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, Participe, .leltor, da grande vitória
da União Democrática Crístã, .votando nos
homens de .bem, nos candidatos recomendá
dos pela U. D. N. e, P. D. C; E 1 e g e Já és
candidatos da' UD N - P,D C é

a garantia da
estabílídade dos costumes e das) tradíções

(

)
.

, .

[araguaenses V,O TE, 'e E R T'O Vote
conscientemente Sem mêdo Sem
.ameaea -' 'Livre de pressão de quem quer
que ,�eia. Jaraguá do Sul, então, estará de
parabens! E você viverá feliz.

t ,

- ,I. I Deputado
I Federal ativolibera verbas

Temos notado, de uns

ternpos a esta parte, que
Todos os moradores deste Município, estão as relações dos vários

lembrados do aia 31 de Janeiro de 1961, quando partidos políricos que cons.

O""SF .. Waldemar Grubba passoô o govêrno munici- rítuern a chamada "União
pal à"ó _I$eu sucessor, Roland Harold Dornbusch e, jaraguaense", estão grada.
naquela=bcasião, em presença de incalculável mul- divamente esfriando, não
tid�o fô� lido., em voz alta, e de�idamente an�lisada, só pelos gestos e díscus
a sítuacão da F}r.efeltura, com todas as suas viaturas sões como também pela
estacionadas no 'iffit-i,R, convenientemente limpas e

' mani'festação pública de
engraxadas. . ,

l" seus pontos de vísra.
O documento 8 que nos referimos' é o I que se Oficialmente tudo con-

s:egue: .
-.

'tinúa na base da "Llniao",
PIREF MUNICIPAL DE J:ARAGUA DO SUL embora cada vez mais

, .': _ . .' ,
. desunida essa composiçãoSituação em 31 de .lanelro de 1961

que, de fáto, já estava
3:L12:60 _ Dépõsttoe Bancãríos cíe. durando muito. Falsos Ii-

Balanço Geral . .' .'. 273.424,10 deres alçaram-se ao poder
31.12:60 - Dinheiro em Caixa . .. 160.941,10 e, embríegados em meio
31.01.61 _. Jmpôato cobrado

.
no mês de tanto mando, acabaram

de Janeiro c. a.. '. . . 1.045.883,70 por se deixar levar pelos
i 480.2.48,90 desmandes e, hoje, quando

se sintonizam os progra
mas pólüicos, ouvimos
graves queixes das partes,
que se atacam, entre si,
só faltando, mesmo a Ia-

'.
, vagem da roupa suja que1.068.091.70 está no baláio .

412.157,20 Não será nenhuma novi-
dade, após o pleito, o

aparecimento de eleitos
que se bandeiem de ecôrdo
com as conveniências do

31.01.61 Pago Restos a Pagar no

decorrer do mês de
Janeiro : . 1.0�7.540,20

Contas efetuadas no mês
de Janeiro

. e pagas . .. . 40.5.51,50

momento, não atendendo, É, a negociata, pura e

consequentemente, o anseio simples, que os faz qual
do povo e, sim a sobre- quer acôrdo, desde que os
vivência de seu prestígio seus Interesses sobrevivam,
pessoal, embora efêmero não tnteressendo, o ínte
e ocasional. resse mais ímedíeto, que
Por outro lado, parece' é o Interesse do povo,

não haver interesse da numa bôa representação
"União" defender o povo ne Câmara Federal.
jaraguaense. Para se de-' Isso, sem falar em outras
fender

, algo de sagrado, candidaturas, que pecam Ainda agora, ou, seja em
há que as partes reunir-se pela. base, fltão absurdos 12 de setembro de 1962,
em tôrno de homens que são os acorichavos. o deputado federal Lauro
conheçam os nossos pro- No plano-nacional, então, Loyola esteve em Brasília
blemas, de homens que a coisa parece ainda mais I solicitando ebrevíeção na

estejam geograficamente e preta. O deputado Lúclo r eme s s a de 2 e meio
politicamente integrados Cardoso, tendo prestado bilhões de cruzeiros
na nossa co n d i ç ã o de eeclereçrmentos söhre a (2.500.000.000,00) que,' em
Município que se estende recente crise nacional, afir- Ieee dessa providência,
ao Pôrto de São Francisco, mou: "Não acredito que 'veio de receber o seguinte
por intermédio de Joinville: dure muito rempo uma telegrama do Ministro da
Parece que os homens aliança entrePTB e ::>SD, Fazenda:

-

da "União" não pensam nas atuais circunstâncias.
assim. Não fôsse assim, Observou ainda que agora
não teriam razões pare os petebistas venderam sua

proclamar candidatos à bandeira por um prato de
depute ç ão federal, treis lenrllhas, "oferecido 'pelo
dêles, completamente des- PSD, isto é, trocaram sua
vinculados ao nosso Mu- b'an�eira de reformas de
ntcípío, cada um represen- bese pelo plebiscito mar
tendo zonas geo-economí- cado .para seis de janeiro".
cas que, em ab s o I u t o Enquanto isso, cerni
afinam com os nossos Ilham serenamente os
Interesses. candidatos da coligação

UDN-PDC. Sofrendo ata

27394100 DlFEREICA EITRE DtBITO E CRÉDITO EM
106.900,80' qpUree;ei?� ���ic�p:fr�ep�r�� Assim trabalham os ho-

'

. , 3t-Ot·6t, EM F A Y O R DA PREfEITURA .

138216.29
. -4-.4-6-8-.6-6-3-,-0-0----- candidatos fracassedos da mens da UDN. Parabeós,4.468.663;00 "União" da DESunião, os412.157,20

O deputado. CongratulaçõesAss; Waldemar Grubba - Prefeito Municipal
-.

candidatos da União e-
4,249.460,90 Erich Sprung - Contador. <Coai. aa úlllma pagina) ao povo cerarínense. "

Mais uma vez o depu
tado .federal, sr. La u ro

Carneiro de Loyola, vem
de prestar um relevante
serviço à causa pública
de Santa -Cataríne. Como
se sabe, recursos foram
destacados para a Socie
dade Termo Elétrica' do
Capivari, para a extensão
da linha Ilhora- joinville e,
o deputado federal Car
neiro de Loyola, já, ao

tempo do então Ministro'
Tancredo Neves e do sau
doso Ministro de Minas
e Energia, Gabriel Passos,
promovia demarches para
a liberação das verbas que
objetivassem a rápida con
clusão de tais obras que,
inclusive, beneficiam dire
tamente a economia de
Iaregué do Sul, s et o r

energia.

Orgê.o de maior 'penetração no interior do nördeste oatertneriae
I--�-�-�-------�--- -�·�'�'--.-------------------__------�--------------------�--�---I

Fundação:'
Artur Müller

Diretor:

BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL

r

Impresso na:

SocieJ"Je GriliC" 'Av'eniJ" LtJ".
v.
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O que Dai ncs
. bastidores

da Pelltlee 10GaIUM· ESClAREGI·MENTO
�. N E C ES S Á R'I O.:.

"

.

"Deputado Federal Lauro
Carneiro de Loyola -

1140"30-21-16/09143 .Se
tembro 20, 62 - Satisfação
comunicar presado amigo
autorizei Banco Brasil
colocar disposição Comis
são Plano Carvão Nacional
importância constante pro
cesso 172. �6t /62. Sauda
ções M i g u e I C a Im o n

Ministro Fazenda".

aí.ei.ai

·CarloS, Gomes de Oliveira
visita Jaraguá do ·Sul

31;01.61 _. FUNDOS' DISPONIVEIS
Banco do Brasil SA ... Dep ..

Podo Públ. à vista . ; .' 95.854,60
Banco do Brasil SA. De. Po. Públ.
Lei n. 2 944 de 8.11.56: 73.013,20

Banco Inco - Dep. Pó. Pübl, . 40:597';20
Banmércio - Idem, idem . , 64.476,00
CAIXA - Numerário existsnte

.

i

.
\

'31.1260 - Reslos a Pagar de 1960
31 01.61 - Restos' a Pagar pagos no ,

decorrer de j�lleiro 61 .. ' 1027.1)40,20 ·Constata·se, pela dem�nst ...ação um �aldo posi-
31.01.61 - Saldo d'e Restos 'a'Pagú 3.221.920,70 tivo ao Prefeito Rolanà Dornbusch de Cr$ 106.900,80.
3�.01.61 - Desp. efeto.á.das�jjb, c:fj3ço.rrer Cremos, que os número.s calarão o Prefeito

do' mê's de-j�neir«('•. :" ,

'Roland Dornbuscll, em suas falações na Rádio local
yi\'do c. a. \,". '. 1.172.393,00, e no interior ·db Municipio, nQs com'ícios.

31.01.61 - .Das d�spesas efetuadas .

.'
, .. :' Contudo, si perdurarem,as calúnias e os ataques

no mês de Janeiro sem fundament!>, pedimos a� povo 9�e exija �o' 4a.- feira última, visitou nador e Vice-Governador.
.

foram pagas. .' 40.551,5Q, ,af tuI ai P�efeito, ImedlaI8�enle.' airES daSCelele,Oes!, qdue �,ao o nosso Município o ex- O ex-Senador da Repú-
� e� m�ls, mas que c.on�htua uma omlssao �'\J)[]- Senador da República, sr. blica e Presidente do SeSaldo despesas .

1'1'3"9"'8"4"':' O'' 1.139.841 50' ,�Ic�ncla de ho�ens, )[]dtca�<?s. p�el.o. p.ovo" para· que, Carlos Gomes de Oliveira,' nado, veio nos comunicarJaneiro c .. a. . . -1,5 'nta façam nao so uma slndlcancla mas uma com d,

e o,!.. .

..

'
.

_

-

a quem estamos ligados' o seu' aten imento
, a.oTOTAL A PA0AR em 31 de Jan�iro do C.A. 4.361.762,�O pleta prestaçao de contas da admIDlstraçao passada,

por fraternais laços de chamamento da' Patna
.

CRÉDITOS EM �1:�1.6í.: ) dó s�. Waldemar. Grubba � da administr?ção ,atual do amizade. ' para mais um serviço
Quota Art.' 20 'dó Estado 2.459.080,00 Pre!elto Dornbusch do dIa 31.01.60 ate o dIa 31 de

. S. Excia. não deixou de, público que o seu Estado
Presto �enda trator e. jepp 29.0.000.00 Agosto de t 9�2.

_. . _

.

_ lambem, visitar a redação exige.
,

31 2 6 <)37 023 60 O Povo, entao, fIcara sabendo com quem esta
do Correio. do Povo, onde Assim é que, pelo Par-Inscri. Dív. Ativa em .1. o - '

.
, d d ICine Jaraguá S. A. - (Sal�o) '. lj'.\402.00

a v e � a e.
_ conta com grande nú'mero tido Social Trabalhista,

Depósitos Bancários 273.941,00 So
.

os que estao ao lado da �e.rdade, ,
p_odem de Amigos, pesde a época está Oi e�-senador Carlos

Em Caixa· Numer. existente 138.216.20 .

falar assIm. Os covard�s e. os mahclosos, apenas
em que, juntamente com Gomes 'de Oliveira, con-

I
., alegam, �em nada provélr.

. . o saU'doso Arthur Müller, correndo para suplente de,3.415.662,80 SerIa um gesto coraJoso do PrefeIto Roland
formavam na } i n h a de· senador p.elo PS T, .na

. Saldo IlllPostos La cota de ,Harold Dor'1bus,ch, con�t.ituir �SSA COMI�S�O f r e n ted a· p 0.1 i t i c a Chapa do sr. Sau I o
Renda Lauçada' cobrágeis em Janeiro DE' SINI?ICAN�IA .

para· IDvesllgar as oco�renclas jaraguaensse.. Ramos.
8 prorrogados para cobrança sem na Pre�eJlura. � _ Carlos Gomes de Oli· «Correio do Povo»,multa até 28.2.61 . • . . 863.933,40

.

Na_o ate,n�er a esse apelo, e RE�UZIR.SE a
veira esteve sempre muito agradece ti hOQrosa visita

4.° ttimestre d;;t cóta do art. 15 § 2.° expr�ssao mlDlma.
. ligado à polHicà local, e formula ao velho e

_
Hus-

da Consto Federal (Oombustivel e jat'aguá do 'Sul, Set.embro de 1962.
.

. te,nd�, )untamente com t,re homem público tol1as
Lubrificantes)' D N E R 189.066,80 Os defensores do velho. Prefeito Waldemar IrlDeu Bornhausen, concer· as felicidades na presente

Grubba.
.

rido ao' pleito 'de Gover- campanha' política.4.46.8.663,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ,SABA:DO, DIA 29-9-1962
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Emprêsa JornaUstica �� I '" • ,
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"Correio do Povo" Ltda. • ,:' ...:.,:.:.� ,� ,,:,.
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,�:!��r· Registro CivW:Edilal n. 5.õ79, de 20/9/62 '1 Anive:"sários I,E"gênlo Vitor 5chmöckel � ,

"

Mario Donini e

Áurea Müller Grubba, Oficial Silvina Freiberger
AssiNATURA.: do .' � e � ist r o. Civil do, -Éle,' brasileiro, solteiro,Anual • • • • Cr$ 35Q,OO I(I. Distrito da Comarca J a- alfaiate domiciliado eSemestral. CrS 18000 'do S I Estado de' .

A 1
• • , (agua . u, residente nesta cidadevu so. . . . Cr$ 10,00 Sa ta Catarina. Brasil '

_
n

.

' " filho de José Donini e de
BNDBRBÇO:. faz saber, que c��parece- Rosa Donlní.

.
Caixa Postal, 19 I

ram no cartorl? ,exlblD,9o os Ela, brasileira, solteira,
Avenida Mal. Deodoro; 210 d�cumentos eXl�Jdos pela lei comerciária, domiciliada.

Ja,agua,�o Sul· S. Cata,rina ,Ihm de : se hablht.arem par a e
I
residente nesre distrito,

I � , ',casar-se. em Francisco de Paula,.

c:::":::::::;::.c:::a_::::::::;:::.c:::::::,.:::::::>
Edital n. 5.378, de 20/9/62 filha de Bernardino Frei-

M U D' A' S ber�er e de Ida Reinhold
, Julio Demathé e Freíberger.--------

Alzira ôtelndel
Frutiferas e OrnlJmentais

...

Fazem,' anos hoje:
- A srta, ,Jeanette, fi

lha do sr Sérgio Thom
sen, nésta cidade;
- a sra. Ana, espôsa do

sr, Ricardo Píske. : ,

- a sra Letícia, espôsa I

do sr. Clemente Schío-
cbet;. ,

- O sr. -Henríque Ha
fermann, nésta cidade;
- Helmutb Schmõckel,

residentl em Ourítíba �
-, O sr. Adelino Delan

gnello, residente em Ga
ribaldi.
- A sra. Olair Malta

espose do sr. Rodrigo
Nicoluzzi.

Eaeem 'anos amanhã:

Edital n. 5.380, de 20/9162Ele, brasileiro, solteiro,
índusrrlel, domiciliado e

residente neste distrito,
em Nereu Ramos, filho
de Zerilio Demathé e de
Sofia Katikoski Dernathé.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Garibaldi, filha de
José Steindei e de Annéi
Leier ôrelndel.

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, .ete.'Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
'feras, Paluieiras, etc., etc.

.

"

\ PEO.{\.M CATALOGD
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- 'CORUPA' -'

c:::::::.c:::::;:::a=::::::::=C::::::=""'""C::::;=,n::::::::::::a

Daroldi Bona e

Marlene Freygang
Ele, brasileiro, solteiro,

barbeiro, domiciliado e

residente neste distrito, á
Estrada Iaraguä-Esquerdo,
filho de Hilario Bona e

de Ana Schlocher.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesta cidade, filha
de Victor Freygang e de
Lina Gumz freygang.

Edital n. 5.381, de 20/9/62
Anéslo da Maia e

Lindemira da Silva

� A sra. Otília, espôsa
do sr. Werner Gosóh, re
sidente em Garíbaldí ;

- A sta, Hílda, espôsa
do sr. Sílvestre Stoinski,
residente em Barra do
Rio Cêrro;

..:_ O sr, Arnaldo Lau
rentino da Costa, resido
em São Francisco do Sul;
- O sr. Honório Ola

vo Bortolini.

Dia 1°.:

- O jovem Adolar Da
niel Verbinen;
- 'Ü jovem Amauri da

Cunha Jacobi.

Dia 2:

..11:::::::::::::::::::::::::�=::=:::::::::::::::::===::::-.:::::::=::;::::::=::::-.::::�
r' 'JD)lo' ElielHI IAlUflWANN �f!
II II
n MÉDIC;O (';IBUBGIAO II

� F.ormado pelas Faculdades de Medicina das Univer- fi
!i li
u sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
li II
ii li
!I CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANr.AS B II
ii

r
II

II CLINICA QERAL liII i

ii Longa prätíea em Hospitais ßDrop�o8 II
II .

Consultório e residência: II
.II II
fi Tel. 244 c: Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 III" III CONSULTAS: I

'U II
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas I!
ii II
II Pela tarde: das g 1/2 ás 17 1/2 horas'. II
ii II

ii Atende chamados tambem à Noite II
�:::��::::::===::::::========::::::::::::===::::::======:::===�

ReinOl�
� II ADVOGADO II i
,

1 JARAG,UÁ, DO SUL
,����.

lIIi=;!!!E!!!=;:=!!=!;=!;_;i=ii;;;;;;;;i=;=iEiE5; It!!

fi DR . .fORN SOELTER IIII I CIRURGlflo DENT/5Tfi I
:ii

m
m

...

I Moderníssimo "A/ROTOR"
.

III
I Reduz o ternpo de tr sb a lho m
'"! e aumenta o conforto ao CLIENTE. _ ..

iii OLíNICA - OIRURGIA - PRÓTESE I
I· RAIOS X �Iii

.

i Consultório: Av. Getulio Vargas, 198

�I ,(Anexo ao Depósito da Antarctica)
:::

iiil!!!!!l,i$$lW ::!!!IE:l==m�::�::��!!El: :1..

u_'_"_"_"ç::::;;; .'..0 ....... ,...•
OOI_I�LIOOIIOOIIOOIIOOIIOOI' 10011001:100

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado
e residente nesta cidade,
filho de Ioêö da Maia e

de Maria B, da Maia.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Athanaslo S. da
Silva e de Maria L. da
Silva. - A sra. Rosalinda, es
Edital n. 5.382, de 20.9.62 pôsa do sr. Adolfo Bar,

tel, residente em Itapocu
zinho;
- O jovem Nereu, Ii

Ele, brasileiro, solteiro, lho do sr. Inácio Toma
lavrador, domiciliado e sellí, residente em Gua
residetne nesre distrito, remírím:
em Garibaldi, filho 'de - O jovem Irineu, Ii-
Walter Witt e de Guilher- lho do sr. Herbert Buer
mina Schrnidr Will. ger;
Ela, brasileira, solteira, - A sra, Apolônía Ren-

doméstica, domiciliada e gel, espôsa do sr. Mar·
residente neste distrito, tinbo Bengel, residente
em Garibaldi, filha de 'em Rio Cêrro.
Artur Kleinschmidt e de
Marta Kleinschrnídr.

Adolfo Will e

Erica Kleinschmidt

Dia 3:

- Ademar, filho do sr.

Ricardo Buerger;
- Vianir, filha do sr.

Hilário Bona, em Jaraguá
Esquerdo.
Dia 4:

- A sra, Paulína, espõ
sa do sr. Afonso Fran·
zner;
- O sr. Wiegando, fi

lho da sra. Vva. EIsa
Meier, residente em Ja
raguá 84;
Dia 5:

- Evalina, filba do sr�
Erich Schmar.z, residente
em Rio da Luz Vitória.

,I �ara VEREADOR
Edital n. 5.383, de 20·9·.62
Luiz Flor e Alvira Bizone

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito,
em lrepocuzínho, filho de
Luiz Flor e de Ida Flor.
Ela, brésilelre, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente 'neste áistrito,
em Itapocuzinho, filhá de
Pedro Bizoni e de Paula
Rech Bizoni.

Edital n. 6.384, de 2!-9'Q2
Wendelino de Souza e

Darcí Eggert
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, ,
domiciliado e

.

_

residente. neste . distrito,
á Estrada Jaraguá·Es
querdo, filho de Lourenço
Felipe de 'Souza e de
Ap610nia Martim.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada e

residente neste, distrito,
em Ribeirão Mólha, filha
de Hugo Eggert e' de
Ursul(J Krambetik Egget!.

����
Cure seus males e poupe' seu
bom dinheiro compranào n&

FARMAGIA NOVA
ie ROBERTO M. HORST

II que dispõe de maior sorttmen.
to' na praça e oferece' seus' artj·

-

gas à preços vantajosos
Rua Mat. Deodoro ,3 . Jarag\uá
�����

Ela, brasileira, solteira,
industriári'a, domiciliada' e
residente nesta cidade,
filha de Paulo Benkendorf
e de Frida Benkendorf.

Edital n. \5.386, de 22-9· 62

José Alves Abelirio e

Maria Pelens

EI'e, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e E para que '"hegue ao' co-

,

Edita,1 n. 5.õ85, de 22-9 62 residenie neste distrito, nhecimento de todos, mandei
em Três Rios do Norte, pal)sar' o presente �edit:al que

Angelo Pinheiro e filho de Fulgencio Abelino será publicädo pela impren·
Edla Benkendorf e de luisa 'Bucci AbelinQ, sa e em cartório onde será

EI�,. b�i}sileiro, solteiro, . Ela, brasileira, solteira, afixado durante ,I'í dias. Si
OperarIo, domifiliado e doméstica, domiciJ.iada e a�guem soub:'!r de algum im·
residente nesta cidade, .residente en;J Ttês Rios peaiment,o 'ac::use-o para o�

.filho de Alexandre Pinhei- doNorte, filha de Florjanq, ,�ns )eg.ais.�.',' .' .

r� Ju�ior e de'f\1athilde\Pele�s -e. d,e çatarin�\AUREAMU�L.ERGRUBBA,PmbeJro.· ;jwc ,;. '" \ vPelens" .",' . . .,!
.

. .Dhl\:lal '

FAGUNDES
(PDC)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, CirDrgiã�. - Dentista

H =:--_�������'!!'!"!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� Declaração do Presidente da S. D. AcaraíCLíNICA - P�ÚTESE - CIRURGIA li
I!/
IIAv: Marechal Deodoro. 587 - JARAGUÁ DO SUL II

Defronte a Igreja Matriz
. H
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CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO
Certifica que, nesta data, em cartório, de acôrdó

com o disposto no decreto n. 581, de 1.á de Agosto
de 1938, procedeu ao arquivamento dos documentos
da . Sociedade COOPERATIVA DE ELETRIFICA
çÃO RURAL D8 RANCHO BOM DE RESPON
tSABILlDADE 'LIMITADA, apresentados pelo s,eu
Presidente Osvaldo Stellein. .

.� .

O referido é verdade e dou fé.

Ieregue do Sul, ·19 de Setembro de, 1962.
O Oficial

"AUREA MÜLLER GRUBBA

I'_--------------------------�------�
\ Dr. Francisco Antonio Piccione

��D][IICO
Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clí

nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de. Senhoras e Homens.
\

Especialisaa em doenças, de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(CI,ar. Hruschka), das 9 ,'0 12 hs. HOSPITAL

IJESÚS DE NAZARÉ das '15 as 18 hs .

. IICo R. lU JP.A. - SAN�A CA�AH..lI[NA
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li Medicamentos e Perfumarias li
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ii Símbolo de Honestidade H
ii Oonfiança e Presteza

n

ii A que melhor lhe atende !�ii e pelos menores preços ii
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. Ur. fernando H. �pringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS ,BILIARES, INTESTINOS.
eIRURG IA DE SENHORA'S.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Consult6rio - Rua Preso EpHácio Pessoa
Das 9-12 e das 15-18 horas: - Fone, 384.

t Agradecimento
,

Profundamente consternados co
municamos a todos os nOSS05 parentes,

amigos e conhecidos o falecimento da sra. Vva.

Eva Buck
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.CfiRTEIR/1 PER'DIDIj
Entrega·s,e ao legitimo '�ol}o no

'ESCRITÓRIO FISCHER
Rua Marechal Deodoro N. 204.

Eu abaixo assinado, declaro para .todos os
efeitos legais, que em data de 10 do corrente en
treguei ao sr. Artur Kannanberg presidente da
S.E. Vitória a quantia de Cr$. 10.000,00 (dez mil
cruzeiros, conforme recibo em poder da S. D. Acaraí.

Ql1antia esta referente compromisso verbal
firmado entre as diretorias do ano de 1958 destas
duas sociedades.

Ass.) L e v i nus K r aus e

Presidente da S. D. Acaraí
Jaraguá do Sui, em 19 de setembro de 1962

I
r

Apotheke "Sobulz" .11
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsfen Preisen bedient.

�
.
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I! Dr.. �ui�o ..• Fm@�o Fi���er IIii,' liII Cirurgião Dentista iiII· lili U

i,i Oomuaíca a seus cli�nte8 qu'e se acha IIII. estabelecido em suas novas instalações :

ii à Av. Getúlio Vargas, 170 - li
ii (ao lado da Sapatària Freíbeeger) II
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É preciso renovar r Mudar para m�lhorar r

,Ottolnay Strauch dirigiu o
Conselho do Desenvolvimento, que coordenou
as Metas do Govêrno Kubitschek, oom suas

inegáveis realizações. O que fez para o pro-
, gresso do Brasil é a garantia do que fará

para o desenvolvimento do Estado. '

Para Deputado Federal.
um técnico e administrador experimentado:

VOTE EM

Ottolmlj 5trauah
í

Os candidatos
Massaranduba

EDIT AL
,

o Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, JuizEleitoral da 17a• Zona - Jaraguá do Sul, no uso de
suas atribuições, resolve expedir as' seguintes-A-NO--X-p-II----.A-R-A-O-U-'-o-O-S-UL.....;.-(S-A-N-T-A-C-A-T-A-RI-N-A-)---SÁ-S-A-O-O-,-2-9-oe-s-e-T-B-M-S-RO--OB--1-9-6-2--'-N-.0-2-.1-,99 instruções, pari� 8�Ó�!�Od�I���a�� 7 de �utubro:�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!

Observar-se-á na votação o seguíatec=-
de o eleitor receberá, ao apresentar-se na secção,

e, antes de penetrar no reotnto da Mesa, uma
senha numerada, que o, Secretário rubricará, no
momento, depois de verificar pela relação dos
eleitores da Secção, que o seu nome consta da
respectiva pasta,

Admitido a penetrar no recinto da Mesa, se
gundo a, ordem numérica das senhas, o, eleitor
apresentará ao Presidente o 'seu titulo, entregan-
do, no mesmo ato, a senha. '

Achando-se em ordem o titulo e a fôlha in
dividual, e não havendo dÍÍvida sôbre a identidade
do eleitor, o Presidente da Mesa o convidará á
lançar sua assinatura no verso da Iôlha' individual
de votação e, em seguida, entregar-lhe-ä a cédula
única com o nome dos candidatos á Senador (e
também a cédula única com o nome dos candidatos
à Prefeito, no municipio de Massaranduba), Iazen.
do-o passar à

_cabine indevassável. Nesta, deverá o eleitor assina
lar os nomes correspondentes a seus candidatosPara Senador. em Antonio Carlos Konder Reis. à Senador (ou o candidato à Prefeito, no muníeí-
pio de Massaranduba), de qualquer modo que tor
ne expressa a sua intenção de apontar os nomes
de sua preferência.

'

O voto dado ao candidato à
Senador, entender-se-á dado tambem aoSuplente eor.
respondente. Depois de haver votado com/a cédula
única para Senador (e Prefeito, em Massaranduba),
o eleitor receberá, do Presidente da Mesa, uma
sôbrecarta para que, voltando à cabine, coloque
na referida sôbrecarta as cédulas dos candidatos
de sua preferência nas demals eleições (Deputa
do Federal, Deputado Estadual 9 Vereador).

Ao sair da cabine, o eleitor depositará, na
urna, a sôbrecarta f-échatla, sem colar o seu fecho.

Convém frizar que, em todo Estado, proceder
se.ä a elejção de dois (2) Senadores e respecti-
vos Suplentes. '

o eleitor votará, portanto, duas vezes, sendo
a primeira com a cédula Ünica (ou cédulas única,
em Massaranduba), e, a segunda, com as cédulas
comuns de Deputados Federal, Deputado Estadual
e Vereador, cédulas essas que deverão ser encer
radas na sôbrecarta recebida do Presidente da Mesa.,

II-Para Advertência aos Eleitores, Candidatos
e Partidos, esclarece que: no dia do pleito, não
será permitido:- ,

a) - Trocar, arrebatar ou inutilizar cédulas
em poder do eleitor; ou oferecer cédulas, no lo
cal da Mesa Receptora, ou nas suas imediações,
dentro de um raio de cem metros.

, PENA:- Detenção, de quinze dias a dois meses
(-Código Eleitora], arts. 83 e 175):

O que V3.- b) - Promover desordem que prejudique os
••• trabalhos eleitorais. PENA: - Reclusão, de um

(1) a' quatro (4) anos.(Cont. da la. página) c) Promover, no dia da eleição, com o fim de
impedir, embaraçar ou fraudar G exerci-cio do su

frágio, a concentração de eleitores, sob qualquer
forma. I

PENA: - Detenção, de seis (6) meses a dois
(2) anos.

,

Adverte, finalmente, que' êste Juizo Tomará
Enérgicas Providências a08 Infratores, Punindo-os ,

ns Forma dI:. lei.'
,

E para que chegue ao conhecimento de to
dos, mandou passar o presente edital, que será
publicado na forma da lei.

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos vinte e seis días do mês setembro de mil
novecentos e sessenta e dois. Eu, AmadeuMahfud,
Escrivão Eleitoral, o subscrevi.

Ayres Gallla Ferreira ele Mello
JUIZ ELEITORAL DA 17a• ZONA

,

ELEITOR: Os candidatos da, União Democrática
Nacional (UDN) para o pleito de 7 de Outubro de 1962,
indica os seguintes candidatos por Messerandube :

, I '

Para Prefeito: ROLF REINKE.

Para Vereadores: Artur Keunecke, Artur Tri,�ss,
Eleodoro Weber, João Lazzaris, Julio Sedztnskl,
Tirbald Krehnke, Victor Wulf e Waltey. Iensen,

Votem nesses candidatos, Masserandubenses;
nesses nomes que representam a esperança de me
lhores dias neste nôvo Município.

E votem,' também, pare deputado Estadual em
Mário Tavares da Cunha Mello e para deputado
Federal em Lauro Carneiro de Loyola.

'

,

Sociedade de Atiradores Progresso
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convídados.oa srs, sócios

desta sociedade para assistirem a Assembléia Ge
ral Extraordinária no Bar e Restaurante Avenida
ex-Bar Behlíng às 20 horas do dia lQ de Outubro
com a seguinte Ordem do Dia:

Assuntos de Interesse Social:
Não havendo Número legal na hora acima

mencionada far-se á a mesma meia hora após com
qualquer número de sócios.

LOURIlVOR SEIfFERT, Presidente

i·------·.. · ..--=:::-:;·..--------·..·-----·....·Il::1)----.---- ..._--
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mocrática Cristã
I

�umprem
sua missão de alertar o

povo e o eleitorado para
os aproveitadores do poder
e do perigo que tais prá
ticas representam para o
nosso regime.

O povo já se apercebeu
de que lado está a verde
deira democracia, de que
lado estão os homens de
bem, _ para uma vida de
cente, feliz e venturosa.

todos)
sempre),1

SE VOC:e: Jara
guaense é MÚSICO,

,

não deixe de inscre
ver-se na Socíédade
de Cultura Aettstlca.
Ela n e c-e s s i t a do,
concurso' de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

c

'

.. , ..

. Os ataques prenunciam
a derrocada, que nesta

;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�última semana, deverão ser

aumentados, bem como
deverá correr muito dinhei
ro, nesta semana que an
tecede ao pleito, para se

conseguirem manter no

poder, que começa a perl
clitar. p

Dr.: WALDEMIRO MAlURECHEN

Favores sem conta são
Jeitos, visando -uma maio
ria. Tudo por conta' do
poder Público. Tudo por
nossa conta. Por conta dos
nossos Impostos," E a ver

gonha não tem fim, para
tristeza dêste pobre e so
frido povo de Jaraguá. Até
quando, Santo,Deus?
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PARA DEPUT�DO,ESTADUAt
MARIO, T� DA ICUNHA MELL�'
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