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Catarina vofarão 1,65.347 eleitores
'� Corncrrccr de Ja,raguá do Sul
9.681 eleitores vOtarão em JARAGUÁ
2.993 em GUARAMIRIM 2.'196 em

/ & I
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Artur

compõe-se .de 19.126 .eleilores':
, ,/,

DO, SUL 3�221 em MASSARANDUBA,
" �

G,OR'UPÁ e '1.035 ,em SCHRO:EDER.
(

Fundação:
BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL

Rio de Janeiro
I

. WASHINGTON, 28
(UPI) - O Conselho da

Orgão de maior' penetração no interior do nordeste catarinense Organização dos Estados
I----------__--�------------------ -----------------------------------��---------------------------�--�-I. Americanos, acaba dé

Impresso na: aprovai' a data de 17 de

5 J J G I .r. L J
novembro pare ii realização'

oeie a e ril iu Avenlaa t a.

I
da 2.a Conferência Espe-

, .
cíel Inter-Americana� no

.

JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) 5a.-feira, 30 de setembro de 1965' - . N.? 2.348 . , Rio de Janeiro.

Diretor:
,

Müller

Bombas que
passam' de traq

,."

nao
ues

Os homens que defen A primeira bomba êles
dem a cand'idnlura' Mar- próprios enguliram. Foi il

cetro, esräo posuivemenre, bomba fabricada por Aldo
perdendo a esporttvídade. Prada e que explodiu na

Oandíderura dificil a torro- própria mão. O juiz cor

duzir ne messe popular, rou a palevre do propa
lançam mãos de rôdos os gandista, em nome da
expedíentes pera não roo decência e da bôa Ierne
lar água abaixo. de nossa lerra. Bomba
Quando do início da com efeito de rraque.

campanha e VICTOR A segunda bomba foi
BAUER leve o seu regts- fabricada por aquêles que,
tro encaminhado, debocha- certa vez, na calada da
ram da candideture ple- noite assaltaram o [orne
béía.. porque. êles haviam lista Eugênio Vitor ôchmö.
de apresentar uma que se- ekel. Capangas que mais
ria çornposte pelos "gran- jerde tentaram rneté-lo no

des". ·Como de Iéto foi. Bar' do "Dlco' e se dese
AI�'o candidato teve oca- vieram com o Dr. Juiz de
sião de ressaltar o Iéto, Direito, que o processou
pera. tmpressíoner os cir- convenlenrernenre. Nos
cunsrantes e desprezar .os. mesmos moldes, "erren
"guaipécas".' leram' um assalto li mão
Depois .pesserern a armada (50 homens mu-

ameaçar. Diziam que nos niciados) pare atentar CO!],

últimos quinze dies é que Ira o candidato pessedtsta.
vinha a coisa. Viriam Bomba que explodiu em

bombas e mais bom· edições especiais e teve

bas pare acebar com' a efeito de traque. ,

raça daqueles que se an- A terceira bomba cons

tepuzeram aos "todo po- truíu a o próprio Prefeito,
derosos".·' 'fruro. de besrunro engrola-
Realmenle, alguma col- do. Depois de desancar o

s� aconteceu. Bombas que péu no Murara (coitado
neo lern rnets aquele po- dos advogedos) e do Lino
,der destrutdor.

Bombas'l (que
até mudaram de no

que não passam de rre-, me), resolveu enveredar
ques.

.

.

pelo achincalhe, a' mentira,

o deboche, a gozação e Seria Ião absurda como+

a ofensa pessoal (tão ao são a b s u r das as

seu gosto), para dizer as afirmações do Prefeiro. De
barbaridades 'do VICTOR pois das muitas obras
BAUER. Temendo a can (Velha-ncs Deus IJ para
dideture BAUER, que vai compensar milhões de
rnels tarde amargar, oíen- promessas, deu de endoi
deu a toda uma coletivl- decer. E tão- varridas fo
dade. Mais' uma bomba. ram as aleivosas afirma
De efeito negativo. Nem ções que éI Justiça acabou
Iraque mais é.' com o seu falatório. Bombe
A quarta bomba o "sreff" , da qual a justiça tirou o

com a messe cinzenta já estopim. E sua palavra foi

esbranquiçando, seria o cortada do programa po
"caso" do Geribeldt. Até lírico,
as últimas horas, o corní- A sétima bomba coube
cio seria em frente à casa às senhoras. Del casa em

do Cardoso. Depois ten- casa. De porta em porra.
raram o salão do Giimz. Mui lo semcerimoniosa

Mas como quem rem dívi mente mentindo aos po
da desde a vitória de'1962, bres cristãos. Dizendo que
não leve, "óbviamente" quem quer votar em VI

coragem para pedir no- CTOR BAUER (e são
vamente "emprestado". muitos) deve .deixar o

Como méu pagador, Io- quadradinho ...êle em bran
rarn à venda do seu Fran co e riscar o do seu can

cke, No Furlani, o Prefei· dldato. Aliás, muito da

to disse que não seria ali, cara das descaradas. Como
porque o salão era muito si o povo é bobo e vai

pequeno. Mas tarde serviu. no grilo. É a sétima bom

Quem não gostou, foi o be, A bomba da mentira.

próprio povo da localide- A oitava bomba, devia

de, que não queria ser explodir em termos de

remedio de ulnrna hore. religião. S e r v i d a com

Poderiam fazer o "enterro" bombinhas de descréditos
no lugar combinado. Bom. e deshonras. Com homens
ba de papel em que o tiro de côr . acompanhando o

saiu pela culatra. tristonho candidato que se

A qulnta bomba deve- esvazia com negras ações.
ria ser a quarra. "Para não Bomba que tem efeito re

precisar ouvir as verde tardado e vai estourar na

des dos leais adversários, cabeça daqueles, que tive

fizeram uma "combinqção" ram tão infelizes idéias.
com o juiz. O palanque Bombas que conferem

principal da ciddde seria atestados de burri-ce.

de tôdos os varlidos, O A nona bomba é, real
PSD realizou o seu, mui menle, ama bomba. Bomba
to mixuruca. Cheio de que fala em derrama de

ataques. Homens de bem dinheiro. Bomba
.

que já
jogados, na lama. Veio a está funcionando. Bombas
vez da Frente jaraguaense: que vão dar em processos.
UDN .' PDO - PSP, ho Bombas que !'Jódem saír
mens do PR::>' e do PTB. pela culatra. Bombas'que vamente. Porque, nem tô· precisa curvar-sela fanta
Comício monstro. Muilos tem testds 'de ferro e pre� dos ql,le ,recebem dinhei- heäiondez. Onde estamos
homens· fal1mdo bem, sem poslos que distribuem o ro vão votar nêsses mal- nós que não lançamos
1embrar;se dos adversá dinheiro. Bomba que é vados. Muito menos aque· uma bomba nessa gente,
rios. Seria a· derrocada proibida pela Lei Eleitoral. les que precisam assinar para afa,stá la de uma

.

Senliram o efeito. Arran Bomba que estamos acom·; Notas Promissórias, sem vez por todas, dos nossos

caram, então, o palanque panhpndo de perto. Para dats, COIQ. ar womess.a costumes:
e deshonrôram a palavra meter os safados no xa- (Ab! malvada promessa) . Oomo merecem os

com o Juiz. Bomba que drez; TrancaJia� os des- de que si e�eito' o do prometedcr,es de bombas.,
, leva, a marca da falia de respeitadores ,da lei e da lado de lá, não precisam E si assim fôr, mais uma·

J;rTOTA'R' SO' .PA'RA 'MELH',ORAR'• ed.iIcação. Da palavra em- ,jusliça. 'pagar, mas que si perder, vez a.bomba não passou
V penhadb.

'

A única bomba que vai ,ter que pagar cem ju' de· um mirrado traqui-
.

N- t y.., t' A sexta, bomba, seria pode funcionar. Pode ros, correção -monetária nho.
ao vo ar, par� lcar c.omo es a.

uma' b?�ba' 'fanláslica. lambem funcionar negati· e tudo. Pobre povo que

Vole
(

em,

ANTOMIO
CA'RIOS'

I

KONDER
REIS,

2.a Conferência Especial
da OEA no

Vi.ator BauerVOTAR
EM

.

,

E VOTAR PARA MELHORES
DIAS EM JARAGUÁ DO SUL.
Trabalho - Capacidade -. Ação'

Alerta Jaraguaenses !
As vésperas e mesmo possa colocar em duvida

no día do pleito nossos a posição dos candidatos
adversários, que tem de-, da União Democrática
monstrado pouca lisura Cristã Libertadora -e

na campanha, preparam-· Pop u I a r,' que ,são
se para mentiras, boatos,. ANTO.NIO QARLOS
afirmações' falsas, bole- KONDER REIS e LA·
tins, etc. - NÃO ACREDI· ERTE VIEIRA, nem

TEM, NÃO ADMITAM.e mesmo com relação ao

NÃO ACEITEM q'l).lilquer candidato já vitorioso
falsidade, ,folhetos, noti-j VICTOR BAUER, que tem
cias' e mesmo declara- ainda por apoio, o PSP

?ões inser.idas pe�os me-j e fôrças relevantes" do '

lOS de dlvulgaçao, que PTB. ,"

Evi Sinsval

Colabora com cl grande Fesla Popular do dia 16 e lerás aju-'
dqdo à cons,lrução do Palácio ,'de ',Esporles 'de tua, ,Cidade.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



distrito, filha de Henrique
Maysr e de Geneveva

Aurea Müller Grubb i, Oficial Karaczak Mayer.
do Regist.o Civil do 1.8 Dis.... Edital n. 6.048, de 28/9/65trito ca Comarca de Jaragllá Heinz Borchardt e
do Su, Estado Je Santá Elvira Kamke

Catarina, Brasil. 1i:le, brasileiro, solteiro,
I:az saber qlle comparece- operário,'nataral de Jara
rem no cartório exibindo os

guí do Sul, domiciliado e
documentos exigidos pe!a lei residente em Rio Cêrro II,atirn de se habilitarem para ,neste distrito, filho de

casar·se: Artur BorchardL e de
. \

Edital, n. 6045, de 23/9/65 Frieda Steinert Borchardt.

Alfonso Müller' e Ela, brasileira, solte'ira,
doméstica, natural de

E _para que chegue ao co:lisa Manske
Jaraguâ do Sul. domici. oheclmento de todos! mandel

1i:le, brasileiro, solteiro, liada e' residente em Rio pas�ar o presente edl.tal que
lav.rador, natural de Jara, (lêrro, neste distrito; filha, sera publtcado pela tmpren:
guá do Sul, domiciliado e de Fritz Kamke e de ElIa sa. e em cartóno, ond: sera

residente em Rio da Luz I, Paupitz Kamke. ahxado dUlante I) dias
..

$1
nestf:> "distrito, filho de alguem souber de algum Im·

Alvino Müll,er e de Alvina Edital n. 6048, de 28/9/65 peàimento acuse-o para o'

Borchardt Müller. Ireneu Krueger e tins legais.
,

Ela, brasileira, sQlteira, Florida Winkler , AU,REA MÜLl:ER GRUBBA
industriária, na�ural de 1i:le, brasileiro, solteiro, Olicial
J:lraguá d() Sul, domici·
liada e ·residente em Barra
"da Rio Gêrro, neste dis'
trito, fÚha �e Olto �anske
,e de Adele" Gnewll1ch,
Manske. Cirurgia e,Clínica de Adultos e Crianças
Edital n. 6.046, de 25/9/65 Partos - Doenças de Senhoras

, Ir�d�e'��;t e HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ VENDE-SE ii ::::::====:::==:::::::=:::::::::=::::::::::::=:::=====·:·ii
m!�e�i:�,a:!lt���i��11�i;�� I'

, Residêqcia: Dr. Nereu Ramos, 419
.

Kolftbi 59 ii DR. IVO KAUFMANN II
guá -do Sul, domiciliado c o H. Up Ao.. -'8AN7A C.&:rAH.l[NA Em p'erfeito estado de 11:l II

V I N conservação'. I!
e residente em i a ova"

Tratar nos fundos do II -- Cirurgião Dentista II

ne�te 'distrito, filho de �.� ;, ;� �.;��i..'..'..'.,�.'..'.�""',,',,'.;�.';..'..'..�.'..' ;r...' ; Banco dó Brasil SIA, II II'Leop.o.ldo Neitzel e de

r
.

"

I

:1 com o sr. Ferraz.' II Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 !I'

Fr�I�� ���fIefr::t:��'�ira,' 't� �r' r�'r � a � rr o �,� nr'j n,n man n '�� II (em frente da BMPRBSUL) 1111.domestICa, natural de,: I " I PM: Vende"'se H IIJaraguá do Sul, domici· :
"

I ,: • ii :- Aparelhagem modernissima, - II

liada, e residente. em Ji CIRURGIA DO ESTQMAGO - VIAS BILIA- B ��: �!CJ��E�!rt::::� ii RAIO X _ CLINICA _ CIRURGIA
'

II
Ribeirão Molha, " neste .�: ,RES, INTESTI�OS - Cirurgia de Senhoras :J inclusive um pega.ladrão II PRQTBSE _ CLiNICA INFANTIL !I.

distrito, filha de Bruno ci· Diagnóstico Preclic� do CAncer nu Senhoras', g automático, marca GÖricke. II iiHo�t e de Wally Krüger �l �1 Tratar com Henriq.u� :::::::::=;;::::=:::::::::::.;::::=::::::::::::========:::::::::::::::::::::==--=
Hort. ' J�l Comunica "aos. s�us, clientes que a_te�derá �o seu �l Funk,e à, R. Pr. Epitácio '!!ti=_!!!iii!!l�1 !i!iEi!lm'-:�: ;-�'i=:..!=--:l, ,

, Edital n. 6.047, de 25/9/65 f1 novo consultorlo a Rua Art"ur MuI/e, n 160 �) Pessoa, em ,frente do iü ,',
..

'

,
, IMartinho dos Sanios e f: (AO LADO 00 NOVO HOTEL) :) n.O 1802. III DR. J ® R N SO E LT E R ..

�

Teresinha :MaYé�.
. f: Das 9 12 e das H)�18 horas '- FONE, 384 ��

,

�I' I CIRURGIAo DENTf5Tfd
'

I1i:le, brasileiro, solteiro. 1 \, '. :1 V d I":' '.
qperário, natul'al de :�����, �� �� �� � ttD e-s� Moderníssimo "AIROTOR" ICorupá" ne�te

.

Esiado,
'

,

��
em conjunto um amplifi· 1"'1' .",

domiciliado e residente
' ',' 'cadar e uill alto-falante

_.

Reduz o tempo .d� trabalho Iem Nereu Ramos, neste Dr. ReinoIdo MuI.'ara dé doze polegadas, 1 toca I
., e aumenta {) rconforto do CLIENTB. a

distrito, fil4o, de Guilher-

�.
r,'

i
disco, 1, microfone com ....

, I'me José dos Santos e de.
' ,',,' A"DVOGADG� 'II o respectivo estôjo e I "CLíNICA '- OIRURGIA -'- PRÓT,ESE "

Rosa da Si�va Santos:', :___jj_ acompanhando ��_discos. ,"1-1
.

" ,'_ RAIOS "X '� I'"Ela, brasIleIra. solteira, .t Preço de ocaslao.
,

'

_

,'doméstica, natural}" d'e'� .. E§c�it�rio �o lado ?a Pref,eitura Tratar' c�m Hen.riq�e fi. Cons'u!tório: Av. Getulio Vargas, 19�

IJaraguâ do Sul,. domic.i'L JARAGUÁ De>' 'SUL �
Funke à R. Pr. Epltác10 I� ,

l ,

O" d}\'
.

liada e residente em

.

,

Pessoa, em frente doi 'I"
.( Anexo ao

. eposlto a �ntarctlca)
Ribeirã'o' Molha,' neste _

"

[1.0 1802.' I i!!i!iSlI_IEElI!E!iiI!!ii!!!!!"�ll!!ElillEi;;:=;!ie!!;
,

\'

.'

u

CORRllO 00' POVO"· . Palácio dos Esportes de Jaraguá
Magnífica colaboração do ,i

-,
sr. HILÁRIO ALIDO SOHIOOHETEmprêsa Jornalística I

"Correio do Povo" Ltda. Atendendo o' apêlo da I que seja transformado em
,

- 196��. , ,. Associação dos 'Ex Alu- espécie e apresse a rea·

Eugênio B:;o,e�o�ChÍ7lõCkei nos Maristas de nossa llização do sonho dos ja
cidade, no sentido de raguaeúses. O I Palácio

,ASSINA'i"IRA: emprestar apoio máximo dos Esportes.
.na construção dov.Palácío l A Direção do Ginásiof\nual .., CrS 1.850,00 d E Htlà S- L í A

.

ãSemestral. . . Cr$ 950,00 os aportes, o sr. I . ao u s, a ssociaç o

AMIIso' • . • Cr$ 40,00 rio Alido Schiochet, ex- de Pais e Mestres, a Di
.

-: r I aluno das primeiras Tur- retoria dos' Ex-Alunos
, BNDERI?ÇO:

I
mas do Ginásio São Luis, agradecem , sensibilíza-

.

Caixa .Postal, 19
.

fêz doação de um lote dos o gesto magnânimof\vemda Mal. Deodoro, 2.10 na praia, ITAJUSA, a 14 do Sr. HILÁRIO ALIDOJaraguá do Sul - S. Cat:::., metros dà SR. 59, para SCHIOC�ET.
./

(�undoção: tlrtur müller - 1919)

Ií�:::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::::::::::::=:::=='��)

II S O C'I.A'I S 'ii,
�l .:
......_-----_:... -_._------,.
.........__._-- ......_-_._-:::/

Dia' 6:

Sr. Bruno WoJf; ,

- sra. Frida, espôsa do'
sr. Oswaldo 'I'hiem;
- Irene Ziémann;

__I'__!_niversários O garotinho
, Pou ticelli.

Fideles

- a sra. Apolônia Ren
gel, espôsa do sr. Marti
nho Rengel.

,,', ,

Dia 8:

Transcorreu dia 28 o

natalício do sr. � Aristides
Adolar Moretti. funoionä _

rio de A Comercial. Ademar Buerger;
-- Vianir Bona,
- sr. ,Arthur Pieoli.

ixer.

Sr. Bertoldo Neitzel;
_: Mario- Burchardt:
- sr. Bruno Behlíng,

funcionário do Banco Inca.

FAZEM ANOS

Dia 2:
Dia 4:

Sra. Paulina espôsa do (

sr. Alfonso .Fransner:
- sr. Wiegando Meier;

Sra. Rosalinda, espôsa
do sr, Adolfo Barrel: .

- Verena, filha de Ina- ..

cio Tomaselli;
- Ireneu. ,filho do sr.

Herbert Buerger;

.tx« 5:

Evalina Schuwarz.

Civil lavrador, natural de Jara
guä do Sul, domiciliado e

residente 'em Rio da Luz,
neste distrito, frlho de
Ricardo Krueger e de
Ela Krueger.

t�egistro

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
Jaraguá do Sul, domici7
liada e residente em Rio
da Luz, neste distrito,
filha de Oscar Winkler
e' de Lina Winkler.

lDr. Francisco Antonio Piccione
1t1I[ �D 'l:co - C.H..�. 1'L

, ,

,
,

fi 50eiadade condene
......

' I

I '

(

c Prefeito Dcrnbuseb
A sociedade, por enteei

pação, eSlá coedenando o

Prefeito R o I e nd Harold
Dornbusch, que pare ínte.
licidade de Iaragué do
Sul, esté usando e ebusan
do de um cargo, popular',
pare insultar QS seus serne

lhantes. E indica outras
pare lhe suceder.

Valendo-se de um salão
social, gentilmente cedido,
no seu recinto leve a co

ragem o trefego prefeilinho
de fazer afirmações Que
fizeram corou de vergonha
os prõprtos associados.
Não satisfeito com a imensa
estupidez comenda, vale se

do programa politico, da Contudo, me n t i r ii de
Rádio Jaraguá, para nove- mentiroso .tern perna curta .

mente achincalhar uma A divulgação de uma

ordeira colenvldade. Tudo cerre já o mostrou, como

com o "concordo" do can ladrão. Hole tunte à sua

didero fi Prefeito do lado trisie personelídade.: él de
de Já.' réles mentiroso. E dizer

Não fossem os entmos Que os do lado de lá con

rnats serenos de alguns, e cordam com tudo isso. E

o Prefeito Municipal, cujos gostam de sua fétida com

días estão contados e Cujo panhia. A estrumelra onde

mandato passará éI figurar plantaram o seu candidato.
como o sinistro Prefeito O Boratogo F u r e b o I
desta bela terra, teria pas- Clube, veio à público' 'di
sedo por maus momentos. zendo. que tudo não pas
A indignação havia- torna- sava de manobre. Eis a
do conta de rôdos, Mesmo íntegra do oficio dirigido
dos pesaedletaa bem in- ao' sr. VICTOR BAUER,
tenclonados. candidato já vítorioso :

BOTAFOGO FUTEBOL.CLUBE
\

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul SC
Barra do Rio Cerro, 27 de Setembro. de 1965

lImo. Snr.
VICTOR BAUER
N és ta

Distinto Assoclado. ,

Tendo em vista a solicitação do sócio proprietá
rio nr. 21, sr. VICTOR BAUER, dêste Clube e, tomando a sociedade
conhecimento da veiculação de noticias tendencíôaas . no próprio
recinto social, quando da realização do Comicio Politico do Partido
Social Democrático, em data de 25 do corrente, sábado último e·

programa politico da Rádio Jaraguá, em data de hoje, no espaço de
responsabilidade do P.T.B., pelo sr. ROLAND HAROLD DORNBUSCH,
Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, de que o sr. VICTOR BAUER,
nosso associado e atual candidato à Prefeito Municipal, estaria
devendo a importância de Cr$ 67.000 (sessenta e séte mil cruzeiros),
de um concurso de Rainha, promovido pelo Clube, em Novembro de
1962, pela presente, a bem da verdade e da decência, cumpre-nos
informar que o referido sócio V I C T O R BAU ER, nada deve à
tesouraria do Clube, a qualquer titulo e em qualquer tempo, podendo
esta carta ser usada para os 'fins convenientes, como me'lhor lhe
aprover, que daremos por firme, valioso e autorizado.

E, por ser a expressão da verdade, prevalecemo
"nos da oportunidade para solidariezar-nQs com o distinto associado,
na afronta à sua honra e dignidade e reiteramos nossos prot�stos de
elevada estima e distinta cons'ideração:

Mui Cordialmente

A atual diretoria:
A diretoria de 1962

(ass) HARRY MARQUARDT .

Presidente

(ass) JOSÉ LEONE - Secretário

(ass) FAUSTINO 'DEMARCHI
.

Tesoureiro

(ass) RICARDO O. HRUSCHKA
Presidente .

• '(ass) ALVARO S. PIAZERA
Secretário

(ass) WALTER STREBE
Tesoureiro

NOTA: A primeira via deste oficio, devidamente assinada
e firmas reconheeidas, encontra-se anexo ao

processo que o sr. VICTOR' BAUER, instaurou
na Justiça Eleitoral contra o atual Prefeito Muni
cipal sr. ROLAND H,AROLD DORNBQSCH, par
crime de difamação e calúnia. 1 '

'-..'
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COHREIO DO POVQ QU)NTA�FEIRA, dia 30-9.65 ' "Pégína 3
��������������-����--�����,�!���,,���������.��������������

1: I- EI '-t' 'I VENDO Behídos 'Max Wilhélm' S. A.

J'US Iça ,e1 ara Lote Residencial' rio Assembléia Geral Ordinária .
,

,_ ' '. ,. centro' da cidade,'
, CONVOCAÇÃO

D�SIG:NAÇAO 'DE' LUGAR,ES' E, EDIFICIOS EM lri�orma�ões com Ficam convocados os senhores actonistas des,

QUE FUNCIONARÃO AS MESAS RECEPTORAS Claudio Pereira Ramos, t� soctedade, a se reurnre,!, ef!! tlssemblé.ia �eral, or-
,

" ,,.
,

' no ,Banco do Brasil. dlnérie, em sua sede social, a rua Benjamin Cons-

DE VOTOS DO MUNIC. DE JARAGUA DO SUL .
!�nt, n!l, 594, neste cida�e sie laragué do Sul, no

,

"
'

'

"'7.'
día 25 de outubro de .196(), as 9 (nove) horas, pera

" ','" ",,' '

,

,v,ende-se deliberarem sôbre a seguinte
, .

e,l D A ,D E ,'" Vende-se um JEEP "_
,

' OR.DBM DO DIA

ano de fabricação 1948" 1°) - Exame, discussão e eprovoção do ßelen-
- com 4 c il i n d r O S e ço geral, conta de lucros e perdas, relatório e contas

capota de nylon, estando da direto'ria e parecer do conselho fiscal, referente

em bom estado de con- ao exercício social, encerrado em 30 de [unho de 1965;
servação. 20)-r- Eleição dos membros do conselho fiscal
Tratar na VO:r;.SWAGEN e respectivos suplentes e fixação de sua remuneração;

DOS �undos do Banco db 3°)_ Outros assuntos' de ínterêsse soctal.:
Brasil S/A. em Jaraguá .

do Sul.
'

I '

Secção _ Prefeitura Muriicipal (Sala Forum)
A

, "1 r Preíeltura Municipal (Secretaria)
��l _ Prefeitura Municipal (Obras Publicas)

Ginásio' São Luis
Ginásio São Luis

" ., Ginásio São Luis
" .

� _ Ginásio São Luis
Grupo Escolar Abdon Batista

Grupo Escolar Abdon Batista
Grupo Escolar Abdon Batista

,Grupo Escolar, Abdon Batista
Grupo Escolar Abdon Batjsta
Grupo'Escolar Abdon Batista,
Ginásio Divina Providência
Ginásio Divina Providência

.,: Ginásio Divina Providência
Ginásio, Dívína Providência
Escola Jaraguá '

Escola Jaraguá
_ Escola Jaraguá
_. Escola Jaraguá
Barra - do Rio Cêrro

l.a CONVOCAÇAo
\ .

,

São convidados os senhores acionistas desta' socie
dede, pare a assembléia geral extraordinária, que de
verá se realizar nd sede social, à rua Benjamin,
Consrant, nO, 594, nesta cidade de Jaraguá do Sul,

,

. Guarda-livros pelas 15 (qutnze) horas, do dia 25 de outubro de 1965,
a fim de deliberarem sôbre a seguinte- .

ou moço com prática
em contabilidade. ORDEM DO DIA

Procurase 10) - Aumento do capital social pela reava-

Cla. Máquinas Famac Iia�ã� compulsória do ativo imobilizado, nos rer.nos da

Escolas Re'unidas Barra 'do RI·O Cêrro
Lei rr'. 4357, de 16/7/64, com a consequente alrereçäo

-- do artigo 5· dos Estatutos Sociais; .:

(Sala n. 1) O 8 � � "

2°) - Outros assuntos de interêsse soclef

Escolas Reunidas Barra do Rio Cêrro � = 3 '!. lareguá do Sul, 10 de setembro de 196ã.

(SÇlla n. 2.)
.......

� -�.g "'0= Moritz Max Wilhelm - Diretor-Presidente
'" r-4 ...., _ Nelson Leopoldo Driessen - Diretor-Comerelal

t-4 � � � o Eduardo Francisco Wilhelm - .Díreror-Técnico

Rio Cêrro 'I UCL? '§i � � r=--:::::::::=:::::::::=--=======--====='::�
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Cure s�us �ales e pou�e. seu a _ sidades dê Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
bom dinheiro compranco n II 'II

II / ,
• II

FARMAGIA NOVA i,!1
CIRURGIA - SE!NHORAS - P�RTOS - CRIANCAS E!

II"CLINICA 'OERAL
•

, ('8 BOBERTO M, HORST ii II
• que dispõe de maior sortimen. II 1909a prátiea em Hospitais Borop"os II

to 'na praça e oferece seus arti- !I ' II
gos à preços vantajosos II Co�sliltório � re�idência: !i

Rua Mal. Deoàoro 3 - Jaraguã II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, ,405 ,II
���.,__ -II 'CONSULTAS:' ,n'

, II II
_------- II ' II

li
"

�ela manhã; das 8 1/2 ás 11 horªs IICorreio do Povo II i

" Grupo Escolar (�riclidés da. Cunha)
,

um Jornal a H rela tar.de:· das 14 1/2 ás 17,1/,": horas ,n

G E I (E rd d C h) Serviço do Povo li, 'Atende chamados tambem à Noite, I!,
" rupo sco ar., uc I es. a un a ' �::::::::,,========:::====::::::....-====--=:J, .

",'
" Grupo' Escolar .. (Euclides da Cunha) �:::=::::::::::::::::-.:::::;:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::;:;:::::::::;::::::::::::==::::::=::..:::::==::::::==::::::::::::�

'" Escola Estadual I' ,', I �' "j(' "

'

.

'"

'. li

..,' (Barra d� Ribeirão Grande) ii Dr. Joacnlm H. W. JOB�ttn�
�

II
·

Ita,p�c':lzi,n,h.ô�;� Jpão,' pesso.a ,

,.'
.' !i' �dvogado ,II, '-

•

,;
I, -, _. ES,cola Estadual (João Pessoa) " !I 'i!,

.. J
"

_ Salão da Soco Esportiva (João Pess'oa) i! ,E S C R � T Ó R I o : A v, M A L. n' E o ri o R 01. '1 22 ii
'.

. ii
'
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AVISO

Achem-se á disposição dos senhores acionistas'

VENDE SE desta sociedade, na sede social, à rua Benjamin
.

, ,- Conerenr, n". 594" nesta cidade, os documentos. a'
Por prêço de ocasião, que -se refere o arlO, 99, do Decreto-Lei no. 2,627;

vende-se uma propríeda- de '26 de setembro de 1940, referenre ao exercício en

de com 11 ms. de frente cerrado em 30 de junho de 196�,
por 129 de fundos, c.om '

Jaraguá do Sul, 10 de setembro de 1965,
uma casa de madeíra,
tipo bugalow, no centro
de 6uaramirim.
Tratar na Rua 28, de

Agôsto, 5t�, em Guara ; ----,-----------'------

mirim,
.

_

Bebidas Max Wilhelm S� A�-

Moritz Max Wtlhelrn • DtretorPrestdenre
Nelson Leopoldo Drfessen - Diretor-Comercial
-Eduardo. Francisco Wilhelm - Diretor-Técnico

Vende-se
Vende-se uma máquina

de Roçar grama.
Informação neste jornal.

./

Assembléia Geral Extraodinária

Rio' Cêrro II
Escola \ Estadual
Escola Estàdual

Rio da, Luz
Salão Barg (Lado Direito)
Salão Barg (Lado Esquerdo)

_,

Rio da Luz Vitória _ Escola Estadual

Jaraguá 84·
Escola Estádual

Garibaldi'
_ ,Escola,Estadual (Lado Direito)
:- E�cola Estadual, (Lado Esq_uerdo)

R'etorcida
'

"
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Em primeiro lugar queremos cumprimentar as
familias que têm levado a sério, .o problema das

. QUINTA·PBIRA, 30 DB SBTBMBRO DB ,1965 - N.O 2.348 águas paradas e das privadas sem Iossa.
,

Em nossas viagens ao meio rural temos no-
,

n d n fi h tado que'muitas famílias já construíram uma prí-

R E V O L T A· O' A QUDOuO Querem. DOnar vada com Iossa sêea e algumas já fizeram o es-

gôto afim de acabar com as águas paradas.'
'

com lotrlß�s Parabéns senhores! '
"

,U Agora nossa resposta- às senhoras donas de
A Sociedade Desportiva dos que ouvlrajn a Rádio rarr. o melhor, o mais es- casa que nos tem perguntado por que se criam

e Recrea:iva Amizade, tra- Iaregué e da qual é dono c1arecido, o que tern mais Esta é a semana das in. tantas mõscas em casa,
dicional sociedade de Ja o candidato Marceuo, não gabarito, o que não deixa trigas. :? o período em Amigas donas de casa: não é na cozinha ou
raguá do Sul, foi profun se fez esperar. Mesmo atrelar-se a quadrilhas que que mais a�l?ra � de�es. dentro de sua casa que as mõscas se criam poisdemeure atingida pela on- porque, pensava se que o ofendem as boas famílias pero. Famíllas ínteiras sua,' óasa está sempre limpa e as mõscas apenal;lda de . írresponsebtlídade próprio Cendtdaro Loreno de Jaraguá do Sul. I estão sendo convidadas

se criam na sujeirados elementos que defen- Marcatto, que se leere de . .. &.0 desentendimento. Não Ob A

t d I'A Socl�dade �e�porllv� encontrando maís argu-
serve que as vezes em um pouco e nxo

dem a candidatura de Lo- ser um "Bom filho - óti
e Recreativa Amízade, fOI mentos para 'seus candí- perto de casa ou a esterqueíra não é bem fbita,.

reno Antonio Marcatto. mo amigo e excelente ehe nrofundernenre ferid.a em datos, apelam para a
ou ainda tora da janela da cozinha OU da portaSentindo o esvezíernen. fe de fámilia" (conforme '" f q e lôd ê na-o tem uma prísua honra ·de socledede ignorância. Assim acon-
az se um pe u no o o ou voe -

to do seu candidato, im- profuse propagende) inter- decente .. Turvaram os ho- teceu com o pacato cí-
vada com fossa em sua propriedade.popular e antipático, só viesse na malfadada fala

rnens do PSD a "amizade" dadão Alexandre Haake
PRONTO,: são nêsses lugares que se criam

conhecendo oe Seus se- ção de seus subordtnados, que I� está sendo �ultua- que nos pede a publica� môseas, mosquitos, borrachudos ou qualquer nomemelhanres às vesperas das afim de as ondas da Es- da ate no Irontespíctos do ção do seguinte documen- que damos a esses insetos que tanto incomodam.
eleições, os infelizes pro- tação de Râdio, pudessem clube. Desrespeitaram o . Portanto achamos que respondemos aquelas se-
pagandistas pagos pelo penetrar Iípldas e claras

povo daqueles bandas.
to. nhoras que tanto se preocupam com o bem estar

candidato pessedlste, va. I em sua organizada éasa.
U 'E J .'

.

e a saúde de sua família.
'

leu se de seu caudatário I Coube ao MMo. Juiz a A diretoria da socíeda- m SC arechaente Não gaste muito dinheiro com inseticidas
presidente do PT3 pare medida extrema, cortando. de, que assistiu ao Comi-

. Afim de desfazer' dü- para matar as Môscas: Faça o seguinte: Peça ao
assacar tôda a série de o raivoso propagendtste cio decente do candidato seu marido ou filho mais velho para:impropérios contra o can- de um candidato que, por VICTOR BAUER, não vidas levantadas por 1 - fazer uma tossa em qualquer canto do quin-didato vitorioso de VIC, omissão, se tez credor da poude deixar de vir a pú- gratuitos adversários, tal. Estl� Iossa precisava ser muito grandeTOR BAUER. repulsa do povo, pelo mui- blico pare, também, 'con- cumpre-me o dever de

e o lixo que 'Mr depositado aí, pode ser usado
Nas arengas mal chei- to que fez para não irnpe derrar as atítudes pouco esclarecer ao Povo de

como adubo passadas algumas semanas.
reses, puxaram inclusive, dir semelhantes menstruo- recomendáveis dos ho· ����i1uuíád�So d�ul�n��emSeii.n� 2 - Fazer um esgõto para as águas servidas da, homens de bem e a socie- sidade. A votação, por rnens do PSD, da cúpula cozinha.
dade. A revolta a tão in- isso, no candidato VIC- do PTB' e do candidato to, as noticias divulgadas 3 _ Fazer uma privada com Iossa sêca.
solemo a entipétíco pelá TOR BAUER é tenro. Loreno Mercatro, mediante por elementos Iigados Temos certeza amiga dona de casa, que não
vreado, que feriu os brios maior, porque já escolhe- a divulgação da seguinte: ao PSD, de qus teria haverá mô@C8S em sua casa se Iôr combatido o

rompido com o meu Par- melo onde elas se criam.
tido, - a União Demo- Lembre-se: as môscas são inimigas da nossa saü-
c r

ä

t
í

c a Nacional
Diretorio Municipal de

de. Elas trazem muitas doenças para dentro de
casa.

Jaraguá do .Sul, do qual, Para algum esclarecimento procure o Esc.
para minha nonra, tive Local da ACARESC 'ao lado da Prefeitura Munici�
a felicidade de ser um '

d f d d paI.
e seus un a ores, nem

mesmo de que teriam
havido desentendimentos
com meu genro, - Hans
Gerhard Mayer - "Nut·
zi".
As noticias assim trans·

mitidas. ao que parece,
tem a finalidade de con
fundir a opinião pública
e trazem em seu bojo,
segundas intensões. .

Não são, portanto, ver
dadeiras as noticias pro
pagadas e, a continua
rem a ser pifundidas,
devem ser recebidas com
reserva.

Jaraguá do Sul, 28 de
setembro de lü65. Ass.
Alexandre Haake. (Fir
ma reconhecida).

Informativo ACARE'Se
Acabe com as MOSOAS.

ÄNO XLV, - I,�RAOU" DO SUL (SANTA 'CA�AilrNA)

Em data de 27 do cor
rente aniversariou·s� o

,Jaraguá Precisa de um Palácio de Esportes ����t;�al, sr. Wolfgang

Para assinalar a grataDentro de poucos dias, I ram e ofer�.::eram a opor- pouco de esfôrço de todos, efemeride, 'recebeu a vi.
Brusque será animada com tunidade de Jaraguá pIei· dotaremos nossa cidade sita do Az dt> Ouro RC"
o maior espetáculo e§por- tear. o direito de ser a da grande oportunidade de do qual é President� e
tivo de Santa Catarina: sede dos JOGOS ABER· servir de Capital dos Es:

em agradável companhiaOS· JOGOS ABÉRTOS TOS CATARINENSES, portesduranteumase,mdna, viveram haras de camaCATARINENSES. assim que a cidade tiver naquela semana dos JO� radagem na bela viven-
Muitos jaraguaenses já condições técnicas pina GOS ABERTOS CATA- da. da Ba,rra do Rio Oer.

pensaram 'em realizar táis as diversas competições RINENSES .

. competições em nossa esportivas.
.

\ Nhiguém pode' esiar rODona Vera como não
cidade; ótima idéia, grande O Ginásio São Luís e ausente' nesta- Campanha; podia deixar de ser es-

. esperança para nossa a Associação ,de Pais � cerrar fileiras em tôrno
merou se na apresenta-sociedade, orgulho para Mes.lres '-'sIão' iniciando a dos que comandam e15la ção 'de uma farta e Vanossa ió.dústria, júb"ilo para CampanHã' pró Construção iniciativa, se.rá prestar va· riada mêsa, entusiasman

nosso comércio, entusias- do' Palácio de Esportes; liosa colaboração à cidade do a tôdos os. presentes:mo pfJra nossa gente: ' Jaraguá não pode faltar
I que

se prepara para -o seu O Az de Our'o R C" porPolíticos já se adianta- nesta realização; com um, 1.(0 Cenlenário. " êste intermédio apres�nta
O�.·..• ��.· •

. .:� .:� .:�� .:� :, �•. .:� .:' .:� .:��� .:�o:) ao seu Presidente, os vo-

I. .. .. �;!LU��i��SD��!it��� fr
. o·.. I ��. ��!:l��d��:. e lono

ff���:':���;����i;l�. CLíNICA PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL RÁIOS X· .�� snr. Comerciante ê 'Ii Fábrica de Blocos de Cimento para cons· ii
��. Consultório: Ru� Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) .�� ����!r!al: �o� 'sa;::� 1:1;, �uJi�::ft�t d���� �������eq.��n�tr�i�a��q:�� II!'� interesses, inscret'a- d t

- .

á
.

bato'1 ii, erno, e a Qons ruçao saIr maIs ar . !! \l� H O, R Á R 1,0 :', �:rnd�ã = �:: '1� :: !:
" �.l· �om�:cialA�SO{���ãs� 1:, ,"

_ FRANCISCO MODROCK iifi
l trial de Jaraguá do ii Ioformaçoes com:

LEOPQLDO KARSTEN ,II

l�,.>c..,:n".., "w;;•.r;!!!!!?��:,= ��.�.;,,,,; , .. o ,=� ! 'I-_S_U_I.
,
l�======:::�:=====:��ta��;�:=:;======jJ

#
, '..".' •

A "AMIZADE" °ESTÁ

D'e c ler e
ç

ê

o

I
,

Os abaixo assinados, Alvino Schwarz, Erwino Manske, Harry
Todt, Heinz Manske, Fritz Weller e Ingo Todt, respectívamente Pre
sidente, "ice·Presidente, 1.° Secretário, 2.° Secretário, 1.° Tesoureiro
e 2.° Tesopreiro da Sociedade Desportiva e Recreativa Amizade, á
bem da verdade e para salvaguardar o bom nom� da sociedade que
têm a honra de gerir, vem declarar \ sob as penas da lei, que na

qualidade de convidados para compôr a mêsa dos trabalhos. do Co
mício realizado no dia 22 do corrente, pela U.D,N" em nenhum
momento da duração do mesmo 'ouvimos de qualquer dOI? oradores,
nem mesmo do candidato, sr. VICTOR BAUER, palavras que se
referissem a uma eventual instalação, em Jaraguá do Sul, de uma
casa de tolerância, caso eleito o sr. VICTOR BAUER, carecendo de
fundamento as palavras aleivósas proferidas com acinte para a nossa

sociedade, pelo sr. ALDO PRADA, na Rádio Jaraguá, no dia 24 de
Setembro de 1965.

E por ser verdade, firmamo-nos abaixo, em duas vias de
igual teôr, para que possa produzir os devidos efeitos.

Jaraguá do Sul, 25 de Setembro de 1965

(ass) ALWINO SCHWARZ Presidente
ERWINO MANSKE Vice-Presidente

HARRY TODT 1.0 Secretário
HEINZ MANSKE 2.° Secretário
FRITZ WELLER 1.° Tesoureiro

INGO TODT '2.o'Tesoureiro
NOTA: A prim'eira via desta declaração, devidamente assinade e

firmas reconhecidas, encontra-se anéxo ao processo que o

sr. VICTOR BAUER, instaurou na Justiça Eleitoral de
Jaraguá do Sul, contra o

.

.

sr. ALDO PRADA, por crime de difamaçãi> e 9alúnia.

Extensionista Doméstica Rural
Celina Maria Becker

Edital de Praça
. I

O Doutor Raul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Ja'raguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na Forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente @di-·
tal virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou inte
ressar possa, com o prazo de dez dias, que findo
êsse prazo há de ser arrematado por ql1em mais
dér e maior lance oferecer, em frente ás portas
do Edifício do Forum, no dia 25 de outubro vin
douro, às 10 ho�as, o móvel pertencente à OSWAL
DO ROGHA, e qu� foi penhorado nos autos da
ação' executiva que lhe move a firma RÁDIO T-V
REIMER Ll'DA, a seguir descriminado:

1) UMA PLAINADEIRA, com as seguintes
características: - marca OMIL; fabricação nacio
nal, da Fábrica de Máquinas Fundiç.ão Ibirama -

Santa Catarina, avaliada em cr$ 550.000 (quinhen
tos e cinquenta mil cruzeiros)

Assim será referido bem arrematado por quem
mais dér e maior lance oferecer acima do preço
da avaliação, podendo ser examinado, por quem
interêsse tiver, no local em que se encon,tra de

positado, isto é, na residência do 2xecutado Os
waldo Rocha, na localidade de Nereu Ramos, nês
te município. E para que chegue a noticia. a pú
blico, se passou o presente edital que será afixa
do no lugar de eostume, às portas do Forum, e

publicado. nQ jornal local "Correio do Povo". Dado
é pa�sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

vinte cinco .dias do .mês de setembro do ano de
mil novecentos e sessenta'

.

e cinco. Eu, Amadeu
Mahfud escrivão� o subscrevi. (a) Raoul Albrecht
Buendgéns, Juiz de Direito.

.

A presente cópia confére com o original, do
que dou fé .

Jaraguá do Sul, 25 de s'ete�bro de 1965.

Wolgang Weege

o Escrivão
Amaneu Mahfud

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


