
(

Mas a finalidade não
é falar na multa .. E' para

· falar do novo estaciona
, 'mento de veículos bat-
.xado em Portaria pela
Prefeitura. Segundo um

leitor, não está nada sa

tisfeito cöm as inovações

Estáai?namento. 1
.

mC?rto e.5 fer�dos ;1
de ,\7elauIos Fím de uma bebedeírer .

Domingo último reall- da estúpida briga, que afirmando uma' versão

, . Depois .que o sr, Pre- Introduzíüas pelos "dou- zava-se uma domingueira prestou ao chãß o jovem para depois contar outra
feito Municipal foi JnuI· tos" 'encarregados do no Salão Isberner, antigo Adernar Lehmert de 25' bem diferente" o' que
tado pela Policia; por trânsito, obrigando o Salão Bogo, que ia em anos de idade, banhado leva a crer quê haverá
estacionar o veiculo em estacionamento dos veí- meio, de grande aníma- em sangue,' visto' que outros coautores no

lugar inadequado, desa-: culos .em frente aos ção.' Quando os acórdes recebera tacadas em estúpido .críme e que
gravou a atitude do cinemas, de um lado só. do conjunto musícal da- diversas 'partea do corpo, segundo soubemos estão
humilde soldado apre: Fã que o leitor é do vam por terminada a 'prestes a serem ídentl
sentando uma ueíeza 'antigo Cine Buhr, pelas diversão dominical, es- Imediatamente remove- ficados.
monstro de muitas laudas suas tradíções e píoríeí- tabeleceu-,se subitamente ram o - jovem Adernar

" . _. .

, de papél, com o que a rísmo da sétima arte um conflIto entre um Lehmert em um carro Tem, aSSIm, miCIO a

Fazenda Municipal ficou acha que os direitos d,� I grupo
de

__
rapazes, que d� mola para o Hospital �puração da re8�on8a�i. I

-

-

de•
ainda maís prejudicada, antigo 'cinema - estão em questão �e menos S�o José, qu.� POUc?S Iídade pelo trágico Iínr sençao
visto que a defeza saiu sendo' preteridos, numa de quatro mínutos de mlDut�s depois �orrla de u� moço, em que se ,A

quasi vinte vezes' o valôr franca bajulação ao novo contenda estabeleceu o na mes� o�el'atórla, em conta: o luto da pacata Imposto para
I da multa. -Concluí-se dai estabelecimento. Acha o saldo de um morto e consequencie de homor- Iamília de. Ademar Leh-

que si a administração- leítor incompreensível a cinco Ierídos. ragía interna. Sim�ltâ- mer�, o P!ocess�inento carr�ças
,é toda feita nessa base atitude governamental do N" t b

neamente eram medica- de Jovens Irrefletívos e ruraIs
não·há mesmo dinheir� Munícípío considerando dí mgutéem, ao cer o, sa e dos cinco outros feridos; o sofrimento desneces-

I

..' . rzer a agora as cau- d - S b r- á' d
A

Iílh O d V"que chegue para bem proibido o estaciona- a ue uetermí

I
sen o que e as iao s rIO e esposas e 1 os verea or 1 c t o r

admínistrar o Municipio, mento.: em frente de um :8:g�e:ta � r��r::gn:rap�e� Ayroso, Rubens Papp, ínocentes. Bauer, em desassom-
cinema e obrigatório em .

d t h
'

I I
Lauro Borges e Antomo brada atitude acaba de

frente de outro, :u�l�r��sueboendeaVoaal CnOtI?", Segundo, Filho, todos encaminhar' à Câmara

C,omo não tomamos . . e. ... portadores de ferimentos Muníeípal, projeto de leí,
conhecimento ainda da

SIdo o causador principal provo_cados p!>r faca�asl
-

que v i za isentar do

portaria e achamos im- e Joao Morena, fendo COmUß11Caça"'o imposto de Iíçença as

possível semelhante dís- , P?r. uma engrenagem de -

,

carroças rurais de um

parate damos o queixu- Ifl\� 1l'\\t11\]i rTIdl TI � bícícleta. A polícía pren- ... ou dois animais; inclusive
me do leitor como 'UI.,)) �\uljlll�Jl(.(ll.ll")) deu os individuos João a praça dispondo sôbre medidas
noticia. -

azraoecea
Moreira e Antonío Se- que devam ser tomadas

w&, (.(ll.���� gundo Filho, enquanto Correio do Povo para a devolução' dos
====================== que o terceiro, Heitor comunica aos seus impostos já pagos pelos

Os policiais destacados Freitas, casado, pai de '3 distintos assinantes contribuintes atingidos .

para a prestação de filhos, residente na Ilha e favorecedores que O projeto d-e lei provo-
serviços no Circo Scope da Figueira se evadia o agente para a eou geral contentamento
Americano, vem por do local do críme.isendo localidade de Itapo- entre os lavradores e a

intermédio deste sema- prêso na manhã seguinte, cuzinho, em Jaraguá apresentação do projeto
närío agl'adecer a gen- em frente à residência do Sul é o sr, obteve a a p.r o va ç ã ()
tileza com que foram do sr, Vitório Lazzaris, Geriet Maertner, a unanime dos Senhores
distinguidos pelos seus pelo soldadó João Ma-, q.u em solicitamos- vereadores. Acredita-se,
organizaàores, receben- noel Ramos. confiar os anúncios pois, - diante dessa mani·
do generosa gratificação dessa locaiidade e festação da totaJidade _

pela sua atuação nos Segunao a pur amos, cobrança de assina- dös vereadores, que den-
movimentados dias em alguns depoentes

enco-I_
turas.

I
tro em bÍ'ev� os colonos

que o referido Circo brem certos aconteci' A REDAÇÃO es t a r ã o dispênsados
esteve nesta cidade. mentos no local do crime, _

dessa obrigação legal.
_

O "Diário ds No
tícías" publicou ha
días sob o título ací-

I ' Fundação: Diretor: . Impresso na : ma, o, Interessante

Artur Müller BUOBNIO VIT0R SCHMÖC-KBL So'c;,clacle GrMica Avenicl. Lecill. comentário: Segundo

I _. 'I
o Acôrdo ortográfico

---/ lU80 ... brasileiro, de
Ano XL JA�A.GUÁ: DO SUL (Santa Catarina), 'Sábado, 23 de Janeiro de 1�60 -, N°, 2068, 1943, em -vígõr, ()

����������������������������������������������������� .nosso alfabeto tem
23 -letras. Entre elas
não figura o "K",
Êste, é, conforme o

mesmo Aeôrdo, subs
tituído pelo "QU" ou

pelo "C". Vem os

exemplos: "faquir" e

não "fakir". "caqui"
em ves de "cakí", A
-substítuíção, pois de
"J. K." (Juscelino
Ku bits c h e k) por
"J. Q.'� (Jânio Qua
dros) é, antes ide
tudo, uma questão de
rigôr ortográfico an

tes de ser política.

Orgão de' maior penetrÇl.�ão no interiór do catarinense

I,
Assunto
gramatical·

Livros
.

, Comerciais
Sómente os livros re- do D.I.U,,' 'de 23-11-59,

·

lacionados com as obri- apenso, pág, 3.7856. No
� gaç'ões! trabalhistas re· -tocante aos livros co

ferentes às obrigações merciais não enquadra
de assistência, podem se,r dos os 'relacionados com

e�igidos pelos Institutos. as, obrigações, estão
Este o a c ó r dão

-

de pr'Otegidos pelo sigilo
17-10-58, do Supremo -comercial e só pOGem
Tribunal· Fêderal, em se'r exibidos através de

·

sessão, plepa; c'onstante ordem judicial.

Na sessão de 2a.-feira
"

da m-edida aprovada

I I
'. _.

-

i

última, a Câmara apreclo� requerimento do vereador Eugênio' Vitor Schrnöck*el, propondo a revogação
pela Prefeitura, ma-nd==:tndo construir a um só tempo muros e passeios em treze ruas de Jaraguá, O

requerimeqto foi aprovado unanimemente pelos vereadores, e é do seguinte teôr:

• ••

muros e passeios'Câmara manifesta-se sobra

I,

"

Senhor Presidente: Recorda-se, sr. Presidente, que desde logo ficou milhões d� cruzeiros, não se considerando ainda a

Eugênio Vitor Schmöckel" vereanQr 'infra assi� assenle pelos Senhores Vereadores, de que a execu· difi.uldadé que terão os proprietários em conseguir
nado, na fórma do Regimento Interno da Casa ção simullânea das obras em Iodas as vias seria a inqispensável . mão de óbra que, em face da e�
(an. 18, letra' "b"), vem de requerer à Mêsa, seja inviável, daí porque, deixou,se ao ex�cutivo, a fa-' cassez, virá aumentar' astronomicamente.
oficiado ao sr. Prefeito Municipal, recomendando-se, culdade dó bom ,senso para a escolha d'as ruas que '

. _

,

ao mesmo a revogação do editál, datado de 18 de técnicamente estariam em condições de r&eber esse
A aluahdad,:_ na� com�ol.'ta de�pe�qs dessa na-

,novembro de 1959 e publicado s9mente no dia. 16 bepeJicio,. ,�
turesa. A retr,açao, fl�ancelr�., �era vlrtu�lment�, o-

de dezembro de 1959, no B:olelim Oficia], edição 'no:
.

La!l1entavelmente, Dor incúria &U por'ignorâh,cia po.nt? �evralgleo. �a, Imposslbl.ltda�e de cumpfl� �
.. 70, que. obriga aos proprietários de terrenos de .treze 90' vulto das obras. os responsáveis pela observân- e�lgencla do �,um�IP:,o. A�emals, e de, toda J?rud�n.
vias urbanas, a construção çle mur,os· e passeios, cia d_a Lei, ao envez que notificarem inQividualmente cla, em

_, admml�tr�çao, na� provocar s�ngrIas na

aíé a "data, de 18 de Ma,io de 1960, de vez que, sem o� proprietários atingidos, o fizeram por edila'I, �?pulaçao contflb.u�nte, a nao �er ,na me�ld� do e�
a 'consta'tação prévia da aplicabilidade.,da medida, receiarido certam,ente a. onda de 'ind.ignação 'que a tr,Jtame�te � necessar:o� par� ,os m�lspensavels pro,po
fére frontalmente os legirimös interesses da popula· medida, geraria,' além do que, ao envez de, se deter- s�tos p':l�hcos. �f!l--? admIOlstr.aç�o __para se çonslde·
çãO' proprietária urbana e é inexequiveL dentr_o do minar as, ruas dignas desse beneficio, incluiram in- rar. equlhbrada, .Ja'!léll,S se arroJflfla, a pont_? de f�z�r
prazo fixado.

-'
t

I
disnnt!lmente todas as ruas· constante da U�i. , fal�r o ,seu ,prmclp�1 sustentaculo, que e o, contn-

,

Ã·
.,

"

. Ora, Senhor Presidente, sabido, está que" nenhu- bu,lO�e! a u�lda�e ,sobre. a qu�1 assen�a � base de

I
JUSTIFICAÇ O., : ma das ruas �ponfadas no edital está em condições ad�IOIs�raç�o pub�l�a, ,A SU? nao observancla, cond�z

Consoante, é do. conhecimento' do nobre Presi-. técnicÇls tais, que Qbrigue ,aos proprietários à cons-
a �oJuçoes Imprevls!ve!s: AI d�quel� ,qu� desencadeIa

.

'

dente; esta Câmara, na atual Legislatu�a, apreCiou trução do muro ou passeio. As causàs 'principais a Ira do povo. A hlstona esta cheia de exemplos.
,

p�ojeto de �ei or,iundo do ExeCUtiVo_· que. dispu.nha residem' no i_nadequado alin��mento, n�, a'u_sência I A exe�úção dessa Lei 'deve obedecer a um pia·
sobre. � obngaiorled�de da construçao de. murqs ,e completa de mvelamento. e deflclent� �ap�hzaçao que no, a longo prazo, Dê-se, pr'eviamen'te, condições
passeIos em. t�eze vias urbanas o qua-�, afloa�, apos se a�ha. a. cargo, exclUSIVO da M�n.lclpahd�de." I técnicas 'às ruas e escolha-se, de cada vez um grupo
acalorados, debates que a proposta SUCltO�J fOI apr!" ',A,_chc�o,ne-se ao estaqo p�ecarIo da via pubhca, delas' para a execução das obras previstas. Assi'm,

I yado, tr�nsforma,ndo.o, em L�I.o sr. Prefeuo, atrave� a eXIf!encla de ,d�zen,!s . d.e qu�lometl1os d� muros � só assim se poderá dar atendimento à Lei. Só assim

d� !:lança0, OCOrrida em 23 de outubro de 1959 - Lei p�sselos, tod?s eles· SUJ�ltO� a r�paros e rec::onstru- se embelezará. a cidade. Só assim os proprietári05
n . 17

.

'
.

,.
' �oes,_caso s�Jam as medl.das de m�elamenlo e cana." estarão economicameDfe assegurados e finançeira':

Na oportumdade, o plenarlo deteve-·se na i.lpre- Itzaçao, reahzi:dos postenprmente as obras a cargo mente resguardados.,

ciaç'ão de como deveriam- ser iniciadas, as. obras,' exclusivo, agora, do proprietário. Considere-se, .,
_ .

concluíndo-se por Jar.:ultar.' aO sr. Pre1eitö'Municipal, egualment�, a vultuosa quanÜdade de materiais, tais Sala das Sessoes, 18 de Janeno de 1960.
o direito de determinar o seu inicio, mediante aviso como cimento, tijolos, areia, <.al, ferro, guias para 9 E�9ê_,,;o Vitor $cbmãckel

'.' aos que seriam atingidos pela medida. I.' meio fio, que t�aduzidos em moeda -darão em muitos Vereador
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"COßRflO
.

DO POUO
"

I Jaraguá 'SociaJ)s O, C I A I S(Fundação: /'frturmüller - 1919) Lois8 & Richard

EinPresa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

o 1960 -

Diretor:
Eugênio Vitor Schmöckel

Cobrança:
Bruno Henn

Primeiramente um bom sábado a todos. Ei-nos
A sra, Olga, espõsa do Dia 28':

. aqui novamente, e como haviamos prometido,'vamos
sr, Hermilio Cardoso. O menino Oelso, filho contar as últimas de nossa Socíedade.
A sra, Milda, espõsa do sr.. Alfredo Vasel,

Enlace Hinsching-Soelterdo sr, Eugênio Vogel. nesta CIdade.
.

.. O jovem Manoel Mo-
.

O menmo HaIDs Edgar, reíra, filho .do sr, David Realizou-se sábado, dia 16 passado na Igreja'
fIlho do Sr. Guenther Moreira, .residente em

Matriz de Jaraguá do Sul, o enlace matrimonial da
Raeder, res, em Corupá. Itapocuzinho.' Srta. Irene Hinsching com o Sr. Dr. lörn ôoelrer.
O garoto Ildetonso, fi- D' . A

A noiva trajava um eleganlíssymo vestido de
lho do sr. David Moreira, 1& 29.

..: .sêda pura, trabalh�do com renda e �IOS prateados.
resíd em Itapocuzinho I AA sra. Auro�a �na, Entre as multes pessoas convidadas anotamos

'. ,
.

.

esposa do sr. A lvt n o as graciosas irmãs Rena1e e Inês Wunderlich, aO Jovem �oão Paulo Bartel. 'Srta. Marly Marrar, a Srta. Elvira Gaulke, a Srta.Oorrea residente em • V I" K TAd 't J tP d B' VALBETE II�S PUZER! a ena rau�e. o. lJ� murro e egan es.
e ra ranca. "laragué Social' apresenta cumprimentos aos

Dia 26". Transcorreu em data jovens nubentes.
de 16 do corrente, o 150. .

aniversário da gentil srta ...
Flashes

Val d e t e Inês Píazera.
Na ocasião foi oferecida
em' sua residência uma
bela recepção, para a

qual foi convidada a "ala
jovem" da sociedade [a
raguaense, que compare
ceu com grande brílbo.
Na oportunidade foi ofe
recido pela "turma" um
lindo presente que mui
to agradou à feliz debu-
tante.

.

1,__A_n_i_v_e_I'_s_âr_i_o_s_.1

'Comemorando seu "Birthday", a srta, Valdete
Piazera recepcionou em sua residência sábado' últi
mo, a ala' .lovern da Sociedade Ieraguaense para
uma alegre 'festinha.

Pelo que soubemos.' a festa esteve muito con
corrida e animada. O Ivo, sem dúvida, ajudou a so

prar as 15 velinhas ...

Fazem anos hoj9:
O sr, Dr. Paulo Medeí.

ros, resido em Joínvílle.
A sra. Edith Splengler,

espôsa do sr. Levinos
. Splengler, nesta cidade.

A sra. Gertrudes, es

põsa do sr., 'Leopoldo
Fiedler.
A sra. Terezinba Pau

lína Laube, residente em
Estrada Schroeder.
A srta. Roselí, filha do

sr. Willy Wackerbage,
residente em' Barra do
Rio Cerro.

Fazem �nos amanhã:

Impressão:
Soe. Gráfica venida Uda.

Impressor:
Odilon MottC1
Composição:

ffc}emQr Grimm·
Rudlbert Burchardt

/'fntonio Molheiras

ASSINATURA:
�Dual •• • Cr$ 190,00
Semestral. • Cr$ 100,00

ANÚN'CIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigör

o sr. Heinz Zahler.
O menino Alidio Kres

sín, filho do sr, Rodolfo
Kressin, residente em

Rio da Luz Vitória.

Dia 27:

ENDERBÇO:
Caixa Postal, 19

�venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

A srta. Elvira Rau, fi
lha do sr. Waldemar Rau,
alto Industrtal, residente
em Estrada Nova.

A sra. Da. Olga, espô
sa do sr. Francisco Mees,
residente em Corupá.

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
Iidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

Numa feliz' e humanitária idéia do sr. Dr. Ayres
Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito desta Co-'
marca, foi Iundada recentemente a AjAN (Associação
Iereguaense de Amparo aos Necessitados).

Devido ao grende valor da iniciariva, frente aos

I
problemas que afligem nossa cidade, numa das pró
ximas edlções dedicaremos uma reportagern especial
focalizando o assunto.

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

Aviso
O Dr. Waldemiro M�

zurechen avisa a sua dis
tinta clientela que estará
ausente de 12 a 31 de
Ienelro de 1960, reinician
do a sua clínica rro mês
de Fevereiro.

O Clube Atlético Baependí está de parabéns
com a recente e bem feita remodelação de seus sa
lões de festas.

Estti de parabens também, seu diretor social, o
sr. Rolando [ahnke, um dos membros 'da Diretoria
que mais trabalhou para a "visra nove" de nosso
único Clube Social.

.

Domingo que passou, estivemos em' Piçarras.
O bem organizado Centro Excursionista Iaragué foi
quem nos proporcionou o ótimo passeio àquela
linda praia.

Muitos jaraguaeoses por lá e entre êles algu
mas srras. circulando pela branca areia, amorenando
a pele. Depots contaremos.

Procura-se

Um Comentário

E' só por hoje. Obrigado a todos e até o pró
ximo sábado.

Dp.ReinOI-;:�
II ADVOGADO II I

da Prefeitura

1 '

"�'_ -". JARAGUÁ DO SUL

���
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� I�rIDld� .rrestacmc I II _.UleGIUte 'II I
lE1!.llgêIDln� Vnt�r SdlllllDl@clkdcomescritório nésta c:!�de à Av. Marechal Deodoro II :�1� ��:����

Penúltima, rodada da Fonseca nO, 122, para ',melhor servir seus c l í e n t e a ; comi mais de 20
.. , I peças, (faltando um

, neall�zou -' se ,doml'ngo U'LTIMA nODADA, mantêm estreito intercâmbio l'udiciário com os Escritórios compasso) cujo Ie-
úlli�o, � penúltima rodada AMANHÃ de Advogacía DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ" ,I oho não luncionava.

do ��orne�o Pres��ente Em Nereu Ramos, o
\ com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em 1- fô�0������3:,aa��::;Eugênlo Vitor ôchmõckel, sensacional e n c o n t r o .J

com ()s se,guintes j.ogos: Estrela e Botafogo, o logo condições de, também, aceitar causas para aquelas Oo- imediatamente à

E B d n G Policia loca].m erra o KlO er- de 'maior sensação em

I marcas, Isem maiores onus pa,ra seus constituintes.
Iro - �otafogo F. C. 4 X todo o torneio, em que I Engo. Güntber W. &ósch

Parana 3. lider e .vlce-líder estesão ._iIdi!lSHli-·!EI!iEl_lIiiISIi ! "çE!lI!!!i!!'ii!EI�;lEEiI II r lISS! .. ii=====;=======
Em Estr�da. Nova - travando luta árdua pela

S. C. Estrela 4 X Clube conquista final do título.
Agua Verde 2. ,Ao Botafogo bastará

,
Com .estes resultados é um empate parti segrar-se

o se��lOt,:. o quadro de campeão, pera o Estrela,
clessíftceção :. no "entanto, uma vitória,

1.) Botetogo F. C., líder fará com que ainda tenha
absoluto com O p. p. de dtsputar uma melhor
2.) S. C. Estrela, vice- de trers,

,lider com 2, p. p. . Ö outro jogo -seré tra-

ê.) S. C. Paraná com vado em Barra do Ribei-
8 p. p. räo Grande, reunindo S.

,

. 4,) Clube Agua Verde C. Paraná e Clube Agua
eom 10 p. p. Verde,

Compeonoto Juvenil
,

Iniciou-se domingo últl
mo o' tão propalado
Campeonato juvenil, or
ganizado pela Liga lera
guaense de Desportos,
apresentando então os

seguintes jogos:

Em Corupá disputaram
S. D. D. Pedro II e Seleto
E. C. de Guaramlrtm.
Venceu o D. Pedro pela
contagem mínima. O gol
foi assinalado por Irineu
aos 17 minutos da fase
inicial.

PRÓXIMA RODADA,
AMANHÃ

Na Rua, Dr. Adon Ba
tista: C. A. Baependf. X

.. S. C. Estrel'à de _ Nereu
Ramos. Venceu o ßaependí Em Nereu Ramos - S.
por 6 a 2. Os gols foram C. Estrela X S. D. Dom

.
assinalados por Luiz Pedro n e em Guaramirim
Carlos 3 e René 3 pera u

I
estarão lutando Seleto

.

Baependí e Laurl 2 pera local e Baependí. de
o Estrela.

'

,jal!aguá. ,

Campeonato . Vão funder
de Vollei-Bool a Sociedade dos
C o r u p á está sendo Comentaristas

palco de mals um cam-

peonato de Wollei-Bool. Esportivos
Ano passado disputou-se ,. ._

naquela pitoresca cidade, Esta
_

em cogttaçöes a

o primeiro certame dessa- fundaçao de uma socleda-I
natureza, levados, natural.

de que congregue. os

mente pelo sucesso alcan- elementos que se destinem
çado. Os mentores do co�entar o esporte em

esporte em Corupá, vão n�::ssa Terra.
� .

repelir a façanha, reell- Ine�avel�ente ô crome.a
zando este ano novo esportiva e uma necessi

campeonato, cujo inicio dad� pera o bom desen

dar-se-é a man h ã. Os volvlrnemo d? esporte da

times que disputam o
terra. � preciso comenta.

ror neto são os seguintes: lo, d�v.ulgã·lo! se faz

D. Pedro, Sessão Culrural, ��cessarJ�. e e bast�nte
.Clube Brasil e Congrega- úttl a Critica construnva,

ção Martana. os elementos que se des-

(Em vísta do segudo ] tacam .00 e,sport� �erecem
campeonato de volei em � Qevld!, mençae; � tudo

Corupá, eu tomo a .liber- isro
.

so .

c�nse�UI�eIt10S
dade de perguntar, como com uma a�socJaç.ao de

é "seu"! Sarrafo, "seu" classe q�e regulartze os

Ernesto, "seu:'" Burrow, coment�rJsta�. esporttvos.
"seu" Czernay, e o nosso De, uma cOisa estejamos

Volei e Basquete? �rá ce.rt?s: Esporte sem pu

que .nós não somos de b�lcldade e esporte sem

nada? )
Vida.
--------

Aldo Prado,'
,

técnico do
C.A. BAEPENPÍflnmelDuinho 3 �

x . '"

CORuregacBo Mnriuna 1 Segundo. este comen,-
tarista apurou, segunda-

Reanzou-s<e dom i n g o feira úl�ima, ,na reunião
último, pela manhã, no do C. A. Baependí, assu
páteo do ,Ginásio São miu, .naquela oc�sião o"

.Luiz, um interessante ,posto .de preparador téc
encontro encontro futebö: nico do time Azurra; o

'listico' reunindo .os esqua- conheCido desportista sr.
. drões da Congregação Aldo, Prada.
Mariana local e do FIa- Aldo Prada Ijá exerceu

menguinho. antes este posto, tendo se

A vitória coube aos esforçado muito e 'colhido

rapazes do Flam�nguinho resultados· satisfatórios.
que de pequeno mesmo Almejamos sucessos ao

sp tom o nome. Aldo em seu novo posto.

I

rr��i�a-�H
Jaraguaense!

I Quem dá aos pobres,'
empresta a DEUS.

De uma Balconís- Seja tambem ' sócio
ta. Tratar na Firma da AJAN, � procure
Manoel F. da Costa, encaminhar á mesma,
em Itapocuzinho. todo pedinte que en-
Jaraguá do Sul. 15 centrar. em busca de
de janeiro de 1960. caridade pública.

,

/I
��

, Jaraguaense! Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

I Dê aos necessita-

" FARMAGIA NOVAdos o que lhe sobra;
seja sócio da AlAN, .8 ROBERTO M. BORST
contribuindo assim a que dispõe de .maior sortimen.

para alimentar e ves- to na praça e oferece seus arti-

tir os que realmente gos à preçoa vantajosos
I

necessitam. Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
� ..��

Vá conhecer de perta. novíssilla

CLIMAI
. VIT@RIA 1960

•

���
o orgulho da indústria nacional

policolorido

,

• o maior congela,dor existente, onde cabe -um leitão

,

�u' um peru, inteiros (32.200 ·cm3) !

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

rápido congelamento da carnes 'e peixes.

• Possante, e silencioS'o compressor P·91, econqmico e

de alto rendimento, fabricado sob I i c e n ç a da

Tecumseh Products CO. CU. S. A)

o mài'S eficiente auxiliar da Economia Doméstica!

LOIHIR SONNERHOHl
Av�MarE7çnal Deodoro da Fonseca, 84/88

JARAGUÁ' DO SUL

Luiuauo �om
o� Gatuno� ii

, . '

•

t mdtcado
1101 CA80S de
fraqueza. pali·
d�, m&greZa 8
faatio.
Em 'sua !öl"

mula eo t r b rn
Vanada\o d e

sódio. 'Licitina, Glicerofoofatos,
Pepai�, DOZ d� Cola, etc. do
ação pronta e eficaz noa casos

de fraqueza e, neurastenias. Vana
,4iõl é indicado para homene, mn.
'lberes e crianças, sendo eua Mr
,mula. liceociada pela Saúde 'Pu
blica.

,
°,1
'{o

f

•

.l-!�;=c=;;;;;;;;;a .iE\I!!I; S=;;;.c::::a_.:_;:;

I DR. JORN SOELTER ",11m I Ç/RURGlflo bENT/5Tfi I
•.�====����������====�==--

I
I
I
1- Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
- jARAGUÁ DO SUL

I. !!!S=!l!l!!iil!!Eil!i!!I!riIEli!l!il!!l!!!E!!!E:;.I: ;E!I!!!5iI

Dentaduras Simples e funcionais

Cirurgia e Molésti-as da Boca

Diagnóstico precoce da piorréia

6 ANJO PROTETOR DR SEUS FILHOS É A ILOMBOIGUEIRA MINANenRA '

Vermifugo suave e de pronto
'

ete,ito Dispensa purgante e dieta!, .

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de s'eus filhos e a :.ua própria!'
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios ,

Compre hoje mesmo uma I.OMBBIGiJEIRA·
.

,MINAR ORA para o seu tilhinho.

IE um produJ;o. dos Laboratórios Minancora
JOINVILLE -

=----------
, I

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
Kurze Nachrichten

Rio - Der Meteorolo
gische Dienst der Land
wirtschaftsmi n i s te r iums
gab wieder einen interes- NEUE FLUGLINIEN
san t e n Wetterbericht. NACH DEN USA
Wcertlich übersetzt lautet
dieser Bericht wie folgt: São Paulo - Die bra
"Es kommt auf das Be- siltanisohe "VARIG" und
tragen der Kaeltewelle, die ar,fentinischa "Trans
an, die sich momentan in continental" haben neue

Porto Alegre und Santa Fluglinien nach New York
Catarina befindet, ob die eingerichtet. Zwischen
Cariocas einen heissen landungen in Rio de Ja
Tag haben werden. Nachts neiro und São Paulo sind
wird es vielleieht regnen, vorgesehen. Die ersten
auch ist mit Gewitter zu Fluege auf der neuen

r e c h ne n. Zu Ueber- Linie werden vom Flug-
BEVOELKERUNGS- schwemmungen wird es platz Idlewild von New
PROGNESE wahrscheinlich nicht kom- York angetreten. Es wer-

Rio _ Aus einer Ver- men". Und aus 80 einen den von den Argentiniern
oeffentlichung der Wirt- Wetterbericht soll man Rueckstoss - T u r bin e n

schaftskommission fuer nun schlau werden. flugzeuge "Bristol Brita-
nia" eingesetzt werden,Lateinamerika der UNO - - -- während' sich die brasilia-

geht hervor, dass man
MANGEL AN ARBEITS- nische "Varig" der. fran-die Einwohnerschaft ganz .

h "C "

Lateinamerika fuer das KRAEFTEN IN soesrso en aravelle

Jahr 1975 mit etwa 300 DEUTSÖHLAND bedient. An der Einwei-

Millionen Menschen im
' hungsfeier der neuen

Voraus berechnet. Diese Bonn - Offizielle Mel- .Linien in Idlewild werden
dungen besagen, dass es Robert Wagner der PräZahl wurde festgestellt, in der industrie der Bun- fekt von New York, undindem man die Bevoel-

kerungszunahmen in den desrepublik Deutschland der brasilianische Konsul

verschiedenen Laendern heute an Arbeitskraeften in New York, Frau Dora

waehrend der I e t z t e n mangelt und dass viele Vasconcellos, teilnehmen.

Jahre zusammenstellt und Fabriken geradezu eine
- _

dann den voraussichtli- Propaganda entfalten, um
'chen Durchschnitt íúer Ehefrauen wenigstens
die kommende Jahre be- stunden weise am Tage

in ihren S a e 1 e n undrechnete, Eng verbunden
Werkstaetten besehaeítimit der, Zunahme der

Eínwohuerschaít
"

ist na- gen zu koennen.

tuerlioh auch die Ent- - --

wicklung der Länder auf KEINE PRUEFUNGEN
landwirtschaftlichen und IM DASP
industriellen . Gebieten,
denn die Tendenz geht
dahin, dass auch die heute
noch als "unterentwickelt"
bezeichneten Länner sich
von der Einfuhr lebens
notwendiger Dinge frei
machen und so zur wirt-

. schaftliehen Unabhaen
gigkeit gelangen.

DER GROESSTE
NATURGUMMILIE-
FERÀNT

-

Washington _,. Indo-
============*",,======="'11 nesien ist immer noch

II !'P.O·+heke' "8CbuIZ" dasjenige Land, welches
� II die groessten Me n gen

Naturgummi auf die in- ,.---------------,
JARAGUA DO SUL ternationalen Maerkte

schiúkt. Es exportierte
in den ersten Monaten
des j 'e tz tablaufenden
Jflhres nicht weniger als
543.647 Tonnen Rohgum-
Dli. �

STREIK DER METALL- WInD ES HEISSES !

ARBEITER UEBER
BRUECKUNGSBASIS

Curitiba - Die Metall-
, arbeitersyndici .sind von
ihrer Forderung ueber
55 Prozent Zuschlag auf
die derzeitige Bezahlung
abgegangen und haben
sich mit 30 Prozent ab
Anfang Dezember ruck
wirkend zufrieden geben,
ab 1. November 1960 sol
len die' Loehne neu ein
gestuft. werden.

•

Rio - Am Anfang des
Monats Januar sollte im
DASP (Departamento
Administrativo de Servico
Público) die Prüfung für
die Einstellung zahlrei
cher neuer 'Beamter der
Bundesregierung statt
finden. Der Bundesprae
sident erliess aber eine

Weitere
.

Verhaftungen Wegen
,

Antisemitischer Aussserungen
Die Welle antlsemíttscher und rechtsredíyaler

Aktionen klang in der Bundesrepublik auch ueber
das Wochenende noch nicht ab. Allein in Westberlin
wurden 17 Personen festgenommen, von denen die
meisten jedoch wieder auf freien Fuss gesetzt wur
den. .ln Darmenstadt wurde gegen einen ehemaligen
Obersturmfuehrer der WaffenSô Hàfrbefehl wegen
schwerer Beleídigung eines juedischen Mitbuergers
erlassen, In Aschaffenburg wurden zweí Jugendliche
wegen Hakenkreuzschmierereien 'verhaftet,

Bischof Dibelius, Ratsvorsitzender der Evange
Iischen Kirche in Deutschland, hat in einem Tele
gramm an den israelischen Ministerpraesidenten Ben
Gurion die antisemitischen' und neonaztsttschen Aus
schreitungen der tuegsten Zeit verurteilt und dem
Staate Israel eine Spende der DKD von 100.000 DM
zu' Verfuegung gestellt.

.

Auf Antrag des Landes Berlin wird sich der
Bundesrat auf seiner Sitzun� am 14. Januar mit dem
neo-nazislischen Umtrieben besch�eftigen. Wie der
Berliner regierende Buergermeister Brandt. m4lteilte,
soll dabei ein gemeinsames Vorgehen der Bundes
Jaender gegen 9-en Antisemitismus eroertert werden,

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens upd der pienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

São Paulo - Seiden
raupen werden in den
Staaten São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas Ge
rais und Espírito Santo
gezuechnet. Die weitaus
meisten Kokons werden

""1-----------1im Staat São Paulo g�- LUSTIGE ECKE
wonnen, doch geht dle_
Seidenraupenzuch auch "

hier wegen der Konkur-I Maenne, der Lehr�r
renz der Kunststoffe von sagt, unsere �ocht�r IS�
Jahr zu Jahr zurneck. a�sgesproc�en IDtelhgen!.

Diese Intelligenz hat sie

von mir!" berichtet stolz
die Frau ihrem vom ßuero ............

__..............heimkehrenden Mann".
"Ja, das stimmt, die hat

sie von dir, denn ich habe
ja die meine noch!" erwi
derte der Mann,

,

Bestimmung, durch wel
che diese Pruefungsn
verschoben wurden.

- - - "Há, sem dúvida, ge-
Der BRASILIANISCHE neralizado entre o povo
FLUGSEUGTRAEGER grande pessnmsmo -

IN ROTTERDAM ,co-ntinuou. �anta� e tão
profundas tem SIdo ,as

Rio - Der brasiliani- decepções que não é
sehe Flugzeugträger "Mi- para estranhar que a
nas Gerais" soll' nun, memória de um escânda
nachdem er in Rotterdam lo administrativo maior;
umgebaut, modernisiert os sofrimentos, as an
und regariert werden ist, gústías, as, privações
Mitte 1960 die Werften impostas ao povo são tão
von Veralme verlassen. duras que natural seria
Man erfaehrt jetzt dass que estivéssemos mais
es eine Veraoegemng in

_

der Fertigslelluc dieser
fuer die brasilianische
Kriegsmarine bestimmten
E.nheit gegeben hat, da
an Bord der "Minas Ge
rais" am 15. November
ein Feuer ausgebrochen Fato deprimente para a I tânclas recebidas, apesar
war, durch das ein ziem- Câmara envolve os 'depu- dos discretos esforços dá
Iích grosser Sachschaden tados Colombo de Souza, Mesa.
angerichtet worden war. do PSP do Ceará, e Wilson O sr. Colombo de Souza,
Wie man hoert, sind in Fadul do PTB de Mato aliás pela segunda vez se
der Werft auch noch an- Gros;o e ex-r. secretário envolve em episódios des
d�re fuer �rasi!ien be-I da Câmara. Ambos rece- se natureza: certa feita
s�lm�te Schiffe im Bau, beram a importância de levou pera casa uma mesa,
die im Laufe des ommen- 350 mil cruzeiros cada um cadeira e máquina de es
den Jahres abgeliefert como ajuda de custo par� crever de propriedade da
werden sollen. o comparecimento a um Câmara e só as devolveu

congresso de turismo na depois de enérgico ofício
Turquia. do 1. secretário, dep. José

Bonifácio.
I

O congresso foi adiado, . Agora, porém, o recurso

depois transferido e aca- dos ofícios tem sido inulil
bou não se realizando. para forçá-lo a repor uma
Mas os dois deputados I qua n t i a indevidamente
não devolveram as impor, embolsada .

EINE LANZE FUER
'DEN KAFFEE

Curitiba - Der Prae
sident der Paraoaenser
Kaffeeplanzergesellschaft
wird alles daran setzen
um bei der Staatsregie
rung jene Mass nahmen
fuer seine Produktions'
klasse durchzusetzen, die
der Wichtigkeit des Pro
duktes entsprechen.
D i e entsprechenden

Forderungen beinhalten
u. a.: Erneuerung des
des Eisenbahnmaterial,
Strassenasphai tierung,
Hafenausbau, Untersee
kabel usw.

SEIDENRAUPEN
ZUCHT IN STAATE
SÃO PAULOS

Aleixo:

POVO sabe que Jânio
é sua salvação

BELO HORIZONTE, 4 - Quando con

templamos os infortúnios da hora presente,
as desgraças que nos flagelam e as prova
ções por que estamos passando, humilde
mente nos curvamos' diante de Deus e,
devotamente, lhe rendemos graças, porque
no meio de nossas misérias nos concedeu
a fé com que havemos de ser salvos" -
disse o sr. Pedro Aleixo, saudando o sr.

Jânio Quadros.
'

freqüentemente em face
sucessivas e incontidas

explosões de desespêro.
O admirável é que êste
povo tão cruelmente
castigado, tão prolonga
damente explorado, tão
terrivelmente sofredor,
haja tido a inspiração
de que sois, sr. Jânio
Quadros, o caminho' da

•

salvação, a esperança
da felicidade. Isto é o

bastante".

DIE ELEKTRISCHE
INDUSTRIE DES
STAATES SÃO PAULO

São Paulo - Im jetzt
ablaufenden Jahre wur

den in denjenigen Wer
ken, Fabriken und Werk
staetten des Staates São
Paulo, die sich mit der
Fabrikation elektrischer
Geraete und Apparaturen'
befassen, etwa 400.000
solcher Apparate herge
stellt; deren Gesamtwert
mit Cr$ 1.100,000,000,00
angagaben wird. Darun
ter fallen Moto�n, Tele
fonapparate, Hausstands
artíkel, Staubsauger, ele
trisehe Schaumschlaeger
und, Buegeleisen, Venti
latoren, Exhaustoren und
viele andere elektrische
Apparate des taeglichen
Gebrauches.

,
�

Ilri��:Mãe� ;

Filba'� ',.'
"

'Todas ,·lIeveiíl· usar,'. :':'
ii'J·UilO1lIDA!n.I'lf!\

Um pais sem flo
restas é como um
exército sem armas.

--x-

A consciência flo
restal dará riqueza
ao Brasil.

'

Depois de OSMAR CUNHA novo

escânlfalo na C â m a r a · Federal

,.

MUDAS MILHOES
!JE PESSOAS tÊM USADO COII
BOM RESULTADO o POPULUJ

OEPURATtVC)
Prutiteres e

Ornamentais

ELIXIR 914
• SIRUS AfACA TIH CI GiSAIISIMJ
O Apelo, • 8aI)o. o Coração., G

€*'"'880. o. Pulm6ee. .. Pele
Produa Dores AOS ONOS. Reuma.
"SIM, Cecuett'&, Queda dO Cabe
.. ARem'a.. Abortos,

écnsulSe o m�co
'.&mAe G popular depu""".

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kisetros, Maci
eiras, Iaboríce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias,

.

Co
níferas, Palmei-

.
ras, etc., =.

ELIXIR'914
lIIofeItsI9o ao erpAiamo, Acrada.
... como UfA Uc�" Aprovado ee

IRO auKlllar no t�m.nto da S J •

PlLIS. REUMA"ISMO da mes.

1ft. or'cem, pslo O. N $. P .•.

�eçam Catálo
go Ilustrado

•_l_eOPOldO seidel.1Corupà

C o n s u It 6 r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

-

Dr,� fernando 8. �pringmann
.

CIRURGIA DO ESTÔMAGO' I
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas seDhoras

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Am�����n�21�e AgrH��IIIIITr'I·'I�ad81·ras "E O· ·A··" I,íl,"Estamos de volta ao nosso querido município, 1'1
após passarmos' as nossas f�rias. visitando outras II ,,'

\ II
cidades, revendo os nossos queridos e descansando li II
um pouco. Nosso desejo sincero é de que os nos- li II
sos amigos 'lavradores renham passado as festas de I: II

fim- de Ano e começado 1960 mais animados e mais Ilil '11.:1.desejosos de grandes realizações' nêste novo ano.

cooperando assim para o bem estar da família Rural ii '11
e pare o progresso da Agricultura do nosso Muni- H" !�
cípio, que 'será também o do' nosso querido Brasil.. ii II

II ii
ii II

Vamos falar ,hoje sôbre um assunto dife.rente: ii II
O Armazenamento do, Milho. Em nosso município já leve !i II
início, a colheita dêsse importante cereal. Usado em I: ii

. grande quanridade não só ne alimenreção dos ení- ti li
mais, (porcos, gado, aves, etc.), o milho é hoje em- ;1 ii O sr. Teodoro Wolf,
pregado também, na alimentação do homem princi- ii II avisa' os ciclistas em
palmente no preparo do PÃO. No entanto, o caruncho II II geral que acaba de abrir
e a traça do milho etacem esse cereal nos paiós e H li novamente a sua Oficina
ermezens destruindo, milhares de arrobas de milho .. I' d bí I t A M I
anualmente. Para combater essas pragas', muitos ii

EFICIENTE DURAVEL' PRA'Tlr.-A ii De dlclc e ads nfa tV' a.

ii - \J ii eo oro, e ron e ao
agricultores têm usado o' DDT e o HCEl, fazendo i.l.1 i'l! I Bar PULI, nesta eídade.
pulverisações nos paiós e nos armazene. Esses dois lj] Trllhadeíras para Trigo, Arroz, Cevada, Linho, Milho, Feijão, ôola, etc. '1inceitcidas (venenos) realmente combatem aquelas ii :1'

Ir:aJ:Sde1:::��n�0�asgÔ�� d���:��ây�án� �������:�� .j.'�:� Para capacid'ade até 600 sacos diários :.�,II Q A II n II [li' n L
.

êsse que se nora mesmo depois do pão fabricado. l) H 1Il1 U [ 11 U
Muitos dos nossos agricultores têm vindo ao nosso ii

Acionadas a mão, Fôrça motriz 'e combinado com motor ii
Escrtrórtc pera reclamarem sôbre isso. Dizem êles ii a gasolina ou a óleoo crú. II
que agora já não podem comer pão de milhó devido o ii IIgôslo ruim que o HeB e o DDT deixam no milho ii Com paredes laterais e superiores em chapa de Ferro li
quando utilizados. Eles têm razão. Mas pera cornba- !! Galvanizado com ou sem: ENSAOADOR IIter o caruncho e a .Iraça que atacam os grãos de milho II ii
dA d IMUNO�AN "��P" '1 .. Fósforo, Cálcio, Arseniato'

arrnezena os, VO€e eve usar o u CJU. j. E� "'UGT-R DAl liID "'LU'" EI�-B-""'ADO.R· li e Vanadato de só d I' oDurante vários mêses a ação do Imunosan "33P" iI ..Ilà..t!l � 'li' .t!l .IIL.t!l .t1a. Jl!.jl'f.ll. -'-' ii
se faz sentir sôbre todos os insetos nocivos que não I li I! Tonlco dos convaJesl8ntes
só atacam o milho, como também o trigo, cevado, ii Peçam ínformeções sem compromisso em ii Tonico dos. desnutridos
lentilha arroz, centeio, aveia, ervilha, etc. Bastam II !!
uma .ou duas aplicações pera conservar em perfeito II ii
estado os grãos armazenados até a próxima safra. ii M A'QUINAS II
O Imunosan "MP" não prejudica ao homem e aos ii n
animais desde que empregado em doses certas. Êle II ii
,é edcontrado sob a forma de JlÓ, fácil de espalhar. li RUA DR: JOÃO COUN, 269 i!
As

.

sementes" que são proteg-idas pelo Imunosan não H ii
perdem o seu p'0der germinativo. Apenas um quilo ii J O I N V I L L E ii
de Imunosan 'MP" é suficiente pare proteger mil ii iI
quilos ou 20 sacos de grãos. Um outro produto com ti ' i�
as mesmas qualidades do Imunosen é o Gesarol. '-:::::==::::::::::::::::::==:::.-::::=:::::::::=:::::=====:::===========-.::::::::=:::$0'

Empregam-se o Gesarol e o lmunosan, com Polvilha
deiras (semelhantes às bombas de Flitz)" fazendo-se
polvílharnento sôbre os cereaes ao serem recolhidos
aos Paiös e' Armezens e teneo-se o cuidado de pol,
vílhar o assoalho, as paredes, e os cenros antes de
se colocar os grãos. Quando o milho é guardado
em espigas, deve-se ter o cuidado de Iezer o polvi
lharnento por cemadas afim de que todo o cereal
receba o pó uniformemente. Para outras informações,
dirija-se à

ACARESC
/ Escritório local de Jaraguá do Sul

Av. Getúlio Vargas, n", 668.

----INA FALTA DE

APPETITe

!1=:===::::::::::::==::::::--.::::::=:::::::::=:::::::::":::::::::�=====::::::::::%1

II ,Ur. � ui uo f�rn anuo fi �G�� r I!
I!� Cir�rgião Dentista !l-I ..

II Clínica _ Cirurgia - Prótese Raios X ii
ii Estará atendendo nesta cidade à partir de n

II FEVEREIRO com clínica diurna e noturna II
�::::::::::::::=:::::::::::::::::;::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=dJ

para serviços ge
rais de escritório.

. PROCURA-SE
Cia, Máquinas FAIAC.

Vende-se
Uma propriedade cujo'

valor é de Gr' 310.000,00
que será vendída por'
CrS 250.000,00.
Dem a ís informações

nesta redação.

AVISO

CONTÉM
EICELEIfTES

ELEM�IfTOs TOBIGOS

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

Orgãos e Harmonios "BOHN"

espeCiaIS para VIagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a,

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Demais intormacöes
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná

II
PAULO KOBS - Cx. Postal. 39 - São Benlo' do Sul

Estado de Santa Catarina
.

.

�88@8�ri!!!E36ê!I!li��Gl@li3llíiBSI!Ji[ij:;; §M ; ê��
i '

, �

'I
' FOTO PIAZERA -

i
DBFRONTB Á PRBFEITURA _' JARAGUÁ DO SUL �
fotografias em Geral - fotocopias de Documentos - i

i. filmes e Ma�erial foto - Aparelhos e Acessórios

III A pedido. atende a domicUio e lambem

• em lo-:alidades viZiDhas

�88@8@l8�(!J � Ai lf!fiJ'itI!!' 'iM _1!I8HlIJ9!B;S;! ilE �

·f':::::,:::::::::=:::::::::=::�::::::=:::=::::::::::::::===:::::::::=1:::::::::::::::::::�

i! ']))10 IEIHCE l[AlUflWANN II· .

ii ii
ii

'

MÉDI�O CI.RURG.lAO !!

� Formado pe)�s Faculdades' de ,Medicina das Univer- !�

i,'l: sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre �I;llCIRURGIA .:_ ,SBNHORAS ...:.. PA�TOS - CRiANÇAS B

II CLINICA' OERAL li
:ill Longa prática .ell!. Hospitais Europeus 1 ...'Consúltório e residência: .

!i ii
ii Tel. 244 .

.::.... Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 ii
.: \ u
ii CONSULTAS: ii
:j II

II· Pela rtJanhã: das 8 1/2 ás 1l horas II
!!

.

Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II
II '

II

ii Atende chamados tambem à Noite II
R I �

�:::::��=:::==:::::::::::=:===:::::::::=::::::==:::::::::=:::::=:::::::::=:::ti \

Associação Rural de J�raguá do Sul
Edital de Convocação

ASSBMBLÉIA GBRAL ORDINÁRIA

. .

Pelo presente ficam convidados os senhores
associados desta Associação para comparec-erem à
'Assembléia Geral Ordinária, a realtzar-se na séde
social, ao lado da Prefeitur-a Municipal, às 9 horas
do dte 14 de Fevereiro de 1960, afim de delíbetar,
em 1a. convocação sõbr .... a seguinte ordem do dia:

a � Tornar conhecimento do relatórlo do Presidente;
b _ Discutir e votar o parecer -da Comissão IFiscal

sôbre o Balanço, contas e atas do exercício
anterior; '" .

c - Assuntoe da Classe ou da Associação;
Não havendo número, realizar-se-á a assembléla

geral ordinária, em 2a. convocação, no mesmo local,
no dia 28 dê fevereiro de 1960, funcionando com

qualque,r número de associados presentes, com início
às 9 horas.

Pelo c9mparecimento, desde já agradece

IJarag::O��':�T!: :::=:::L����Zr:::;iO
.

Vislo: ALBANO KANZLBR - Presidente
--------••1-----.-------...

,.

'Ê iDdiapeDN""
o liGO do

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

10001110

,
'

_-------.. �:::::::::::::.-.=:::::::.=::::::==;.oo;:::::;:::::::::::::'.::::::;;;::::::::::::::::::::::::.�

Dr. Waldemiro Màzure�hen I II I,. It ri • e •• .es e II .. I.·· II
'I! - JARAGUÁ DO SUL II

� h
II Medicamentos e Perfumarias li
II Simbolo de Honestidade IIii Confiança e Presteza . ::
II II

ii A que melhor lhe atende ii

l:::::::::::::=:::�==::!:�-�:::�::��:::;:�=�=:::::::J

CASA DE SAUDE '

Rua Presidente' Epit�cio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e

. crianças
_ PartoF . Diathermiil Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia � .Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Ráios Inlra-vermelhos e azuis.

°-I

Acabamento perfeito
Sonoridade agtadavel

Preços modicos
Harmonios: 12 modelos,

. . .

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



c o R R E I O O'·O·p O Y OEleições e .Propaganda
De ha muito o programa do PSD jaraguaense

se preocupa com o seu candidato à sucessão es- A.NO XL - JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA).
tadual, sr. Celso Ramos, tecendo extensos comeu- !!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
täríos sôbre 88 qualidades de infalivel e salvador

'As'
.

�o'cl·aça-o' Rural. cotabore ..pessedista dos pagos catarínenses. Sabem os pro-
pagandístas que' o . candidato é dífícíl e que em

consequência de sua obstinada intransigência, o

"oIIUl. ii-O .. ', ·du" Prob'Inmö, dö Fnnrg,-ö' ..Flólr,-ßilpartido aos poucos se esfacela, a ponto de, dentro.) UL I: L I: L I: Lde pouco, ser uma organização politica sem ex-

pressão, caso os seus mentores maiores não cor- Na ausência de outra problema da energia Rural teve oportunidadetem a guerra Intestina pela raiz. .Com o desapa- Associação dj:} Classe eletzíca no Município e. de se man!festar juntorecimento de seus homens de .prest�gio, vários local a reinvidicar o no Estado, a Assocíação dos responsáveis, nade seus elementos ligados à antiga cúpula forçam esfera federal, que agoraa naturesa para impressionar o' eleítorado, dele ç,- -=-- ------- - ---.- -- -

:.,. é respondido pelo Con-tambem não faltando o candidato pes;edista, que rí'--'O"'-' ---O·-�·······--·--d-·······-··B··--·-----·
__

······:···_-····_
..

·Ti selho Nacional de A'gua;realiza seminários econômicos no oeste à custa r. rlan O ernardlno II e Energia Eletrica, emde autarquias e apresenta fantásticas plataformas,
.

ii atencioso oficio, do se-
que analízadas pelos comentaristas políticos da Cirurgião-Dentistá ii guinte teôr :
capital serã� realidade, sí eleito, mas em 1974.

Violeta '!t '"
Para 'os propagandistas do PSD quem faz dema-. �aios.x - Infra Vermelh« - Ultra

li Sen h o r Presídente :
- Pró t e s e - Clínica - C i r u r g i a -

gogía é o atual governo do. Estado, qua dizem i:
_ ii Tendo a Secretaria da

estar falido e desacreditado. Bem sabem que não li H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos li Presidência da República
é' verdade, mas procuram viver na ilusão, íludín- 11 !! encaminhado 8 êsie Con-
do, também, o eleitorado. Nada mais errado, por- ii �:sU�dàaS-f:i�a�as 14 às 19 horas li selho processo originado
que a análise fria 'e desinteressada prova que o II li ------ _

stuaí governo é daqueles que usa pulso firme e I! Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a. Eletrônlce) ii
não

.

permite abusos dos tempos de outrora. A �:::::::::::::::_.::_.:::::::::::::::::::::::_.:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::Y Feijão, Arroz, Azeite etc.
Revista Panomara, editada em Ourítíba, Estado do

,

-Paraná, n", 921 de Janeiro de 1960, em sua pägída !1;_'l;e!lIDPIIE!!I'.'__m'E'r.ã:ll!l'illlE!!ll!ll!E�IEiE!::::''B1II===iIE!!illSiiii!!illl

61, apresenta um tópico aos seus milhares de lei-

F b (Sezões, Malárias, I
toros com o seguinte comentário: "O Sr. Heríber- I'!J r�5 Impaludismo -liIIto Hülse, gçvernador do Estado de Santa Catarina, � � Maleitas, Tremedeira ,U
que assumiu logo após a morte do sr. Jorge La-

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ 1ft.cerda, tem feito uma demonstração tranquila. @I
Segundo os ?bservad�res po!íticos, êste govern!i' "Capsulas Antisesonicas Idor tem realizado muito e discretamente. UE

naol·· M' "

I
O inquérito sôbre o superíaturamenro, sendo,é, como diriam os "sabidos" propagandístas do Inancora feijão põdre apurou que não raro, 'a mercedorlaPSD' [araguaense, publicação' de fancaria. Não. É I E

.

T d B F
.'

..

os 'produtos de . origem adquirida imprópria parapublíeação respeitada em todo o país e seus co-
m o as 8S 08S armac.las nacional como os impor- o consumo ou de quali-�entários são tidos �o_mais alto respeito. É por III � um produto dos Laboratórios MINANCORA

.

lados, só eram adquiridos dade inferior e que era
ISSO que fazem oposiçao cerrada, na esperança III pela COFAP em negócios faturada como de primei-de carrear simpatizantes para a facção pessedista. I - Joínville - Sta. Catarina - m irregulares, na base da ra, revertendo o lucro,
Mas o eleitorado já conhece a cantoria dos falsos ilj!aãl!G!!5i==r:i5!F"mmi!l!!!!l!:$;;::;IIE!iii5l' i .'I!F!'II!i!iiiP':z=i propina, da fraude, do obtido pare os lnterme-
profetas, dos que rimam "forte" com Lott, dos que '. diários e seus protetores.
deitam choradeira que a ninguem mais ímpressío- qQ' " " " �� , �,.� :�:' �� :, �� �, �� ? Assim é que foram rea-
na, Falam. do sofrimento' do povo e recomendam l�

C· E Ao..

F d 1 �I llzadas compras, não só
ao eleitorado., a votar DO seguidor do grande JKl � alXa conomlca e era i do _f�ijão origem do in-
o que vale dl-zer, que pedem o voto para que o (: :

. quéríto, como de bacalhau
estado de coisas continue como está. Bela propa- g 'de Santa Catarl"na � no Canadá; xarque e couro

ganda. Aliás, disso também já aperceberam outros t= , : no Ri() Grande do Sul;
políticos, tanto do PTB como do PSD. A grande : : arroz em Alagoas, que
alegria teria sido, por certo, a adesão do deputa- � �l poésibiiitou

o desvio de
do petebista Doutel de Andrade às hostes pesse- (: Agora os depósitos populares : e-s 42 milhões; 500 mil
distas para o pröxímo pleito. Sabido e despachado, f: poderão ir até CrS 500.000,00 ': latas de óleo comestiveI,
homem que não embarca em canôa furada, resol H g da América do Norte que
veu, segundo os últimos despachos da capital f: -------.........,.....--.........__---- - -- - --- n custaram Cr$ so milhões
concorrer sózinho à governança do Estado, tra- �: O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CAIXA ECONÓMICA =J e há mais de um ano
zendo para o seu lado o deputado pessedista � FEDERAL, DE SANTA CATA.RINA, usando das atribuições que lhe �J estão armazenadas no
Osmar Cunha, que não reza mais pela cartilha : COnferem o Decréto 24.427, de 19 de junho d� 1953, e o Regim�nto : Cais do Pôrlo, inutiliza
de Celso Ramos e cúpula, arrastando consigó, o : Insterno, e considerando os Têrmos da Instrução n°. 191, da Supe- :J das para o consumo.

deputado Elias Adaime e o Dr. Wilmar Dias. E, : rintedência da Moeda e do Crédito (SUMOC) e de acôrdo com a B .'

. segundo tudo leva a crer, o deputado Osmar Cu· Resolução do Conselho Administrativo, resolve elevar para Cr$ .. ;.. BAd- 'dnha, acabará como vice-governador na chapa· �o 500000,00 o limite das contas de depósitos populares. :3 la osr. Doutel de Andrade. O candidato Celso, de queID;

f: =lfalam maravilhas, já não vê mais as cousas côr- : Florianópolis, 4 de Janeiro de 1.960. : ·uI ment·de·r_?sa, largando.se para a Ca�itaI'Federal I?ara: • O'SNY DA GAMA LOBO d'EÇA � O ). ga
.

O
expor aos pagés da grande CIdade, os perIgos � Presidente em Exercício :1 dos assassInosque envol�em o seu nome e a sua candidatur�. J� �� �� o:,r";. �� � ,�: zy � .: ,� " ,�� ,h de Aida Curi
Enquanto ISSO, o programa do PSD de Jaraguá Já .

levou por duas vezes o .mesmo comentário, o que tf::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::::':::::":::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::=:::==:::::::::::::::::::::::::� RIO, 15 foi adiado
leva a crer que a matéria já está esgótada. E tão ii

'

lI)) Ai]
..

1f
o .

11\\ '11- p o H para o próximo dia 30 o

:�lw�:�aa:��a�g: �x�:�:���J�/:z�����r:����:.I! ll\21\\lln�gralJ1[;al JUJCInllLalrn21 - II ���a���tom��: �:���:;
���Çe:d�oD�a�:endo��TuirqUp��I:Omr:��0�u:8��::�: li ., p ." O sny Cu b a s Df 'A q 'u i :D o II ����ni3��� e��: m�:���a
os propagandistas de meia tijela, ao ouvirem em ,i! A :,!.!- O juiz 'Otávio Pinto,

. seus próprios programas o nom� altivo de Irineu li UIRU.BGIßl.O DENTISTA
ii que" presidia os trabalhos.

Bornhausen, que os' próprios pessedistas apontam li Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria,Harnack) !! do primeiro -tribunal do

�:�I:�1�:!d�:;����i::!f.d��t�g:��r:��-����·t�: t==�::���=�! =�����,::=:�===J ��:;:��t!�:::!�cl:i�:
IS

SÁBADO, 23 DB JANBIRO DB· 1960 1)10. 2.068

do telegrama em que'
essa Associação expõe
ao Exmo. Sr. Presidente
da República a situação
do fornecimento de ener
gia elétrica local, Inter
mo a V. S. que o assunto
está sendo estudado, por
êste Conselho, através
do processo ns. 1.951[59.
Apresento a V. S. pro
testos de consideração.
Ass. José Pio Borges de
Castro. - Presidente do
Conselho.

Inquérito diz:
.codc compra
negociata

,

e uma

BflOS f DEMAIS

anceDU' DO t

,
COURO CABElUIJ'O. '.

TÖNICO (A"PILAR
POR EXCELENCIA

�================��

PA R A f E R I DA S,
ECZ"EM'AS,
IN FLAMAÇÓ.ES,
COC�'RAS,
FRIEIRAS,
ES P I N H.A S, E TC.

.�

...

'Exijam .cf'·Sabão (Muel Regtstrada)

Virgem Especialidade
4

dl2l Cl&e, WEIlEt KNJjJ)[J§1fRllAl
I

I
, .�

o ideal para cozinha, lavanderia e .lava:dei a, portanto' não deve faltar em casa alguma.
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