouro. que Ninguém poderá inutilizar, alterar ou perturbar que tem ação favorável ao intestino. .

evuarra a sua fuga. O governo n().rteamer�caI:l(?, meio de propaganda devidamente empregado. Ç>
Se não, desejarmos comê-Ias cruas que afinal

entretanto, desmente oategorícamente .
essa víabili- infrator,' além de ficar 'sujeito à ação penal competente,

é o mais indicado, poderemos apróveítã-Ias na
dade. Os fatps, porem, eVldenCl�m 9ue o dol.ar responderá pelo dano. (arttgot 51, parágrafo 4, do confecção de doces, pudins, geléias e para isto, há
tparcha m�smo �ara uma desva:or�zaça�, '- assim C. Eleitoral) variedades de receitas. -

.e, que, tao. rUIIl� parece ser a. sítuação �o dolar Não será tolerada propaganda: .

Além da laranja, do mamão, banana, tangerina,
que os demals parses do bloco OCIdental estao sendo Que implique oferecimento, p rom essa ou

cultiva-se nêste município outras frutas como o
convocados a parnotpar de um pro�rama de amparo. solicitação de dinheiro, .dádiva ou qualquer vantagem, abacaxi, goiaba, melancia, etc, que não devem ser

A França e a Itália, foram convidadas e aceitaram para obter voto ou conseguir abstenção; desprezadas.
a efetuar antecipadamente o pagamento de suas Que perturbe o sossego alheio, com gritaria Querendo tirar-se o máximo de proveito com

dívidas aos EUA. Corno o govêrno ianque insiste ou a algazarra, abuso de instrumentos son6ros;
o emprêgo de frutas na alimentação, devemos

em pagar apenas 35 dolares por onça "TROY" de Que prejudique a higiene ou a estética urbana,
obedecer as seguintes recomendaçõea: a . _

ouro (cotação insuficiente dada a atual situação do ou contravenhe a posturas. municipais ou a qualquer
As �utas devem ser comH1as na 1 refelçao

dolar) o ouro foge dos EUA em busca de mercados outra restrição d� direitos. I da. m.an�a, na. �erenda. ou lanche ou nas duas
mais realistas. Para impedir que a cotaç�o seja E para que chegue ao conhecimento de todos, prIDclpals refelçoes do dIa.

muito alta, banqueiros europeus injetam o�u_ro onde mandou passar o presente (>ditai que será publicado Não devemos desprezar as cascas de uvas, peras,
quer que se mànifeste' uma tendência altista e, na forma da lei. Dado e passado' nesta cidade de maçãs, etc. pois é nas cascas das frutas que está
assim, dão sua contribuição para proteger o dolar. Jaraguá do Sul, aos treis dias do mês de setembro concentrado a maior qoota de vitaminas e sais
Mas tôdas estas rnediaas cheiram li remédio e do a n o de mil novecento& e sessenta e dois. minerais. Se não quisermos comê�la8 cruas, prestam
indicam doença. A razão de tudo isso é' que o Eu, Amadeu Mahfud, escrivão e eiforal, o subscrevi. se para o fabrico de 6timas geléias. '

financiamento inflacionário dos mercados já atingiu Ayres. Gdma Ferreira de Mello, Juiz Eleitoral. , Portan�o, minhas amigas" para aumentar a
um ponto de saturação. A deflação subsequente se saude de sua família, não se esqueça de usar
traduz por uma retração nas importações, nas frutas na alimentaQão diária.

\

exportações. no balanço de pagamento. Oom as

reservas' cambiais. ,afetadas pela quebra do rUmo
nas exportações, os países industrializados começam
a desfaz61-se do ouro. Bastante significativo é o
faio de a pr6pria Alemanha Ocidental registrar
"deficit" 'em seu balanço de pagamen�os. Em resumo
todos precisam vender inais e comprar menOEl,
resultando daí (lma situação de bastante descon- TODOS OS HOSPITAIS ESTÃO 'SUPERLOTA-fôrto para todos. DOS DE F E R I DOS G R A V E S

Papa. Vepeadop

�Eugênio Vitor I

SC.hmõc�e.1
•

. l

I

E' n I T IA L

L

Hgrödl!eiml!nlo

Ascende a

numero de mo rtos em

conseqllencia dos terremotos
no Irã

trinta m i·1

TERÃ-Irã-, (UP!)
Ascen'de a trinta mil o

número de mortos em

consequência dos terre
motos que assolaram re·

centemente êste pais.
Mais de duzentas povoa
ções foram destruidas.

Todos �s hospitais do
Irã estão superlotados de
feridos graves.

A viões estão atirando
alimentos e medicamen
tos eII) algumas regiões
do Irã, devastadas pelos
abalos cismicos, De tôdas
as partes do mundQ che
gam auxilio em dinheiro,

e viveres, agasalhos e

medicamentos. O Xá do
Irã. desolado com a ca·

tãStrofe, chorou copiosa
mente ao ·visitar as viti·
mas num hospital. É im
pressionante o espetáculo
de ruinas e tristezas pro
vocados pelos terremotos.
Em algumas localidades
do pais, crianças, mulhe.
res e velhos, sobre\"iven
tes da catastrofes mar
cham pelas estradas co'·
mo fantasmas, sem rumo
certo. A cruz vermelha
internacional continua
dirigindo dramático apê·
lo ao mundo.

o
\

ACABESC
SERVIÇO DE EXTENSÃO RURA.L
ESCRITÓRIO LOCAL OB JARAOUÁ DO SUL

p

Profundamente conslernad.os cómu
nicamos a todos os nossos parentes, amigos

\ e conhe�idos o fólecimenlo da sra. Vva.

Maria Doubrawa Ramos
-,

'"

�
o c o r r i d o dia 30 de Agôslo com a

i d ã d e de 76. a n o�.

A Familia enlutada vem por este inter
médio . fazer os seus'agradecimentos .a todas

:'Í:::==:::===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::�:::::::::=:::::::::,
.

as pessoas amigas e vizinhas que a auxiliardm
"'

Dr, G II i d o F e rna n do: r is G � e r II :::;,��::aira��:,�::,"���sa���iar::i"iI,O��Sni�
.

II Agradeceni em especial ·ao Rvélo. Pastor
, 'C!r:urgião Dentista ii Rüge!' pelas palavras deI Fé Cristã' p�oferidas.

n no ·La r, e no Cemitério, e' ao C ô r o· da
Comu�ica a seus clientes que se acha n , Comu�idade Evangélica Lutherana.

Iestabelecido em suas novas instalações· li A / Falecida deixou dois filho& adotivos,à Av. Getúlio Va'rgas, 170 - III 4'netos e 3 bisnetos.
'

.

li (ao lado da Sapataria F·re9>erger) J li A FAMUlA ENLUTADA.
�.__.••.,-----_ _._._;--_:"_-:";..-_._ _ .._ _-----_ }! i lliiiiil _••_ .. . �-_.__ _ ,_._---"' __ _-_ __.. -:;/
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PARA
,DEPUTADOI ESTADUAL

Mario Tavares da Cunha Mello
_-_"_"_"_"_-_-:_-_-_-.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::-::=_---------

i1:;:::::::::::::=::::::::::::=:::::::::::::::::::=::::::::::::d:::�=::::::=.�::::::=::::::� ,

"ffi\ '0 o
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II lUJ ro � lillll d ij' \UJ 21 § c 1bl � II
ii ii
II. li
I! Clrnrgião - Dentista ' !!

!I li
!j OLíNIOA. PRÓTESE CIRURGIA li
ii ij
'S

t.

li Av. Marechal Deodoro,' 587 - JARAOUÁ DO SUL II
ii Defronte.a Igreja Matriz ij
li .i:
�:::::::::::::::::::::".:::::::::::::::::::�:::=:.":::::::::::::::::::::::::::::::::::::== :::::::::::::::7
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