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Última hora: Jânio Quadros em Jaraguá, amanhã pela manhã

Sábado último tivemos
o grato ensejo de rece
ber a visita do sr. Altir
Weber de Mello, antigo
fiscal estadual desta zona,
ocupando atualmente 8

cadeira de deputado pelo
PSP na Assembléia Le
gislativa.
Tivemos oportunidade

de palestrar longamente
com o parlamentar cata
rinense, manifestando a
sua simpatia e Interesse

A 7a• Convenção ex- para dirigir o B r a s iI sentantes udenistas com I e Blumeneu e de lá re- de outros partidos, com em defender o n0880
traordinária do Diretório nestas horas de terríveís assento na Câmara Fe- tornará à Itajai para, ampla possibllídade de município no Legislativo
Nacional da U.D.N., en- dificuldades que o país deral e no Senado. domingo à tarde visit,ar se sagrar vitorioso, com Estadual. '

cerrado domingo último atravessa. o, discurso do I a Capital do Estado. \. o que renovará uma ad- S. S. veio a Jaraguá
constituiu um belo espe- candidato da UDN tradu O candidato da UDN - ministração que já se rever amigos, opertunt-
täeulo de comportamento ziu uma página sôbre Jânio Quadros deverá Circulos políticos do estabelece ha mais de dade em que teve um

partídário e uma espe- aquilo em que não crê ainda no correr desta país consideram a oon- 30 anos. Os udenistas de sem número de popula
rança de melhores dias e aquilo em que crê, semana visitar Joinvil1e, venção udenista o maior Jaraguá dó Sul, como o res que lhe vieram tra
para o destino de nosso defendendo o império da onde será hospede do acõntecimento democrá- resto de Santa Catarina, zer os seus cumprimen-
país. Numa convenção lei e da justiça. Preme- Dr. Paulo Konder Born- tico dos últimos tempos, estão fatisfeitos com os tos. ,

das maís democráticas teu amparar a lavoura e hausen, dirigindo-se em cujos movimentos já sei resultados da convenção Somos gratos ao ilustre
dois candidatos, disputa- pecuária para evitar o segúida à ltajaí, Gaspar estendem a Ulna série nacional udenista. deputado estadual pela
vam a sua indicação à triste espetáculo da fome.

. visita que nos fez e au-

mais alta maglstratura, O sr. Juraci Magalhães guramos ao mesmo plêno
da qual saiu vitoriosa a embora houvesse sidoA' I· d do ci êxito na defeza dos nos-
corrente favorável ao derrotado, declarou aceí- OS ma er,la ' OS o CI nema S08 interesses, na capital
ex-governador do Estado tar o pronunciamento dos do Estado.
de São Paulo, sr. Jânio convencionais e de mar- De uns tempos a esta ôcas de guris crescidos. designados. B si isso não

__Quadros com 205 votos ehar junto com os seus parle tem sido tnvartevel- Já está na hora de se pôr bastar, quando todas as
contra 83 votos

dadosl correligionários
na cam- mente moda de alguns um paradeiro nessa ordem medidas eceuteledoras to- La'ao governador na Bahia" panha que culminará play - boys jaraguaenses de coisas. As reclamações emGal. Juraci Magalhães. com a eleição de Jãnío perturbar as sessões eine- ii direção do estabeleci- rem inúteis para fazer pre-

O encerramento da eon- Quadros à presidência marogréflcas. Desconhe- mento têm recebído eco- velecer o direíro ao sos- V amosvenção teve lugar no da . República e a de cendo os mínimos requí- Ihida, providenciando - se sego, que ee levante o
Paläeío Tiradentes, ho- Leandro Maciel, ex-gd- sitos de bôa educação, policiamento e comissários espectador ofendido (que
'mologanJdO!l caQndidatura. vernador d.o Se rgipe, muito embora alguns se- de men.ores. Não obstante acreditamos multos) e Vultoso déficit DO
do sr. ãnío uadros e velho udenísta, à vice- jam da estirpe dos que se a medida educadora,os· f.l IL�an�ro M�ciel à �resi- presidência. No ence!- consideram gente "bem" mal educados que já não usando da mesma, educa- orçamento e.era

�r:�:; Ii�;�briC�:�'::::� f:fJ:n� ��:a:�r;v#:���, fo:���Q:���s;�����s ;:'l�_a!:e���i:t�::��� :�� �:�d.oa:::::rj::o ����$�g� 'daR����bli�� ;',ir�����as dependêneías da. Oã- Cala.zans, que em Ylbran- sacam centre os que vão comissários, à guiza de malandro e, em seguida segundo o relatório quemara estavam superlots- tedísourso, por dtversas em busca de enrretenlméh- inteligência procuram r
'

t-dos,
.

ficando �erdadeira vezes interrompido, tra- to, como si o local ,fosse I anular o resp�ito que um nre a t.apa o gar� ao en: o deputado Leite Neto,
multidão es�aclOnada �e- Ç?U os re�rl!'t?s dos can- destinado à bagunça de ambíente dessa natureza g"a�adlDho. ASSim e so formulou à Comissão de

fronte, OUVIndo os : dís- dídatos OfICI9.IS da UDN engraçadinhos. As piadas exige. Assim, par& que assim haveremos de pre- �:�::::ntg '�daéfi���a��cursos por alto:falantes. à aucessão em 1.960. .
de mau gosto. e fóra de não vire em anarquia o servar a sociedade centra

Leand.ro' e Jâmo foram Na segunda-Ieíra ültí- tempo, es assovios e gri- único estabelecimento de e onda de imbecis do
Cri 4.021.652.383,00.

os últimos o�adores ten- ma os conv�nClona18. de tos, as gargalhadas bes- espetáculos, 'soli'�ita - se
nosso cinema. O mesmo parlamentar,.

do. ant�s discursado o Santa CatarIna mantl!e- tiais, a leitura das legen- seja redobrada a fiscaliza- relator da receita públi-
brigadeiro Eduardo Go- rl!'m demorada. co.nferen - das em voz alta e o co- ção ao sossego daqueles ca, fêz várias considera-
mes, congratulando - �e CIa com o sr. Jâmo Q�a- mentário inteirinho do tiI- que também pagam in- . 'ções em torno do equili-
com a UDN pela soluça0 dros, no hotel. Glória, me, como si o resto da gressos e que apesar dis- Se'u Tala-o I brio orçame�tário, dizen-dada ao problema suces· sôbre assuntos lIgados à assistência fosse aoalfabe- so não se prevalecem da do que se a Câmara,
sório, porqu� reconhecia sua campan�� em nosso ta, ferem e incomodam os oportunidade para .ferir os como órgão político não
n!fo personalIdad� d� Jâ- E�tado� r�uDlao essa que espectadores mals liberais, legitimos direitos que lhes vale I ml�lha-o conseguiu rejeitá-lo �a·mo o homem IndICado fOi aSSistida pelos repre- deixando não raras vezes assistem na procura (je berá ao poder executivo

os maridos, noivos e pais diversão e descanço. A o esfôrço para lograr o
de jovens perplexos diante liberdade de um especta- Pela lei estadual 2.142, necessário equilíbrio da

C est' O me'rl·to 7 das cenas que naturalmen- dor termina onde começa de 3/11/5� Santa Catarina Lei de meios, como com-
, "o'm qu'e.m a.· ,

.

.
Ie se desenrolam, transfor- êI ferir a Iiberddde do ou- se integra nos Estados bate ã inflação que avas-

.

'.

mando a moral· do filme iro. Por isso tem Q direito que instituem o sorteio sala o país.
O programa do PSD denunciou as manobras

em festim de caniöais, ao de exigir a intervenção da popular com atribuição
sabor de mãos e cabeças po'Heia e dos comissários deprêmios a consuml·com a usual atitude de em plenário. ;Houve pá-

torcer os acontecimentos, lidas defesas diante da ------------------,--- dores. com que st" con-

voltou a criticar o artigo surpresa em que foram V I "seu" I
correrá melhor para a

"Censo Torácico", pnbli- tomados os edis da situa- amos ma Amara fiscalização do Impôsto
cado em nossa . edição ção. Sabemos, agora, que de Vendas e Consigna-
de 24/10/59 e atacar o as chapas radiográficas O expediente .da Pre- estilo, quando queria ções. Segundo a lei, que
diretor deste jornal, a de mais de 2,000 pessôas feitura está a exigir uma embargar uma constru- deverá ser regulamenta
pretexto de que o artigo já vieram de volta, o que melhoria. Quando para ção do sr. José Panstein da dentro de 60 dias,

, era mentiroso. Nós que nos alegra imensamente, o cargo foi designado o que estava agindo de cada conjunto de docu

somos de algumá coisa, pprque as tiradas ha 3 sr. Clemenceau do Ama- acôrdo com ordens ex- mentos simbólicos de

recomendamos nova lei- ou 4 anoEl até hoje estão ral e Silva acreditamos pressas do sr. Prefeito compras· no valôr de

tura do artigo, de onde para vir. E com quem numa melhoria de ser- Municipal. Desconhecen- Cri 3.000,00 dará direito

não tiramos uma virgula está o mérito? Certa viços, já que o "baixote" do o que lhe está aféto, a uma cautela que con

e muito menos suprimi-I mente comnosco, modes- 80braçando grossa pasta deixa passar documentos
correrá semestralmente

remos palavras, quais- tia à parte, que contri- exibia nos cafés e aos -sem que estejam devi- a um sorteio (prêmios
quer que sejam as con- buimos, para que este seus então íntimos a sua damente formalizad·os o em dinheiro), na seguin-
sequêncialil que dis s o importante serviço tives· capacidade arquivada. que é uma lástima, p�is, te prop.or�ão: 1 prêmio
derivem. O� artigo está se o andamento räpido .com toda a sua "sapiencia" d� 1 mIlhao!. 2 de ce!D
impresso e para contem- e, acreditamos completo, Mas nos en.ganámos. Re- prejudica o erário públi- mIl, 2 �e cmq�enta mil,
plação de quem quer que para satisfação da classe velando falta de educa- co e não atende áS dis- 5. de vI.nte mil, �O d�
seja. Não é do nosso óbreira de Jaraguá. Ésta, ção para'.o cargo que posições legais que o CInco mll, 5� de dOI� mIl

feitio recusar o forneci- aliás, 'é a nossa missão ocupa, recebeu estrilo candidato a "assessor" e 10.0 de mil cr�ze!ros,
cimento d� cópias de e acima 'de tudo lembrar de um· industrial jar.a- devia conhecer. Os fun- totalIzando u� mllhl!'0 e

artigos divulgados, como ao� responsáveis o cum- �uàense, pelo fáto de cionários antigos têm I setecentos mIl cruzeIrOs.

aconteceu recentemente prlmento de seu dever. Intrometer-se numa con- ,que se curvar ao "douto" O concurso está desper-
com o PreElidente da Cã- versa que não era de diretor. Por isso vamos tando grande interesse
mara, a quem atacaram Não serão os Clemen- sua altura. Não cu.idando mal ... vamos muito mal entre os consumidores

. e, quando este oficiou ceaus, Stang".'s e com- no que lhe está aféto, "seu" Amaral. Dá-se fô)'· particulares e entidades
solicitando o inteiro teôr panhia limitada que irão mete-se à besta em ou- ça para quem Dão sabe definidas em lei, de vez
da ofensa, escusaram-se tolher os nossos passos tros departamentos, onde usar da fôrça. Acha que que habilita a qualquer
no atendimento do pedi- com verborréias fétidas nada têm a procurar o mentimos? E' só abrir o um a valioso prêmio,
do do Legislativo Jara- e pestilentas. O mérito diretor do expediente, o "bico" "seu Amara!" e mediante exibição e tro
guàense. O nosso diretor, é nosso e disso nos or- que lhe custou por pouco provaremos o desleixo ca das notas fiscais de
que tambem é vereador, gulhamos. uma corrida em grande neste alto cargo. compra.

Orgão' de maior penetração no interior do nordeste catarinênse
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João. 'Bailoni
Em Curitiba, onde

se achava em trata,
mento de saúde, fale
ceu dia 6 do corrente
o sr. João Bailoni.

, O iJústre extinto por
vários anos prestou
serviços à Prefeitura
de Jaraguá, devendo
se a êle parte do tra
çado urbanístico de
nossa cidade.
João Bailoni residia

atualmente ,em Join
ville, onde também
emprestou sua colabo
ração à Prefeitura lo
cal.

O e x tin t o deixou
viuva a sra. Alvina
Bailoni, cinco filhas e
dois netos •

O ·corpo foi trazido
à Joinville onde lhe
foi dado à sepultura.
"Correio do Povo"

apresenta pêsames à
familia enlutada.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CORREIO DO POVO

'--. Vamos plantar Soja '? CONTÉM
A sra. Lidia .de Reg.ostro C.··v' ."1 AMIGO LAVRADOR:

Araújo Moreira, espôsa
'

do � sr. David Moreira, Anrea Müller Grubba, Oficial O Escritório Local da ACARESC iniciou, flnal-
FAZEM ANOS HOJE: residente em Itapocuzi- do R e gis t r o Civil,' do dmenSteo' jaA.' CaDmpanha ded Divulgaçã,? ddo Plantio eb, Uso I FóSforo, Cálçio; Arseniato I

.

nho. :" 1('. Distritoda Comarca Ja- a .' urame to o êste mes e novem ro e
e Vanadato de s ó d i o-- O jovem Irineu, filho

_ A srta.; �1bma Nart, raguá do Sul, Estado de princípios de dezembro, os exrenslonlstas percorrerão
do sr. José Kasteller. em Guaramírím.

.'
Santa Catarina, Brasil.' G·, interior do· município realizando reuniões· com' Tonlco dos, convalescentes___: O jovem Nivaldo

DIA 19'. faz saber que comparece- Paleslras, Filmes e Exposições. Você que é um lavrador Tonicó dos desnntriduHoíímana. residente em progressl t ta' lddan sse er d"

ram no cartório exibindo os rog essts a es convi a o p cooper r' e gren e
Rio da Luz. _ O jovem Rubens

documentos exigidos pela lei Campanha. B qual poderá ser a. sua cooperação?
- A sra. Iduoa BIuDCk, Nicoluzzi. afim de se habilitarem para

_ Assistindo as reuniões e Planlando SOJA! Nós apre-
espôsa do sr. Arno Blunck, Sra.OLGA,DA ,COSTA, casar-se: sentamos aq:ui quatro (4) razões bem, forres porque
residente em Joinville. .' <. você-deve plantar a SOJA. 1 a.) � A SOJA serve para 8.

peflui .na pr
ô

x
í

m a Editai n. 4761,�e4·11-59, sua alimenlação. 2a) _ A SOJA e Qm ólimo ferJilizilnle�
quinta-feira maís uma Renato José Buzzarello e (adubo) para as suas terras já cansadas e pobres de
data natalícta da distinta Leonílda Marid Stlnghen Nlrrogênto que é um elemento indispensável pare a

- o. sr. Leopoldo ���'aOJ�a s�.a J���t'tú:fö f;lê;-brasitêiro,'tsQlreirQ, �u� p�anta. �a.)- - A SOJA � O m�lhlJr Iralo para os seus
Janssen, nesta cidade.

da' Co'sta',' 'de"stacado ín- indU",�tria,lj dom"ic�,II, ia'd,Oe ê a�lma" IS,_ �tey:�d,�
O a� sua., gra.�de �Ique�� �e P',lIl�ln8S .que I- O sr. Pedro Ribeiro

residente nesre. distrito, na eludem os_ am�als, no seu desênvolvtmento, 4a.) - .-------.- ......��

Neto. dustrial dentro do nosso
Barra dOI' Rio Cêrro, filho A

_ .�O)A esta ��nd_o erpp!egada grandemente n.a. _

.
,

"

- o. sr. Augusto M�u- J1l���if:�'iO do Povo" de,eg.idjo Buzzerello e de}ndustrla'.:J?a fa�rloaçao d� oleo, e banha para. COZI-���
rer, residente em Gari· E'l11a' ßuzzerello; oha, sabao, Iertnhe e muitos outros produtos índus-

Cure seus mates e .poupe Sf;Wbaldi. cumprimenta a distinta
Ela braslle tre 's'olreí r'a trlelízedoe. -.' Só essas' 4 razões, são sufíclenres

- O sr. Erich Harbs, aniversariante com votos ., �'" - .

d I d SOJA
bom dinheiro compranco lia

,

D F C de muitas felicidades. industriária domiciliada e psre que v<;>c,e se convença o va or a .

viajante do . . 'ata-
residente n�ste distrito ne Mesmo que: você não queira usá-Ia �a eltrnentação, FARMAGIA 'NOVArinense S/A. - O sr, Rudolfo Bleich, Barra do Cêrro' filha' de você poderá produzir SOj'A' pare .vender os grãos

- O sr, André Glo- lnduattíal nesta cidade.
ßleto ônngehn e' de Vi1é;1. que Jêm bçm prêco e col�cação, garantida: .

Estemoa
watz�, s��.�����:l��ria DIA 20: Ilna Glrolle Stinghen. pre!'afrados para, prestar:lh� �b a sua famIldla, '!Oo�aA� � que dispõe demaior sortimen«

_ A sra. Olga, .espôsa .'. esin ermaçoes que :pr�clsar. so re o aesunto a�, ' .
to na praça, e oierece IIt;US arti-

Bortolini, filha do snr.
do sr. Alvaro Stinghen, Edital n. 4.752, de 4·11 59. l!;' Associação Rural e li Prefeitura Municipal eSlão gos à preçoli vantajollos

Vitório Bortolini, resi-
residente em Cambé. Oswaldo, M. de pliveiril copperando com éI .ACA!RESC nessa Campanha, Rua" Mal. Deodoro 3 •. Jaraguã

dente em Lapa-Paraná.
_ O jovem Marcos, e Maria Luzid Bpcci cuta finiiUdade é' fazer cOJTI que você plante a SOJA.'����

· DIA 16: filho do sr. Levinos Spen� EI; brasileir�-'-solteiro e a U�E principalm.e·nt_! para a.�ud alimEntação de

_ O sr. Antonio A. gIer. era�1O domi � iliado � �ada dia. ,A Assoçlaça? �ur�1 Ja tem �emente e o

Schmidt. -'. A
.

Ira. Otilia Ali>er;. �:Sidel;JI� em Ri.oeN�grróho,� lilocul�nte para, sereip, dIS�!lbuldos ao _preço de custo.

_ O sr. .R e i n o 1 d o staedt, 'e s p ô 8 a do sr. filho de Mildoel Marcelino A
.. ça.mpanha ch�gara .ar� sua locallda�e. _ Procure pa�a��e��s�e�r�::t�

K hl Gustavo Alp8rltaedt, re- de OJiveita'·,e ,de
.

L�ontina aSSIstir .'i}., _P�lesfra, o FI!me, ê1. E x p o SI ç a o e as sangue representa para,oe" er sr. Edson'"Doe- �idente em Uapocuzinllo. BernardiniÍ .d� 'OHvélral;�' DelJ'lonst'raçoe� q.ue serao; reahzadas, obedePrndo o I 'o organismo.

i'i�g, , . ". '. Ela, braSileira, solteIra, pr�grama abaixo.
.:.

,

,

. .........�---�----,----:�

· r- . � I.r�. ],i' r a n c. is c o Nascimento', dOf!Jéstica, domi.cili�da e'l
o IA . H O � A

_

L o .e A L
_pbblO VIeira.

, ,'e _ ", resldent� neste.dlstrJto, em 17 de novembro - 8 hs. dd noire - jaraguá Alto:
.

Salão - Palestra e Filme
· DIA";l7: _

' Sei�nda-feira ,última" Itapo�uzlO�o, !llha de Josél "

' sôbre a Soja.
_ A ara. Amantina, peJ�s) 1 0,30 hor�. -�da, ,ma-! Bucci e de AlZira da Mala. 18« '«

'

_ 8 «
,
« « - Nereu Ramos: Salão ESlrela - Paleslra

e�põia 'do ,!Sr. FrederiCO} oha, no. H,osp. 'Saq Jo.sé;l Edital n. 4.763, de 6 11-59. I e Filme sôbre a S9ja.
ElliIigêr,-'''residente em nasceu p'�ra·Ho,.-�tlntQ GuilhermeCamilo e-' 19 « c - 2 « Ie tarde - Grupo-Escolar: jaraguá Alto - Exposi·
B�uweDau.

- -

.' ; _;.
casal Alidltl-' aD� eye�t, lSilbeJ dQ.Maia ','

: ção e Demonstrações práticas si a Soj�.
'''-y A.srt�. EJzira Lemke, u�� r�b.usta menIDa qu� Ele, brasileiro, solteiro', !O« "c -- 2 « :«: tar�e -. Grupo Esc", «;Je Nere,u Ra,m,os - �XP��I�
filh� dó Iitt�ri�z _

LéDike, as trmazlDh�s .qu�r�m J:e� operáriö, domiciliado e, �
; (\ � ., çã'o 'é Dem.Qns:l.rilçÕ� P!a�tas s/ � ��J�'

reSIdente em RIO da Luz. ceb� na pia batismal o
residente neste distrito, à !ã« « - 8 « . c nmte..,... Ilha da

A Figueira:. Salao __ . Palestra e

. i"
Domto no!"e. de RO.SAl,:lE. Estrllda Jara uá. filho ge .7

_

, ,Fi�me,,�ob�e, a SOI�... .'
....

"

: . IDIA 18. Aos fehzes papaiS, aos
j

- 'e" .(
g

d e 'i" �1 'c' « l' "_" 8'« i « nOlle -'- Joao Pessoa: Salao - Palesrra e Filme
;;;...;:' A Ira. O,uilhermina; ayós, às irÓ'lã� � a P�Qu�� n�a�er:::'��s� e mi la-

,

1 sôbl'e a Soja.
espõsa do ar� Luiz SaUer. oma gosane, �orr�IO do PI' I) 'J'., li ir ,25 c

.
«

,

- 2. « . ,« tarde - Ilha da Figueira: Grupo Bscolar - Expo-
_" A 8ra. Vanny, e.spO Povo" apresenta os seilS

d
rr éJ� t" �Sl, :I:fa� 'I�!l da,a, e ,; "i·. '. sição e Demonstracões práticas s/ Soja.

sa do. sr. Walter Well&l'. efusivos -cumprimentos.- . r:s��sn::a'nes�em�isirito;' � 26« « .;;:_ 2' «- « tarde ...... J�ã.o Pes�ôa: Or'U�� Ê�cp.íàr _...,., e�po�i-
Éstradá jar.aguá, filha' de' , i '

_.
çao, � Dlm?CSfraçoe� pra�lcas sI (! SOJa,

...........---..._-_------.. Procopio ,Francisco da 27« « - 8 « «, nOlf0. - Bar�a do, RI? Ce!:r,? Salao .Bolafogo -
Maia e de Felisbiriil da" \ Palestrij -e Filme ,Sobre a, SOJa. , .

'

Maia. ,�8.« « - 2« « tarde - Grupo E�c_ollarA- Demon.strações prár��as
e Exposlçao sobre: a SOJa

« ' l'
_ 8« � noite - Três Rios do NOrle - Palestra e Filme

'. I F: sôb�e ii Soja.' "
'.

to. « dezembrb' 'T 8 « « noite _ Rio Molhj:J: 'Posto· Agrco.Pecuário -

Palestra e Filme sôbre /a Soja.
« - 2 «' « tarde - Três Rios' do Norte: Salão Amizade �

';-. I

Exposição e Demonslrações p r á t i c a s
sôbre a Soia.

- 2 c (é"'arde .-,IUo M'olha-:,i,Escola.1 �'tE",posição e
.

r�' ; ::. �.:- DemGlbstràçõeS' �práfi'càs :sôbre; a S(!j1ja.' I
I, ......' � ";t \ ��, �'r ... i ,l.,.. � ��' r.... t I � )" , ... ,.. II ,...

! Temos certeza de. Que se- você assistir ás ''reuniões, você prontamente
atenderá o n<;Hlso convife:! "Vamos Plantar Soja" e plantara mêsmo L E lembre-

·1

------------1 se: Com �oja P!antada·i•• ferra adubada, Ração Balanceada e Alimentação_
�T AI' '. Mélhorada t '

.
.

.
-

, '.

'1/ CIDluC'= s·e, . , Procure o ESCRITÓRIO LOCAL DA ACARESC
Av� qetulio, Vargas nO.668 Jaraguá do Sul

EICELElfTES
ELEMUTOs TOKICOS

O1So;O com o
FAZEM ANOS

'. AMANHÃ'�,

Os Pálidos;'Depauperados,
'Esgotados; Magros, Mães

que Criam, Crianças' ra'"
quíticas, receberão a to>

niíicaçäo geral do' orga-

de BOBE!TO 'li, HORST

fi para que t:be'gue ao co·

tlhecimen-�o de todos,plandei
passar "o presentt;� edital que,
será publicado' pela impren
sa e em cartório ol'.lde será - '2 «.

atixado dUlante :I'i 'dias. $j
.alguem soub:::r �e algum im
,peàimento acuse-o para os

tins' legais. '

'AUREAMÜLLER GRUBBA
Oficial

',.

,�:ßgr..dl!eim�td" .

'J'�' ',' Profunda�e�le conslernâcfo; comu'ni.'
. camo,� li todos ßS oossQS' p�rente�, amigos e
- .,c9nh.�<:idos � falécimento de

-

nossa 'querida
l1lã�, àvó .�. bisavó

'�o_ «

••11•••IPI••••I•• • <

ocorrido ��s 26 i de setembro com a id'ade de
.87 anos 10 mêse'ehe 1õ .dias. ..

,. A família enlutada vem �xternar por este
.,meio, 05 seus sinceros agradecimentos a todas
as pesl$oas q,!Je presté!ram o seu ,v�IiQso�.au-:xí
lio no duro transe que passaram; . agradecelll
em especi�t ao Dr. Waldemiro Mazureehen
pelos serviçös prestados e-. as irmãs do Col'�
.gio Divina Providência, que enfeUarapt a se-.

,pultura com lindas corôas e flôres ..Agradecem
'ainda ao Revdmo. pe. José,· pelas palavras

. ,eopsoladoras -pro-teridas no sepulcro."
,

A Famlli. eMulada

ã.« «

Uma 'espingarda
c�libre 28, por preço
deocasião.

.

Demais informa-
ções neSJa redação.

)
I
I

I
I

com séde em Jeinville e São Francisco do Sul;
-

ßst� em' I
I condições de, ta.mbém, aceitar. causas I pa�a .aquelas' Co .. : m
I �arcas, ,sem maIOres onus para seus c�nstltumtes., " .

-1 ...........IiIIIiIjIM..•iEi!!I!;l!Ii!!E!!!!!iiJISSil=iiiiiillilEi!i!!!iiiillil!l!!!i!i!!!!IiII_iEii!!l:!iEII"iEEiE!!iElliiii!l!il!i!!i!l;�'!IEl

JlIlIIiE!lilllll�i_j"I!!i!!Ell� ,I ii li I f' li d 4

I· �L rWurii�o Baud® �e !zeve�o

I. . II' ••"••••'8, II
Com ,escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

,

-da Fonseca noO. 122, - para melhor servlr seus' c I i e n te s ;
mantêm e�treito intercâmbio judiciário �om os Escritórios
de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHqRAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Dr.1 fernando ·ft.
!

ipringmann

Consult6rio - A'l. Mal. Deodoro, lOH.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

PRISÃO DE VENTRE
ESIÔMAGO. FíGADO E IllIESIIHOS

i

Pr-oporcionam bem-estar ge�.
facilitam a diges@o, descon....
gestionam o fígado, regutari-

.

as funçÕes do �-'
.

,

Dr. Reinoldo lIu1'apa

" ADVOGADO"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO

MINISTÉRIO DA GUERRA
III Exército - 5a RM

16a CR - 5a DR
. -

NOTICIAS MILITARES
Atenção Senhores Reservistas!

Apresentai-vos 'entre os dias 10. e 16, de
. dezembro do oorrente ano.

I - Deverão apresentar-se, obrigatoriamente,
entre os dias 1°. e 16 de desembro do coerente
ano, sob pena de incorrerem nas sanções previstas
na legislação em vigôr, OR seguintes elementos da
Reserva, nos Centros de Apresentações de Reser
vistas, munidos do Certificado de Resenvísta ou
documento equivalente.

A - OFICIAL E ASPIRANTES A OFICIAL:
1) Todos os Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2,

com menos de 30 anos de idade.

B - PRAQAS RESERVISTAS:
1) Todos os Sargentos da Reserva não remu

nerada, licenciados ou
.

reformados nos últimos 5
anos (licenciados em--1954, 1955, 1'956, 1957 e 1958).

2) Todos os Cabos e Soldados Reservistas de
i-. Categoria, aptos à promoção à graduação supe
rior e licenciados nos últimos 5· Imos (1954J, 1955,
1956, 1957 e 1958).

3) Todos os Cabos e Soldados Reservistas de
1 a. Categoria. licenciados nos últimos 3 (três) anos

(1956, 1957 .e 1958). ,.

4) Todos os Reservlstas que tenham servidos
nas Polícias Militares ou Corpo de Bombeiro e que
tenham menos de 35 anos de idade,

.

5) Todos os Reservistas de 28• e 38• Catego
rias, portadores de diplomas das Faculdades de
Medicina. Odontologie el Farmácia e que tenham
menos de 30 anos de idade.

II - CENIRo DE APRESENIAÇAO DE RESERVISTAS:
1) Funcionará rra Junta de Alistamento Mili

tar, no Prédio da Prefeitura Múnicipal desta cida
de, durante o expediente normal e no período suo

pra mencionado, o Centro de Apr€sentações, pars
os Reservistas residentes neste Município.

Jaraguá do Sul, 7 de novembro de 19ó9.

MANOEL CARVALHO LOPES
Cap DeI 5a DR.

.

, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta sociedade paraa -assemblêia geral
ordinária a -rsalisar-se no dia 12 de DEZEMBRO

, d� 1959, às 9 horas da manhã, no escritório da
firma, nesta cidade,' afim de deliberarem sôbre a

seguinte
'

ORDEM DO DIA:

Aprovação do balanço e contas do
pxercicio de 1959.
Eleição do conselho fiscal.

.

Assuntos de Interêsse social.

, .Aeham-se à disposição dos, senhores aeionis
tas, . na séde da, Sociedade, os documentos a que
se refere o art. 99. do decreto-lei n". 2.627 s .

de 26
de Setembro de 1940.

Jaraguâ do Sul, 10 de Novembro de 1959.

João Batista RudoU - Diretor Gerente
Ewaldo RudoU - Sub - Gerente

Magresa
Cançaco
Pallidez
fraqueza

Ê iadi.peDGa",.&
o uee do

IODOtllO
DE ORH

Vá conbec.er de perlo o novíssimo

CLIMAI
VlT@RIA1960
"'���

o orgulho da indústria nacional

policolorido

Dr• Francisco Antonio Píccíeae
JMI:J®.DICO·

Cirurgia Geral de adultos e criança" 011-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EspecJa/is.a em
.

doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs .

ICORUPA - SAN�ACA:rAlRINA

F ::::::::::::::::::==::::::=::::::::-.::::::::::::::r::::_.:.=:::::::;==:::::::::::::�f: �l

II �l. ERHClBI IAlUfM!NN II
H MÉDICO CIBUBGIA.O II
H II
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
ii II

ii sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre !!
� n
II CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B

IIii CL/Ne A OERAL oi
" h
ii Longa prátiea em Hospitais Europeus II
ii Consultório e residência:

II

� H
ii Tel. 2.44 - Rua Pres: Epitácio Pessôa, 405 IIH I
I CONSULtAS: ii

.lI

Pela manhã: das 8 t /2 ás 11 horas !!
ii

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
Atende chamados tambem à Noite II

�:::::::."::::::::::=:::::::::::::::=:=::::::====::::::::::::==:::-.::::::::dJ

'Orgãos e Hormcnícs ffBOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicas
Harmonios: 12 modelos,
'especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

orgios: São construidos
em 7 disposições á

escolha dos interessados
Catalogas Gratis

Demais informacões
com o Repiese�tin_te:
Geral para os �stadoe

de S. Catarina e Paraná
-'PAULO KOBS .. -ex. Postal;' 39 - -Sio Bello do S.I

f;stàdo de Santa Catarina .

EINE· NEUE
ERKENNTNIS!

dung .nelgende "Dursrhaut"
macht es .slchtber.
Deshalb, müssen wir un

I) i e wissenschaftliche serer. Hau,r . zu "trinken"
Forschung bestätigt: Ent· geben. Normalerweise ist
scheidend für die lugend- es ledoch nicht mceglich,
lieh-frfache Zartheit der die Haut von aussen her
Haut ist ihr Gehalt an zu tränken. Das,Wasser

I Feuchtigkeit und Fe(r. Mit kann nicht in die,Haut

I den Jahren verliert die eindringen, es perlt an der
Haut jedoch die Fähigkeit, Hautoberfläche ab. Doch
die staendig verdunstende Nlvea-Creme vermag der

V d Feuchtigkeit aus den un- Haut zu trinken zu 'geben,
. ermitugo suave e e pronto H h h denn Nlvea-Creme bindeteteno Dispensa purgante e dieta! reren autsc ie ten zu

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- ergänzen ... Die Haut be- Feit und Feuchtigkeit, gibt
E 1 ginnt zu dursten - ohne der Haut somit auf wun-Mon. ,2" e 4 d derbere Weise die fehlendeProteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! ass wir es sofort spüren.

Evitará muitas doenças. � poupará dinheiro em Erst die ellmaehltch er- Feuchtigkeit zurück 'und
•

remédios schlaffende, zur Felrenbíl- nährt sie zugleích. Nivea

Compre hoje mesmo uma LO.BRIIJUEIB! gibt der Haut das, was.

,

IIIIfUCOBA para o seu tilhinho. sie braucht, um gepflegt
E um produto dos Laboratórios Miriancora as.••• und knospenzart zu sein.

I·
Der Versuch wird Sie

- J O I N V I L L E - Die meisten Hellmittel kom- überzeugen':=-- ...;... ..l! men und gehen. Bei einigen

-------1
� --._.__ _ _.o -- ----.- ..

�
verhaelt sich dies aber anders, Durstig trinkt Ihre Haut

{('----
- ..··..�-------···-.. · ..··__ ··_-...---_·----- .....

n sie ueberdauem alle wechsel- die milchweise N i ve a-
II

R
-

V·'·' II vollen Zeiten und erfreuen Creme und wird glatt und
NA FALTA De

II epresentaçoes Itorla I sich von Jahr zu Jahr eines. . "

a... II . II immer groesser werdenden semmetwelch. Morgens
I,

-

,li Abnehmerkreises und dies und abends Nlvea-Creme"
APPETITe III '

,DE
:1 sind die wertvollsten Medika- helsst das sichere Rezept

•A.SE. Is S 111 li. k me��e. Zu ihnen zaehlt "EU- fuer jugendlich schcene
!I II FIN , das altbewaehrte Mittel Haut In allen Erdteileni! Âv Marech I Deodoro 173 Fone, 315 It zur Behandlung des Asthma

di 'N' Cii' a, iI Bronchiale besonders zur rent rvea- reme seír drei
ii JAR.AGUÁ DO SUL Santa Catarina II' Prophylaxe des drohenden Generationen Millionen,

li Anfalls! von Frauen und erheelt
li III be��c:ntz:!:feJ!)A�z:t�ge!C��! ihnen die Schönheit ihrer
ii Rub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu i Anfalls _ eine Tablette Haut.
ii

_ J _ P _ Automö
.

DKW I! EUFIN! Als Vorbeugung ge- Nívea- Creme ist jetzt
!I eeps eruas u OmOVeiS

II gen Anfaelle waehrend der nicht nur in Tub e n:1
T d·

i Nacht und in den fruehen I d h·'II r a t o r e s e es t e I r a e P neu. II Morgenstunden nehme man

I
so n e r naue 10 der

li ".--- Ji abends vor dem Schlafenge- bekannten Original Dose
�::::::::::::=::::::=::::::=:::::::::=::::::=:::._::=:::::::::=::::::=:::9 hen 1-2 Tabletten. ueberall erhaeltltch,

"\

• O maior congelador existente, onde cabe um leitão
t ,�

ou um peru, inteiros (32.200 cm3' !

• Ampla gaveta plástica ("Quick Freezer'') para o

rápido conqa'cmento de, carnes e peixes.,

• Possante e silencioso compressor P·91, econômico e

de alto rend.rnento; ícbrlcodo sob "ll c e nç c da

Tecumseh Products Co. (U, 'S.Aj"

Apotheke "Sc'h ulz"
JARAGUA DO §UL

.

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

am besten zu den gering_ten Preisen bediint.

o mais eficiente auxiliar do Economia Doméstico!
,

LOIHaR SONNENHOHL
Av.Marechal Deodoro da Fonseca,8,4/88
. ,..

JARAGUÂ DO SUL

U ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA ·MINANCORA,

Dr. Waldemiro Mazureehen
C&§A DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos. e crianças
- Partor . Diathermi3 Ondas curtas e Ulfra-curtas
- lndutotermia - Bisturi-elétrico . Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e aLuis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(f-------- ----=:::::::::======:::::::::::;::==:-..-:.,

C O R R E I O O O P O V O li O;::-O;';ndo Bernardino li
II Cirurgião-Dentista n:1 Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta' II______�-------------------- ------------�--��__----------��-----=���
li

ji
JARAOUÁ DO SUL (SANTA' CATARINA) - SÁBADO, 14 DB NOVBMBRO DB 1959 - NO. 2.061 !� - Prótese - Clínioa - Cirurgia - ii:1 q,

,ii· H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos li

1--E-S-p-O-R-r-'-E-S-.-.';"�-po-r-H-O-F-E-SA-I-D-E-;' AYlS��!!;r�a�I����!i�!sArroz t:�:��E�������:�d
I "eldeio de Oel3ião, Ci:l<?ne' no

Ve_pde-se uma pro.
Mexico

priedade de terreno mata 2 m ·11oom 4 morgos de
terra, no looal de
Itapocusínho, tendo ·CIDADE DO MÉXICO
oasa de moradia -

- Perto de 2 mil mortos
moinho de fubá e e 10 povoações costeiras
cangiea, engenho de arrasadas completamen-
arroz e maroenaria, te, eis o resultado trägí-
tudo movido a ele- eo do ciclone que asso-
trioidade e moderna- lou quatro Estados me-
mente instalado. I xícanos no litoral do

Negócio Urgente Pacífico.
,

.

Oentenas-de cadáveres
Jaraguá do Sul, continuam ainda sepul-

a08 8 de novembro

I
lados por toneladas de

de 1959 barro e de escombros e

Sebasliã.o E. da Silva sômente poderão rece-

. . ... ber sepultura digna de-
. . .

P II
. pois de terminados osDelegBclI1 AUllllar de e 1118

trebalbcs de escavação,
AV ISO já iniciad�s por turmas

de emergencra.

ANO XL

A Associação Rural de Jaraguá do Sul, por
íntermédío de seu departamento técnico a cargo do
ErwenheirCl Agrônomo Antonio Alir Raitani, após

· · I d PIS' vérificar a incidência' em "árias arrozeiras do vizinhoTorneIO Prefeito Car os e ao a eara município de Guaramirim de uma praga conhecida
.

_
j

por "Gorgulho Aquático" que está atacando e exter-Jaraguá do Sul viveu levantou,o balao para � minando a maioria das arrozeiras, vem comunicarna tarde de domingo uma gr��deH ar�a do tca�al� eos senhores rizicultores as seguintes medidas parade suas graudes jornadas sçuadlau, enOtrreSganPdllOraa TCa�ane _ dar combate e prevenir posterlores ataques:esportivas, pois estiveram
frente a frente Clube Atlé- to este de cabeça lnaugu- 1) Nas arrozeiras atecadas : retirar a ágUd e
tico Baependi e ôocleda- rou o marcador. '

em seguida polvilhar ou pulverizar com um ínsete-
de de Desportos Acarai. Aos 27 minutos o Bae- cida (BHC 3%, RHODIATOX, erc.), deixar um ou

, , . pendi tornou a marcar, doís dias sem água. .�en:! �uvlda alguma a desta feita por intermédio 2) Nas arrozeiras corr.pletamente. Idanifica,das
I

essrsrêncta q�e. compare- de Hamilton. Na cobrança em que se terá que arar novamente Jc;>gar-se-a o
re�eu a!l �stadlo azurra de uma falta, na altura da tnsereclde em pé' no terreno misturando-o com ã
S�I� eettstette, pc:>rque es- intermediária do Acarai, rerra por meio da aração ou uma gradagem.sisnu um espetäculc de Adernar atirou firme para Q u � i s que r outras informaçõés poderão serfutebol, a altura, pelo gra.u o arco, Fio foi pera o. tomadas na Associação Rural de Jaragua do Sul.

I
de força� das duas equi- balão, segurou, soltou"

,

pe� �odla-se ant�ver ul!l quando então entrou Ha- ---------�----------

clésstco dos meis movi- milton e teve sórnente o .__ _ __mentados, o que realmente trabalho de en.cobrir ao I
.

aconteceu, pois Clube A. arqueiro do Acarai.
ßeependt e Sociedade de

.

.

IDesportos Acarai cumpri- DADOS TÉCNICOS
.

t d • ,ram noventa mmu os e Clube 4tlélico Beependl

I
.

Por determinação dafutebol maravilhoso, com
e Sociedade de Desportos Dentaduras stmples e funci�nais Delegacia da Ordem Po-ataques revezados, sollre- Acarai jogaram no'estédlo Cirurgia e Moléstias da

.

Boca lítica e Social de Floria-saindo-se as defesas su- do Clube Atlético Bae-
Diagnóstico precoce da piorréia

-I
nöpolís, prevista no art.perior�s, a.os ataques. pendi. 1°. tempo, O X O -

16 do decreto-teí N0. 619A v!torta. coube no en- final, Baependi li! x Acarai

I
Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 de 31 de março de 1942,reato a equipe ezurra, qu� O - marcadores: Taranto

I alterado pelo decreto -Ieíconseguiu um expresslvo aos 2,30 minutos e Hamíl- J A R A G UÁ DO 5 U L

11633 de 20 de Dezembrotrlunfo pelo escore de 2xO. ton aos 27 minutos. Juiz: de 1956. Nonneo todos os
A MARCHA DA CONTAGeM foi o árbitro do encontro .- - - ii_iii proprietários

.

de h o t e_ i s,o Senhor Walter ßalock, -

__ __.... ..._... bares, botequins, p'ensoes,A fase inicial terminou
com bôa atuação, tendo (f;;'-:::::::;:·;;::;::::�=;:::=Z'IIIC:;';"'-::::::C:=7:::"""':::;;:,-_·_---"'··· '"\ casa de cômodos e esta.com o marcador em breu-
como auxiliares J o r e e II •••••e •• "S e .111-- II beleclmenlos congéneres,co, sendo que por volta Ersching e Ary lytz - ii .

II pare comparecerem nesta
�

dos 15 mínutos Bruno Renda: passaram pelas R _ JARAGUÁ DO SUL -'- li D e I e g a c i a. até o diaH.'anffe, re�ebendo um

..
C�D- bilheterias do. Clube Àtl�- fi I! 30/11/59, afim de �egi�trarrro de LIDO de dtreíte, tico Beependl ii quanna I M.díeamllltos I Perfuaariu II os seus estabelecimentos,clIb,!ceou com segurança de Cr$ 13.140,00. ." Símbolo d. Henestidade ii bem, como de rodo seuno angulo de Cascudo, o I Quadros as duas equr- 'I· f' P ii pessoal perante a DOPS.,�1Iai já balido foi protegi- pes iogara� da seiuinte !J Oon lança e reiteza. li para o ano de 1959. Os .cd<) pela sorte pois o ba- maneira: Baependi - Cas- fi A que melhor lha atende II estabelecimentos ainda nãoIão de couro c.ho�ou se cudo, Piazera e Schüllke; g • pelol meDorel preços .

II registrados. os proprietá-com o !,oste. direito da Zicot Adernar e Americano; \b::::==:::==-=_:__..:====:::==-...::::::�=:::==:::b rilos deverão se apresenta-meta Baependlana. Guido, Horst (Turibio),. rem com 3 foto Õ x 4.
O marcador sofreu Bua Taránto. Hamilton e Chi- :::p�·..

·
..
·
..
*
..
•
..
•
..
• •

..
•
..·.x.· �� � � � � Os infratores ficam suo

_primeira alteração aos 2,30 quito.
. I:

Clfni.,. de Olhos - Oavidos - larlz e Garganta :1 jeitos a multa de Cr$. : .

minutos da fase com�le- Acarai - Fio, L.auro e � •• _.aal"••••_ �J 50,00 a Cr$. ,500,00,
.

alem
mentar por ocasião de Mario; Chico, Mlroo e : DO

• ...... !5R a

:}
das _ penas que a leI de-

uma f�lta quase iun'to a Vino; Lino, Tales. Bruno: � MODf:!RNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA : terminar. '

linha de fundo Chiquito (Krüger), Tião e Faquíni. : .

A melhor aparelhada em SaD'a Catarina : Jaraguá do Sul, 11 de'

- �� Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" �l Novembro de 1959.
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PARA FERIDAS,
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Lavando CO'1'T1 Sabão (l'Ilarca 'Registrada)
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o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa algumà .
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